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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Mire Ön ezt a lapszámot a kezébe veszi, egy új egyesülettel gyarapodott a kerület civil társadalma. 
2017. május 5-én ugyanis megalakult a Helyem Házam Palotám Egyesület – Helytörténeti és Múzeumbarát 
Kör. A hír több szempontból is lapunk elejére kívánkozik: egyfelől a lap szerkesztőbizottsága a jövőben 
ennek az egyesületnek a keretein belül, annak egyik szerveként működik majd (kiadónk változatlanul 
a Csokonai Kulturális és Sportközpont). Másfelől a múzeum körül kialakuló közösség megteremtése 
régi óhaja az érdeklődőknek, és a közművelődés területén dolgozóknak egyaránt.

Az egyesület céljai között szerepel városrészeink történetének kutatása, és az ezzel összefüggő múzeumi 
munka segítése is. Ennek természetesen része a kutatások eredményeinek közreadása is. Nem csak 
abban hiszünk, hogy a múlt megismerésére szükség van – hiszen mindannyiunk identitását erősíti, 
ha büszkék lehetünk elődeink erőfeszítéseire – de hiszünk abban is, hogy ezt a megismerést egy jól 
szervezett és civil támogatással megjelenő folyóirat segítheti elő leginkább. 

A Rákospalotai Múzeumnak tavasztól új vezetése van, és ettől a számtól kezdve lapunkat is részben 
átalakult szerkesztőbizottság gondozza. Reméljük és várjuk – természetesen magunktól is –, hogy a 
változások révén mind többekben sikerül felkelteni az érdeklődést a múlt iránt, és erősödik a kötődésük 
Rákospalotához, Pestújhelyhez és Újpalotához.

A megbízott főszerkesztő

A Rákospalotai Múzeum régi, Kossuth utcai épülete. 
A bejárat feletti RÁKOSPALOTAI MÚZEUM feliratot Turáni Kovács Imre szobrászművész készítette 

(a Rákospalotai MúzeuM gyűjteMényéből)
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Rákospalotán és Pestújhelyen 1929 novem-
berének utolsó napján indult először olyan 
autóbuszjárat, amit a főváros szervezett: a 
Városligettől induló 24-es ment Pestújhelyre, 
a 25-ös pedig Rákospalotára (a viszonylatszá-
mok ma is ismerősek lehetnek)1. A világháború 
végéig alapvetően nem is változott a helyzet, 
a tömegközlekedés fő eszközei a villamosok 
maradtak.

A második világháborút követően 1957-ig 
magánszemély autót nem vásárolhatott2, így 
a mindennapokban a tömegközlekedés sze-
repe szinte kizárólagos volt, ám Rákospalotán 
Nagy-Budapest megalakulásáig mindössze két 
busz és négy villamosjárat közlekedett. A hiva-
tásforgalom – vagyis a munkahelyre való eljutás és 
az onnan való hazajutás –  többszöri átszállást és 
hosszas gyaloglást követelt az utasoktól. Rákos-
palota soha nem volt jelentős ipari település, ám 
lakóinak jelentős része a XX. században már a 
munkásság körébe tartozott. A dolgozók több-
sége tehát Pest és Újpest üzemei felé ingázott nap 
mint nap. 1960 és 65 között a fővárosi iparvál-
lalatok dolgozóinak létszáma közel 6 százalékkal 
nőtt3, így az utazási igény is ennek megfelelően 

módosult. 1971-től kezdtek beköltözni az első 
lakók az Újpalotai lakótelepre, ahol végül annyian 
éltek, mint Rákospalotán és Pestújhelyen össze-
sen, így a kerület lélekszáma megkétszereződött. 
A fent taglalt folyamatok mindegyike hatással 
volt a 96-os buszjárat(ok) elindítására, vonalve-
zetésére, sűrűségére.

Az 1923-ban megalakított egységes fővárosi 
közlekedési vállalat, a BSZKRt (Beszkárt) 1949-
ben megszűnt, feldarabolták közlekedési ágazatok 
szerinti vállalatokra. Ekkor jött létre a Fővárosi 
Autóbuszüzem Községi Vállalat (FAKV), amiből 
1950-ben lett Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ). 
A BKV 1968-as létrehozásáig ez a vállalat szer-
vezte és bonyolította (néha szó szerint) a Fővárosi 
Tanács döntései alapján Kis- majd Nagy-Buda-
pest autóbuszközlekedését.

Nagy-Budapest létrehozását követően 1950. 
július 24-én 47-es jelzéssel új járatot indítottak 
az újpesti SZTK (akkor: OTI) és a Cérnagyár 
között4 (a 47-es jelzés épp ekkor vált szabaddá, 
miután kihasználatlanság miatt megszüntet-
ték a Bosnyák tértől Rákosszentmihályon át 
Árpádföldig közlekedő járatot). Az újpesti járat 

A 96-OS BUSZJÁRAT 
TÖRTÉNETE
íRta: Simon Bálint István – Rátonyi Gábor Tamás

Ki gondolta volna, hogy a jellegzetes újpalotai és rákospalotai vonalként ismert 96-os 
buszjárat 47-esként kezdte a pályafutását? És azt, hogy kezdetben csak Újpesten 
járt? Pedig így volt, lenti monografikus szintű feldolgozásunk a járat szinte valamennyi 
menetrendi változását bemutatja. A 96-os járat története ugyanakkor hűen tükrözi a 
kerület elmúlt közel 60 évének közúti közlekedési változásait, de azokat a gazdasá-
gi-társadalmi folyamatokat is, amelyeket átéltek a járat által érintett Rákospalota és 
Újpalota lakói.

1 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): A 124-es (24-es) busz története XV. kerületi blog 2015. március 1.
2 Majtényi György: Életstílus és szubkultúra. Az autózás története – Korall folyóirat 2000/1. szám
3 Koroknai Ákos – Sudár Kornélia (szerk.): A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada II. 320. o.
4 Autóbusz-járatok forgalmi változásai 1945-1976, kéziratos kivonat a Forgalmi Szolgálati Utasítások alapján BKV Forgalomirányító 
Főosztály, 1976 (a továbbiakban: AUTÓBUSZ 1976)
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beindításának célja a Váci úti gyárak, 
és az OTI közti kapcsolat javítása 
volt. Az OTI dolgozói ugyanis az 
FAKV-hoz intézett levelükben 
sérelmezték, hogy napi 8-10 ezres 
betegforgalmat lebonyolító5, 300 
dolgozót foglalkoztató intézmény-
nek nincs autóbusz-kapcsolata. Való 
igaz, hogy ekkoriban a legközelebbi 
buszmegálló (a 20-as autóbusz Kiss 
Ernő utcai „Pamutgyár” elnevezésű 
megállója) mintegy 8-10 perc gya-
logútnyira volt, az intézetbe pedig 
sok idős ember is járt6. Ugyanakkor tény, hogy – 
akárcsak ma – a rendelő előtt állt meg az akkor 
90-es számot viselő, ma 12-esként ismert villa-
mos. Az autóbuszüzem a kérést továbbította a 
kerületi tanács elöljárójának, végül az ügy a Fővá-
rosi Tanács illetékes osztályához került. A Váci 
úton ekkor már több villamosjárat is közlekedett 
(3-as, 87-es, majd később a 10-es), azonban a 
gyárak megnövekedett munkaerő-igénye szük-
ségessé tette a tömegközlekedés bővítését. Ezért 
dönthettek végül úgy, hogy a 20-as útvonalának 
módosítása helyett egy teljesen új vonalat létesí-
tenek: a 47-es járat útvonala a következők szerint 
alakult (mai utcanevekkel): Görgey Artúr utca 30. 
(SZTK) – Görgey Artúr utca – Kiss Ernő utca 
– Szent László tér – Türr István utca – Milden-
berger utca – Baross utca – Fóti út  – Cérnagyár. 
Visszafelé a Szent László térig azonos, majd 
Szent Imre utca – Görgey Artúr utca 30 (SZTK). 
A járaton két autóbusz közlekedett 10 perces 
sűrűséggel, reggel 5:30 és este 23:15 között, a 
Váci úton, csak reggeli csúcsidőben közlekedő 
50-es autóbuszra pedig 1 forint 50 filléres átszál-
lójegyet is biztosítottak. Az előzetes számítások 

ellenére a járatot igen kevesen vették igénybe, ezt 
a fennmaradt utasszámlálási adatok is igazolják. 
A rendelőintézeti végpont meglehetősen szeren-
csétlennek bizonyult, mivel a vasútállomás, illetve 
Rákospalota felől sem az OTI, sem a gyárak nem 
voltak elérhetőek. Ezért már augusztus elején 
az autóbuszüzem maga kérelmezte a Fővárosi 
Tanács VB. illetékes osztályánál, hogy a vonzóbbá 
tétel érdekében az útvonalat meghosszabbíthassa 
a Szilágyi utcáig, a vasútállomáshoz (egyúttal 
kicsit az üzemidőből is lefaragtak). Ehhez a Fővá-
rosi Tanács VB. augusztus 10-től hozzá is járult7. 
A 47-es lett tehát az első járat, amely Rákospa-
lota-Újpestnél végállomásozott (a végállomás 
később szépen kiépült, fontos átszállási csomó-
ponttá vált a 70-es évek végére).

Az iparban szegényebb Rákospalota és Pest-
újhely lakossága a közelben keresett munkát, az 
újpesti Váci út gyárainak (bőrgyár, cérnagyár, 
Tungsram stb.) megközelítése azonban az itt 
élőknek nehézkes volt. Valószínűleg a vasútig 
történő meghosszabbítás sem hozta a várt utas- 
számot, ezért néhány hónappal a járat indítását 

5 Ma már tudjuk, hogy a kérésben szereplő betegforgalmi adat erős túlzás volt. Bizonyára azért növelték papíron a forgalmat, hogy 
nyomatékot adjanak a kérésnek. Az 1950-es években a napi betegforgalom 2500 fő volt (M. Orbán András: Folyik a visszaszámlálás – 
Újpesti Napló 2012. október 4., 4. o.)
6 HU BFL XXIII. 112 10. kisdoboz. Budapest Fővárosi Tanács VB Közlekedési Osztályának iratai (1950-54) (a továbbiakban BFL 
112/10.)
7 BFL 112/10.

A 47-es busz Kozák (akkor: Madách 
Imre) téri végállomása valamikor az 

1950-es évek második felében. 
a képet feltehetően egy közelben lakó aMatőR 

fotós készíthette.
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követően – október 21-én8 – a 
47-es vonalát meghosszabbították a 
Hubay Jenő térig, így vált rákospa-
lotaivá is ez a viszonylat. 

A 47-es közlekedését 1951 ápri-
lisában a Cérnagyár és az Egyesült 
Izzó vezetőségével történt egyez-
tetés nyomán a műszakváltásokhoz hangolták9, 
egyúttal útvonalát időszakosan meghosszabbítot-
ták az Egyesült Izzóig: egyes menetek (hétköznap 
csúcsidőben és késő este10) a Cérnagyártól balra a 
Váci útra fordulva tovább közlekedtek az Egyesült 
Izzóig, majd az ott kijelölt fordulóban kanya-
rodtak vissza. Az időszakos jelleg feltüntetése a 
számjelzésben ekkor még nem különült el, csak a 
menetrendi indulások alapján lehetett eligazodni.

1951. április 29-től már még hosszabb útvo-
nalon: a Kozák (1954-ig még Madách Imre) 
térig jártak a 47-esek.11 Útvonalukat a mellékelt 
térképes ábrán szemléltetjük. Bár kezdetben a 
járatot Pestújhelyig szerették volna kivinni12, 
végül inkább a 24-es vonalát hosszabbították meg 
Rákospalotára 1957. augusztus 1-jével13, s így a 
24-es közvetlenül kapcsolódhatott a 47-eshez 
Kozák téri átszállási lehetőséggel.

A tér 1972-ig, sőt, az M3-as autópálya megépí-
téséig lényegében átszállási csomópont szerepét 
töltötte be. 1959. július 13-án csúcsidei időszak-
ban gyorsjárat indult 147-es jelzéssel a Kozák tér 
és az Egyesült Izzó között14. Míg a 47-es a Fő 
úton, a ma már csak gyalogosok által használható 
sorompós vasúti átjárón haladt Újpestre, a 147-es 

a Sződliget utca – Pozsony utca – Újpest, Fóti 
út – Váci út vonalon közelítette meg az újpesti 
üzemeket. Azonban ez az útvonal a kerületi 
lakosok kérésére 1959. december 21-től meg-
változott: a gyorsjárat kocsijai a Sződliget utca 
helyett a Rákos út – Régi Fóti út – Kazinczy utca 
– Pozsony utca útvonalon közlekedtek15. A 47-es 
járat az 50-es évek végére a sűrű sorompózárak 
miatt olyannyira zavarérzékennyé vált, hogy már 
egy hosszabb kerülőútvonal is vonzó alternatívát 
jelenthetett, így 1959. december 14–től16 (más 
forrás szerint 1960. szeptember 8-tól17) mintegy 
másfél kilométeres kerülővel – a Sződliget utca 
– Pozsony utca – Szilágyi utca útvonalon megke-
rülte a vasúti átjárót.

Az 1950-es években a FAÜ az újonnan 
gyártott autóbuszokat új vonalak nyitására hasz-
nálta, emiatt a meglévő vonalakon egyre nőtt a 
kihasználtság, kevésbé érződött az autóbuszflotta 
bővülésének hatása. Rontotta a helyzetet az utak 
rossz minősége, az ezekből adódó műszaki hibák 
(pl. rugótörés) miatti menetkimaradás, és az 
ötvenes évek kemény telei miatti járatleállítások. 
Hiába bővült tehát a járműpark és a vonalhálózat, 
a buszközlekedés sokszor kényelmetlen és kiszá-
míthatatlan volt az utazóközönség szemében. 

8 KOROKNAI-SUDÁR II. 304. o.
9 BFL 112/10.
10  FŐVÁROSI AUTÓBUSZÜZEM, Tájékoztató az autóbuszvonalakról 1954. szeptember
11  AUTÓBUSZ 1976
12  Szabad Nép 1953. november 26. 2. o.
13  Autóbusz – a FAÜ hetilapja, 1957. augusztus 30.
14  Népszava 1959. július 14. 1. o.
16  CSÓNAKI 1964 30. o.
17  AUTÓBUSZ 1976

A 47-es busz 1951-es meghosz-
szabbítása utáni útvonal egy 

1958-ban megjelent térképen az 
Egyesült Izzó és a Kozák (akkor: 

Madách) tér között. 
(készítette: siMon bálint istván) 
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Ennek ellenére a villamosokhoz képest viszonylag 
gyors és rugalmas közlekedési eszköznek bizo-
nyult az autóbusz, így évtizedeken át ez az ágazat 
fejlődött elsősorban.

Az 1960-as évek közepéig többféle módon 
próbálta megtalálni a FAÜ az ideális járatelosz-
tást a vonalon, s ennek érdekében számos kisebb 
változás történt: 1959 végén, 1960 elején18 – talán 
éppen a sorompót elkerülő útvonalmódosítással 
összefüggésben –  a reggeli órákban 47A jelzéssel 
betétjáratot indítottak a Szilágyi utca és a Cérna- 
gyár között, ami néhány hónap múlva már az 
Egyesült Izzóig közlekedett. A 147-es gyorsjá-
rat mellett indult egy betétjárat is 147A jelzéssel 
1960 második felében a Pozsony utca – Sződli-
get utca kereszteződésétől az Egyesült Izzóig19.  
A járat csak a reggeli csúcsidőben közlekedett, 
mindössze 2-3 indulással, a rákospalotai végállo-
máson tolatással fordult meg20. Mindezek mellett 
munkanapokon a műszakváltásokhoz igazodva 
– több más budapesti gyári járattal egyetemben 
– Újpesten is szerveztek „GY” jelzésű járatot: a 
GY12 kocsijai a Kozák tér és a Pamutgyár (mai 
Kiss Ernő utcában) között közlekedtek 1962. feb-
ruár 26-tól az 1966. július 2-i megszüntetésig21.

Cikkünk tárgya szempontjából a legfontosabb 
dátum 1961. december 11., amikor a 147-es gyors- 
járat számjelzését 96-osra módosították22. Ez az 
átalakítás azonban nem csak számcserét jelentett, 
hiszen a korábbi, 147-es gyorsjárat bár továbbra is 

időszakos jellegű maradt, ám mindenütt megálló 
alapjárat lett és útvonalát ismét a Sződliget utcán 
keresztül vezették (az 1959. december 21. előtti 
állapotoknak megfelelően)23. A 147A jelzése 
96B-re változott24 (ez utóbbi csak 1965-ig járt25), 
emellett indítottak egy másik betétjáratot 96A 
jelzéssel, ami a 96-os üzemszünetében (csúcsidőn 
kívül és hétvégén) közlekedett a Cérnagyárig.  
A betétjáratos rendszerre az Egyesült Izzó 
műszakváltásai miatt volt szükség. Megmaradt 
viszont 47-es jelzéssel is egy járat, ami az újpesti 
Szilágyi utcából járt az Egyesült Izzóig, ez tulaj-
donképpen nem volt más, mint a korábbi 47A 
jelzésű járat. Az új 47-es esetében a 96-96A 
pároshoz hasonló betétjáratos rendszert alakítot-
tak ki, tehát az új 47-est egy, csak a Cérnagyárig 
közlekedő 47A egészítette ki26. Az átszervezéssel 
a vállalat a férőhelykínálatot akarta növelni27.

A 96 és 96A járatok indulását követő egy évti-
zedben a Kozák téri végállomási „csomópont” 
nem változott – ahogy a járatok útvonala sem –, 
leszámítva egy-két közmű- vagy útépítés miatti 
terelést. Az újpalotai lakótelep építése hozta a 
következő jelentős változást a járat életében: 1972. 
január 17-én28 meghosszabbították a 96-osok vona-
lát az Erdőkerülő utcáig. Útvonala mai szemmel 
érdekesen alakult: a Kozák térről a Bercsényi utcán 
át a Szentmihályi (akkor: Felszabadulás) útig haladt, 
majd azon a Nyírpalota (akkor: Hevesi Gyula) 
útig, ahonnan visszajött a Fő térre és rákanyarodott  

18  Jegykezelési utasítás ellenőrök és jegykezelők részére. KÖZDOK, 1960. 106.o
19  FŐVÁROSI AUTÓBUSZÜZEM, Tájékoztató az autóbuszvonalakról 1961. február (a továbbiakban: FAÜ)
20  Mihálffy László szíves közlése
21  AUTÓBUSZ 1976
22  KRIZSÁN Sándor: Újpest tömegközlekedésének krónikája I. Újpesti Helytörténeti Értesítő 2000. július 8. o.
23  CSÓNAKI 1964 41. o.
24  FAÜ 1962. január
25  KRIZSÁN Sándor: Újpest tömegközlekedésének krónikája I. Újpesti Helytörténeti Értesítő 2000. július 8. o.
26  Jegykezelési utasítás ellenőrök és jegykezelők részére. KÖZDOK, 1962. 163.o.
27  KOROKNAI-SUDÁR II. 321. o.
28  Kludovácz Tamás (szerk.): A fővárosi autóbuszközlekedés 75 éve – BKV 1990
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a Zsókavár utcára29. Erre a kerülőútra a 69-es 
villamos és a lakótelep Páskomliget utcai részé-
nek építése miatt volt szükség. Az ideiglenes 
végállomás – tartózkodó nélkül – valószínűleg az 
Erdőkerülő utca 13. számnál lehetett, az 1-7. szám 
alatti szolgáltatóház (Ámor söröző, stb.) mögött30. 
A változás negatívuma az volt, hogy a végállomás 
továbbra is a Kozák téren maradt, vagyis az Újpa-
lotáról induló – gyakran zsúfolásig megtelt – busz 
megállt a Kozák téren, és ott nemritkán 8-10 (csúcs- 
időszakban csak 3-4) percig várakozott, mielőtt 
továbbindult volna Újpest irányába. Előfordult az 
is, hogy át kellett szállni az utasoknak egy koráb-
ban induló buszra. Ráadásul ugyan az első járat 
hajnali 5:10-kor indult Újpalotáról, de a Kozák téri 
várakozás miatt csak jókora késéssel ért Újpestre, 
ami miatt rendszeresek voltak az utaspanaszok31. 
Ez az állapot 1973. augusztus 18-ig32 állt fenn: 
ekkor megszüntették a Kozák téri végállomást, és 
egy ideiglenes tartózkodót építettek az Erdőkerülő 
utca 30-nál. Az Erdőkerülő utca 27-nél szálltak le 
az utasok – ahol ma szintén található megállóhely 
–, és itt történt a visszafordulás is (ennek pontos 
menete nem ismeretes). Érdemes megjegyezni, 

hogy az Újpalotai lakótelepen 
sokan kaptak lakást azok közül, 
akiknek Újpesten szanálták az 
ingatlanát. Így megnőtt azok-
nak a száma, akik a XV. kerület 
irányából korábbi munkahe-
lyük, az újpesti és angyalföldi 
gyárak felé ingáztak, amit 
a két kerület közti villamos 
összeköttetés már nem tudott 
megfelelően kiszolgálni. Az 
1971 novemberében33 átadott 

Rákos úti szakrendelő tovább növelte az utasz-
számot, ráadásul Újpalotán a kezdeti időszakban 
jól felszerelt orvosi rendelő nem is működött, az 
orvosok számára ideiglenesen lakásokban bizto-
sítottak rendelési helyet34, tehát már nem csak az 
Újpest irányú hivatásforgalom kiszolgálása volt a 
96-osok feladata.

1973. december 29-én Újpalotán átadták a 
Csömöri úti felüljárót, valamint a Páskomliget 
utcát, továbbá elindult a 69-es villamos a Mexikói 
útig. A változásokkal összefüggésben a lakótelep 
közlekedését teljesen átszervezték: a 96, 96A 
buszok a ma is ismert útvonalon közlekedtek, de 
csak üzemkezdettől reggel 8 óráig, munkanapo-
kon és szombaton. Az ezen kívül eső időszakban 
a temető érintésével közlekedtek35  (lásd térképes 
illusztrációnkat a vonalvezetésről). A megosztott 
közlekedésre a Rákospalotai köztemető ellátása 
miatt lehetett szükség. Ugyanis a Felszabadulás 
útján és a Bánkút utcán vasárnaponként közlekedő 
F jelzésű járatot 1973. február 11-én üzemzárás-
sal megszüntették36, így a temető egyetlen járata 
a 96-os maradt, amely korábban meg sem állt 

29  Mihálfy László kiegészítése szerint a Felszabadulás úti kerülőre azért volt szükség, mert a Bánkút utca még nem volt kiépítve autó-
busszal járható minőségben
30  BKV 2.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1972. január 13. 2. o. (hibásan Erdőkerülő utca 23. számot jelöl)
31  Mihálffy László közlése, az utaspanaszok vonatkozásában korabeli sajtótermékek olvasói leveleit használtuk fel
32  BKV 37.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973. augusztus 23. 2. o.
33  Népszabadság 1970. július 10.,  8. o.
34  Népszabadság 1972. január 9. 9. o.
35  BKV 57.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973. december 27. 5. o.

Az Újpalotáig meghosszabbí-
tott 96 és 96A buszok útvonala 
1973 utolsó munkanapjától, 
két térkép kombinálásával 
készített grafikán.
(készítette: siMon bálint istván) 
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ott. A kocsibeszerzések üteme egyelőre még nem 
tette lehetővé egy új, külön útvonalon közlekedő 
(gyors) járat üzemeltetését, ezért ezt a megosztott 
közlekedési rendet alkalmazták, hogy a temetői 
forgalmat kiszolgálják. 

A 196-os gyorsjárat csak 1974. március 1-jén 
indult el, időszakos jelleggel. Kezdetektől fogva a 
Szentmihályi úton – akkoriban Felszabadulás útján 
– közlekedett, az Újpestre való gyorsabb eljutás 
érdekében. Így – mivel a 196-os és az ugyanek-
kor beindított 31Y (ma: 130-as) járatok átvették 
a temetői forgalom kiszolgálását –  a 96 és 96A 
járatok immár teljes üzemidőben az Arany János 
utcán keresztül tudtak közlekedni37. 1974. novem-
ber 6-án adták át az Árpád úti felüljárót Újpest és 
Rákospalota között. Meglepő módon azonban a 
196-os gyorsjárat ezt nem vette igénybe, hanem 
még évekig a régi (Sződliget utca – Pozsony utca 
– Fóti út) vonalon kanyarogva járt az Egyesült 
Izzóig, csak 1977. január 31-től38 közlekedett az 
újpesti Árpád úton – akkor már piros 96-osként.

A korabeli számkiosztási rendszer szerint 
1-99-ig számozták az alapjáratokat, a százzal 
magasabb – tehát 100 feletti – számokat kapták a 
gyorsjáratok. 1977. január 1-től (a 3-as metróvonal 
első szakaszának átadását követően) az alapjára-
tok számára felhasználható számtartomány 199-ig 
bővült, és a gyorsjáratok száma megegyezhetett az 
alapjáratéval. A gyorsjáratok jelzésére a piros színt 
korábban is használták – tehát amíg a 100 fölötti 
számok jelölték a gyorsjáratokat –, ezután viszont 
ugyanaz a szám jelölhette az alap- és a gyorsjáratot 

is (esetünkben: 96 és piros 96). Hogy ne lehessen 
összetéveszteni a két jelzést, a gyorsjáratok szám-
jelzését egy keretbe foglalták a viszonylatjelző 
táblán39. Ekkor változott a 196-os viszonylat jel-
zése piros 96-osra. 

1975. január 2-től lett csuklós a 96-os alapjá-
rat40. Ekkor még a 196-os (a későbbi piros 96-os) 
vonalán szóló kocsik jártak, igaz, ezek már – 1974. 
november 4-től41 – az akkor korszerűnek számító 
Ikarus 260-as típusok voltak, míg a csuklósított 
96-oson még 1976-ig vegyesen jártak az Ikarus 
180-as és 280-as kocsik42. A csuklósítást követően 
a 96-os a ma is ismert Fóti út – Megyeri út – 
Váci út – Fóti út vonalon fordult vissza, vagyis a 
korábbi tengelyben való megfordulás megszűnt43. 
1975. június 2-án44 adták át a 96-os járatcsoport 
végállomását az Erdőkerülő utca – Felszabadulás 
útja (ma: Szentmihályi út) kereszteződése mel-
lett, ahová a mai napig bejárnak a buszok. A 96A 
betétjáratot 1977. március 31-én megszüntették.

A következő jelentős változás az M3-as autó-
pálya bevezető szakaszának építése volt45. Az új 
közút kettévágta a városrészt, építésének ideje 
alatt a buszok gyakran terelt útvonalon haladtak. 
A 96-os útjának maihoz hasonló vonalvezetése 
az autópálya átadását követően, 1983. ápri-
lis 15-től, a Szerencs utcai lámpás csomópont 
üzembehelyezésével alakult ki: a Kozák tér 
sarkánál balra kanyarodott a Bercsényi utcába, 
majd jobbra a Szerencs utcába fordult és átha-
ladt az autópályán. Itt azonban a 124-es mai 
vonalvezetésével megegyező módon közlekedett 

36  BKV 5.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973.február 9. 1. o.
37  BKV 9.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1974. február 26. 3. o.
38  BKV 4.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1977. január 26. 1. o.
39  Mihálffy László közlése
40  BKV Autóbusz járműelosztás 1975. január 2-től munkanapokon. Forgalomszervezési Főosztály 1974. szeptember
41  BKV Autóbusz járműelosztás 1975. január 2-től munkanapokon. Forgalomszervezési Főosztály 1974. szeptember
42  Keller László: Visszapillantás – A fővárosi autóbusz-közlekedés 1986-80-ig – Városi Közlekedés 1987/5. szám 266. o.
43  Mihálffy László közlése
44  KOROKNAI-SUDÁR II. 386. o.
45  Az autópálya bevezető szakaszának építéséről lásd cikkünket a folyóirat II. évfolyamának 2016/1. számában (40. o.)
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tovább: jobbra fordult a Klapka György utcába – 
majd balra az Arany János utcába, innen folytatta 
útját eredeti útvonalán a Rákos út felé 46. Később 
még – 1984-ben – néhány hónapig, a Szerencs 
utcai utómunkálatok miatt terelt útvonalon 
közlekedett47. 1984. november 30-tól kezdve 
az autóbuszok a már végleges jelleggel Klapka 
György utcai kitérő nélkül, egyenesen haladtak 
tovább a Szerencs utcán a Rákos útig.48

Azt hihetnénk, hogy a 3-as metró Újpest- 
Központig tartó 1990-es meghosszabbítása válto-
zást hozott a 96-osok közlekedésében – de nem. 
Befolyással persze volt rá, hiszen a metróépítés 
évei alatt Újpesten terelt útvonalon haladt, de a 
vonal a metró átadását követően sem változott, 
ám az utasszám megnövekedett.

A gyors (piros) 96A jelzésű betétjárat a Szent-
mihályi út és Újpest-Városkapu (Temesvári utca) 
között 2006. október 1-jén indult el49. A járat kez-
detben csak a reggeli csúcsidő óráiban, 6 és 9 között 
közlekedett, később – 2007. április 11-től – a dél-
utáni csúcs időszakában is járt, majd egész napos 
lett. A betétjárat elindítását az indokolta, hogy 
Újpalotáról a legtöbben csak a metróig utaztak, 
a gyors 96-os Váci úti szakaszának utasforgalma 
nem igényelte ugyanazt a járatsűrűséget, mint az 

Árpád úti, vagy az újpalotai. 
A 2007-es dátum egyúttal a 
96-os alapjárat szólósításnak 
a kezdete is: az addig csuklós 
buszokkal kiszolgált vonalon 
már csak rövidebb, szóló kocsik 
jártak 10-15 perces követési 
sűrűséggel50.

2008-ban a főváros közlekedési ügyosztálya új 
számozási rendszer kialakításáról, és a buszjáratok 
átszervezéséről döntött. Ez az átszámozás hasonló 
jelentőségű volt, mint a már említett 1977-es. 2008-
ban megszűntek a piros (gyors) jelzések, a korábbi 
gyorsjáratok egy része E (expressz) jelzést kapott, 
más vonalaknál csak a viszonylatszám lett százzal 
nagyobb. Ez történt a gyors 96 és 96A járatokkal 
is: 2008. szeptember 9. óta ezek 196 és 196A jelzés-
sel közlekednek. Ugyanekkortól a 196A üzemideje 
is meghosszabbodott: napközben és este, valamint 
hétköznap is közlekedik a 196-ossal összehangoltan.

Nagyobb változás történt ekkor a 96-os vona-
lán. Újpesten megszüntették a 47-es járatot és 
beépítették a 96-oséba, így a korábban a 47-es 
által feltárt újpesti szakaszt a 96-os szolgálta ki. 
A kihagyott Újpest, Fóti úti úti szakaszt pedig 
részben az Újpalota-Káposztásmegyer között 
beindított új 296-ossal szolgálták ki. 2014. 
szeptember 15-től a 296-os vonalát a korábban 
átadott Megyeri hídon meghosszabbították a 
Békásmegyeri lakótelepig, s ugyanekkor a korábbi 
296-os 296A jelzést kapott. A három járat – 96, 
296, 296A – kiegyenlített járatsűrűséggel, egy-
mást váltva közlekedik a közös rákospalotai és 
újpalotai szakaszon.

46  BKV 25.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1983. április 13. 2. o.
47  BKV 20.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1984. április 18. 2. o.
48  BKV 82.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1984. november  21. 1. o.
49  Változások a főváros közösségi közlekedésében 2006. október 1-jétől – BKV Sajtószoba archívuma 2006. szeptember 1.
50  Újabb utasbarát intézkedések a BKV-nál – BKV Sajtószoba archívuma 2007. március 26.

Lakótelepi utcakép 1979-ben 
ráncajtós csuklós busszal. 
(foRRás: foRtepan 10754) 
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1  Elhangzott a Népiskola megnyitó ünnepélyén (Idézet: Pestújhely című Társadalmi hetilap 1913/37. szám)

A Pestújhelyi Református Egyház megalakulása 
és korai története az akkori Széchenyi-tele-
pen működő Filadelfia Diakonissza Egylettel 
szorosan összetartozik. Amikor megalakult a 
Pestújhelyi Református Egyházközség, eleinte 
a László (ma Szücs István) utca 12. szám alatti 
házban, az imateremnek is használt népiskolában 
tartották az istentiszteleteket. Az épületet erede-
tileg a nagyhírű Filadelfia Diakonissza Egylet 
építette iskolaként és árvaházként 1913-ban. Az 
Egylet vezetője Biberauer Richárd református 
lelkipásztor a gyülekezet első lelkipásztora is 
volt, aki a népiskola épületét önzetlenül fölaján-
lotta istentiszteleti helyül. „Ebben a szellemben 
engedjük termünket a helybeli református fiók 
egyháznak a vasárnap délelőtti istentisztele-
tek tartására, meg lévén győződve arról, hogy 
az igazi kálvinista egyház sohasem akart mást, 
mint az evangélium világosságának erélyes, de 
nem erőszakos terjesztését.” 1

1 

A Pestújhelyi Református 
templom története 

Tizennyolc évvel a megalakulása után, Törös Sándor 
lelkészsége alatt a pestújhelyi gyülekezet hívei végre 
elérkezettnek látták az időt a rég óhajtott templom 
megépítésére. Amikor 1928-ban már a László utcai 
imaház szűknek bizonyult az egyre népesedő gyü-
lekezet számára, a templomépítés érdekében az 
egyházközség tagjai gyűjtést szerveztek. Az ado-
mányokból 8 ezer pengő gyűlt össze, míg az általuk 
szervezett jótékonysági előadás újabb 1800 pengő 
bevételt eredményezett. Ez az összeg a felvett 56 
ezer pengő kölcsönnel együtt elegendőnek bizo-
nyult a templom építésének megkezdéséhez.

Az új templomot, (melyet a gyülekezet régi 
vezetősége által megvett Serényi János utcai 
templomtelek eladása után) Pestújhely öt terének 
egyikén, a Paula-téren megvett üres telken építette 

meg a gyülekezet, mégpedig rekord- 
gyorsasággal, alig kilenc hónap alatt.

A templom tervének elfogadása 1927. 
augusztus 17 én volt. Az új templom 
építéséhez három tervet készíttetett a 
gyülekezet, ezek közül: „A presbitérium 
egyhangúlag Van Beek János építészmér-
nök szép tervét fogadta el.”

Az ünnepélyes alapkőletételére 1928. 
március 4-én került sor, melyre ugyan 
személyes meghívást kapott a kormány-
zón kívül Bethlen miniszterelnök és  

A BUDAPEST–PESTÚJHELYI 
REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE
íRta: Trencsényi László

A László (ma: Szűcs István) utca 12. sz. 
alatti népiskola, ma: református parókia
az egyházközség gyűjteMényéből
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dr. Szűcs István államtitkár is, de ők kimentették 
magukat. Jelen voltak viszont többek között Bar-
tos Ödön, továbbá Révész Imre tb. főszolgabíró, 
Benkő István esperes, Szónok Zoltán, Biberauer 
Tivadar, László Ödön lelkészek.

„A lelkész eredeti terve gyülekezeti ház volt, 
modernül felszerelve, a földszinten mozi helyi-
séggel, mely tervet teher vállalása nélkül lehetett 
volna megoldani az imaház eladási árából, orszá-
gos gyűjtésből és a hívek adakozásából, s a mozi a 
község közepén gazdag jövedelmi forrás lehetett 
volna. De a gyülekezet lelke egy szép templom 
körvonalait álmodta meg s inkább vállalta azt, 
hogy dollárkölcsönnel megépítse szép templomát, 
melynek teljes szépsége a tér rendbehozása és az 

oldal-telkek kisajátítása és a templom művészi 
kivitelű oldalát eltakaró épületek lebontása után 
fog csak teljesen érvényesülni, ami hisszük meg-
lesz, mert mind a piachely elégtelen volta, mind 
a község szépségének emelése megköveteli azt.” 2 

A templom tervezője a holland származású 
építész Van Beek János volt. Az észak-euró-
pai klasszicizmus hatását mutató terv szerint a 
templom bejárata előtti portikuszon a három-
szögű oromzatot két klasszikus formájú oszlop 
tartja. A templom liturgikus terének fala fél-
köríves lezárású, mely a templom hajórészéhez 
keresztházszerű térbővülettel kapcsolódik.  
A szószék a belső tér leghangsúlyosabb eleme, 
mely a főbejárat klasszicista hangulatát idézi.  
A szószék mellett mindkét oldalon egy-egy 
színes üvegablak helyezkedik el, amelyek az 
úrvacsora szent jegyeit ábrázolják. A négyzetes 
alaprajzú harangtorony szép süveges formájú 
lezárást kapott. 

A toronyban elhelyezett nagyharang súlya 
300 kg. Felső részén félkörben: „Isten, áldd meg a 
magyart” (alatta a régi magyar címer), - „Tebenned 
bíztunk eleitől fogva” (alatta kehely). Alul félkörös 
sorokban: „Isten dicsőségére öntették a pestújhelyi 
református egyház buzgó hívei közadakozásból, az 
Úrnak 1926. évében. Öntötte Szlezák László haran-
göntő, Budapest.” A kisharang súlya 175kg. Egyik 
oldalán: „Feltámadunk,” másik oldalán: „A pestúj-
helyi református egyház 25 éves fennállása emlékére 
készíttette az egyháztanács az Úrnak 1935-ik, a 
trianoni gyásznak 16-ik esztendejében. Öntötte 
Szlezák László harangöntő, Magyarország arany-
koszorús mestere Budapesten.”

Templombelső a felszenteléskor 1928-ban
az egyházközség gyűjteMényéből

2 dr. Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfiája 1910-1935. Önálló község alakulásának és önkormányzati életének negyedszázados 
évfordulója alkalmával. László Jenő könyvnyomdája, Tapolca, 1935. 11. p. (Pestújhely Ezüstkönyve 1935)
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A templomszentelés

Az 1928-as református templomszentelés nagy 
eseményt jelentett Pestújhely polgárainak életé-
ben. Az emlékezetes felszentelésre december 2-án 
került sor nagyszabású ünnepség keretében, ame-
lyen dr. Ravasz László, az akkori Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke is részt vett.

E felemelő történelmi eseményről az 1929. 
január 18-i elnöki beszámolóban a következőket 
olvashatjuk:

„Szép ünnepségünk a László utcai imaházban 
kezdődött, innen a templomba vonulva, Bujdosó 
Sándor gondnok úr átadta a templom kulcsát a 
lelkésznek. Templomunkat dr. Ravasz László püs-
pök úr avatta fel Kovács J. István ny. államtitkár, 
Gróf Teleky Tibor kíséretében, amely napnak 
szépsége mindegyikünknek kedves emlék lesz. 
Még az ég is mosolygott! December 2-a dacára 
tavaszi napsütéses időnk volt. Istennek legyen 
hála, jó munkatársaink voltak minden vonalon. 

Hálával emlékezünk meg Van Beek Jánosról, 
templomunk tervezőjéről és a munka levezetőjé-
ről, valamint a Báthory testvérekről, a templom 

építőiről, kik mindenben a legnagyobb becsü-
letességgel munkálkodtak, mozdították elő a 
templom létrehozatalát. Meg kell emlékeznünk 
még a presbitériumról is, amely szeretetteljesen 
támogatta munkájában, valamint Bujdosó Sándor 
gondnok úrról, ki mindent elkövetett az egyház 
anyagi ügyeinek, pénztárának rendes vezetésére 
és ezen munkájában jobb keze volt lelkészének.  
A lelkész emlékeztet a főtiszteletű úr szavaira, 
amelyekben teljes megelégedését fejezte ki a 
látottak felett, kijelentve, hogy itt nem kell buz-
dítás, itt van merészség, akarat és e szép templom 
minden vádaskodásra ékes felelet.”3

A gyülekezeti életről

Az 1930-as évek 
Az egyházközség sok tekintetben fejlődésnek 
indult, s amikor 1935-ben a gyülekezet fenn-
állásának 25 éves évfordulóját ünnepelték, az 
ünnepségen többek között a következők hangoz-
tak el:  „A 25 év története annak bizonysága, hogy 
Isten hatalmasan építette a Pestújhelyi Refor-
mátus Gyülekezetet. A múltra visszatekintve 

3 

Templomszentelés 1928-ban
az egyházközség gyűjteMényéből

3 Presbiteri jegyzőkönyv 1929. január 18.
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merítsünk erőt a jelen terheinek hordozására, 
bízva abban, hogy Istenünk, aki oly sok kegyelem-
mel hordozta a gyülekezet ügyét, arról ezután sem 
feledkezik meg, s megcselekszi önmagáért, hogy az 
elkövetkező évek alatt még több sikerrel, még több 
eredménnyel szolgálhassa gyülekezetünk Istenünk 
dicsőségét.”

A II. világháború után
Az országunkat sújtó második világháború hatal-
mas károkat okozott a gyülekezet életében is. A 
korabeli jegyzőkönyvek így tudósítanak a háború-
ban elszenvedett károkról.

„Az egyházközség temploma kb. 25 száza-
lékos kárt szenvedett. A torony harang feletti 

része teljesen széthullott és betörte a templom 
tetőzetét, számos ablak is betörve. A Szűcs Ist-
ván u.12/A sz. alatti missziós ház, az egyesületek 
helyiségei és a lelkészlakás szintén kb. 25százalé-
kos kárt szenvedett. A tető, az ajtók, az ablakok és 
az utcafront súlyosan megsérült. Az egyházközség 
anyagi helyzete igen súlyos.”4 

Az egyházközség háború utáni első lelkipász-
tora dr. Sallay Gergely lelkész 1951-ig látta el a 
lelkipásztori teendőket, összegyűjtve a szétszóró-
dott híveket, helyreállítva a megrendült bizalmat, 
békességet teremtve, nagy odaadással végezve szol-
gálatát.  Ekkor a presbitérium és a gyülekezet újra 
szembe kellett hogy nézzen a lelkészválasztás nem 
kis feszültségével, felelősségével, ahogyan írják: 

„Mi egy olyan érdemes egyházi munkát végző 
gyakorló lelkészt keresünk, aki tiszteletreméltó és szép 
charizmákkal megáldott személy.” A gyülekezet 
egyhangúlag Hézser Zoltán lelkészt hívta meg 
lelkipásztorául, aki 33 éven át egészen 1985-ig 
volt a gyülekezet szeretett, hűséges és megbecsült 
pásztora.

Az 1950-es évek 
Ez idő alatt többek között rendezték a gyülekezet 
vagyonát, megtörtént az irattár példás rendbeté-
tele és az épületek szükséges karbantartása, a 
harang villamosítása, a parókia és a templom fűté-
sének megoldása. A templom felszentelésének 
25. évfordulóján 1953. december 6-án megem-
lékezést tartottak vendéglelkészek és énekkarok 
szolgálatával, amelyre a környékbeli gyülekezetek 
is meghívást kaptak. „A templom 50 éves felszen-
telésének évfordulója alkalmából 1978. december 
7-én nagyszabású ünnepélyes gyülekezeti hála-

Templomunk 1946-ban a csonka toronnyal
az egyházközség gyűjteMényéből

4 Presbiteri jegyzőkönyv 1945.március 11.
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adónapot tartottak, mivel a templomot ebben az 
évben kívülről tataroztatták. Az egyházkerületi 
tanács képviseletében Christe Rezső tisztelte meg 
az ünnepséget, ahol az esperes hirdette az igét és a 
rákospalota óvárosi énekkar szolgált.”5

75 éves a templom
Ünnepi istentisztelettel és műsorral emlékezett 
meg Pestújhely-Újpalota Református Egy-
házközsége a Sztárai Mihály téri református 
templom felszentelésének 75. évfordulójáról 
2003. december 7-én. 

Az ünnepi gyülekezet előtt Tóth Kása István lel-
kipásztor többek között a következőkről számolt be: 

„A templomépítők utódait, a jelenlegi gyüle-
kezetet egyharmad részt a pestújhelyi, kétharmad 
részt pedig az újpalotai református hívek alkotják. 
Az adatok szerint ez több mint 400 regisztráltat 
jelent. A templomba járás örvendetesen meghá-
romszorozódott ittlétünk alatt, gyülekezetünk 
pedig látványosan fejlődik. Az elmúlt években 
lecseréltettük a közel fél évszázaddal korábban 
vásárolt kazánt a parókián, a templom számára 
vettünk egy orgonát és megnyitottunk egy kolum-

báriumot is. Ez utóbbi építését megkönnyítette, 
hogy a templom alatt találtunk egy bebetonozott 
üreget, amit az építtetők visszatemettek. Nincs 
ugyan írásos nyoma, de állítólag mozit terveztek 
ide, csak nem kaptak rá engedélyt. A törmeléket 
kiszedettük a helyiségből, és egy nagyon szép 
kis altemplomi részt találtunk ott. Idén sikerült 
önkormányzati segítséggel megcsináltatnunk a 
megroggyant templomtetőt, és a beázás nyomait 
is eltüntettük. Szintén ebben az évben sikerült a 
padokat lefestetnünk, sőt ötven darab új széket is 
vásároltunk. Célunk nem más tehát, mint hogy 
lépésről lépésre lelkileg és anyagilag is építgessük 
a gyülekezetet.”

80 éves a templom
A pestújhelyi Református templom felszentelésé-
nek 80. évfordulóján 2008. december 6-án ünnepi 
istentiszteletet tartott a gyülekezet. Trencsényi 
László a gyülekezet lelkipásztora többek között 
a következőkről szólt.

„Itt Pestújhelyen a lakóházak közel egyidő-
sek ezzel a templommal. Az immár 80 éves 
templomunkban e falak között azért szoktunk 
imádkozni, hogy adjon Isten e helyen új szívet 
és új életet a hallgatóknak. Most is azért imád-
kozunk, hogy az Úrtól jöjjön és fakadjon áldás 
mindannyiunk üdvösségére, mivel hisszük, hogy 
Istennek célja van ezzel a templommal, célja van 
az életünkkel. Miért épültek, épülnek ma is ima-
házak és templomok? Miért épít egy gyülekezet, 
egy közösség templomot? Azért, mert az egyház 
örök Ura, az Úr Jézus Krisztus él, és élteti egyhá-
zát, annak tagjait. A mi templomunk is immár 80 
éve az Ő szent nevét, és dicsőségét hirdeti! 

A templom bejárata
az egyházközség gyűjteMényéből

5 Presbiteri jegyzőkönyv 1978. dec. 7.
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2010 – az egyházközség megalakulásának 
100 éves évfordulója
„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt!" Zsoltár 105,1

Mostanában egymást érik egyházközségünkben 
a jubileumok. Hálát adunk Istennek gyülekezetünk 
fennállásának 100, templomunk felszentelésének 
pedig 80 éves évfordulója alkalmából. Imádsága-
ink tárgya és szívünk nagy vágya a gyülekezet lelki 
megújulása, Istennek kedves igazi testvéri közös-
ségé formálódása. Isten iránti hálával gondolunk 
arra, hogy milyen sok áldásokban volt itt részünk, 
ha csak az utóbbi néhány évet tekintjük is. 

Templomunkat kívülről tataroztattuk, és a 
templomkertet parkosítottuk. Megoldottuk a 
templomhangosítást, és a nagyothallók számára 
készülékeket vásároltunk. A mozgássérültek szá-
mára kerekesszékes rámpát alakítottunk ki. A 
gyülekezeti termeket padlóburkolattal láttuk el.

A Szűcs István utcai lelkészlakás kerítését 
rendbetettük, udvarát rendeztük, parkosítottuk. 
Megtörtént a közel százéves parókia épületének 
hőszigetelése, teljes külső tatarozása és a fűtés 

korszerűsítése új, gazdaságos gázkazán üzembe 
helyezésével.

A lelki munkát tekintve, föltérképeztük a gyüle-
kezetünk valódi tagságát és egy adatbázist hoztunk 
létre, mely alapján elkezdődtek a családlátogatások, és 
mára már szinte a gyülekezet teljes tagságát végiglá-
togattuk. Megszerveztük és beindítottuk a hitoktatást 
területünk hat óvodájában és négy iskolájában. 

Beindítottuk Lelki Oázis missziós szolgá-
latunkat és évente több alkalommal tartunk 
csendesnapokat, csendeshétvégéket vendég ige-
hirdetők szolgálatával. E programon belül tartjuk 
egyhetes Lelki Oázis konferenciáinkat is Hajdú- 
szoboszlón, Piliscsabán és Vaján.

Ezeken kívül a gyermekek számára bibliai rajz-
tábort, az ifjak számára és külön a felnőttek számára 
évről évre kirándulásokat szervezünk. Gyülekeze-
tünk tagjai rendszeresen tájékoztatást kapnak a 
kéthavonta megjelenő hírlevelünkön keresztül. 
Missziónk keretén belül beindítottuk gyülekeztünk 
iratmisszióját. Az elmúlt évben kiadott saját nyom-
dai termékeink az alábbiak voltak: két képeslap, 
tizenkét könyvjelző, és több mint tíz – hitünkkel 
kapcsolatos – kiadvány, melyeket 1500-1500 pél-
dányban nyomtattunk és ingyenesen terjesztünk. 
Egyházközségünkről és a Lelki Oázis missziónkról 
ma már az interneten is olvashatnak az érdeklődők.

Terveink között szerepel templomunk tor-
nyának eredeti szépségében való helyreállítása, 
hogy központi helyzetéből adódóan újra méltó-
ságteljesen hívja fel a járókelők figyelmét ittlétére, 
puszta jelenlétével is hirdetvén (e nemzedéknek 

80 éves a templom – ünnepség 2008-ban
az egyházközség gyűjteMényéből
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és a jövő nemzedéknek is) Istenünk nagy nevé-
nek dicsőségét. Gyülekezetünk szeretné elérni, 
(együtt a pestújhelyi polgárokkal) a templom 
előtti Sztárai Mihály tér rekonstrukcióját, par-
kosítását, hogy ezáltal templomunk környezete 
is végre rendezettségével méltó ékessége lehes-
sen Pestújhelynek. Hisszük, hogy gyülekezetünk 
élete, imakéréseink, nemes céljaink jó kezekben 
- Isten előtt vannak. Legyen meg az Ő akarata, 
mint ahogy eddig is csodálatosan munkálkodott 
e gyülekezet életében. Megerősít és biztat minket 
az Ige: „Van-e az Úr számára lehetetlen?”

Toronyfelújítás 2011  
Megújult a Templom, a toronysisakot az ere-

deti tervek alapján építették meg, amelyet ünnepi 
istentiszteleten avattak fel 2011. december 11-én.

Az itt elhangzott beszéd szerkesztett változatát 
közöljük:

„Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked 
teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imád-
ságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek 
rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Bol-
dog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy 
udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad java-
ival, templomod szentségével!” Zsoltár 65, 2-5

ÜNNEPLŐ GYÜLEKEZET!
Mi itt a Pestújhelyi gyülekezetben csodaként éljük 

meg, hogy Istenünk minden tekintetben lehetőséget 
és tehetséget biztosított, erőt adott arra, hogy temp-
lomunk tornyát végre rendbe hozhassuk. Amint az 
ismeretes, a második világháború hatalmas károkat 
okozott a Pestújhelyi Református gyülekezet életében 
is. A korabeli jegyzőkönyv így tudósít a háborúban 
elszenvedett károkról.

A sokat szenvedett gyülekezet helyzete csak nagyon 
lassan normalizálódott, például a súlyosan megron-
gálódott tornyot és a templom tetőzetét csak másfél év 
múlva 1946. október végére sikerült valahogy rendbe 
hozni az akkori szűkös keretek között. Mivel azóta 
65 év telt el és nem történt a tornyon komolyabb fel-
újítás, napjainkra már olyan rossz állapotba került, 
hogy mindenképpen sürgős beavatkozást igényelt. 
A gyülekezet vezetősége sokszor és sokat töprengett 
azon, hogy mi lenne a helyes megoldás.

Kell-e nekünk az eredeti torony?
Ma már elég kevés ember él a gyülekezetben, aki 

emlékszik hogyan nézett ki az eredeti. 
Már ezt a tornyot szokta meg mindenki.
Egyáltalán megéri-e ez a nagy munka?
Valószínűleg több tízmillió forintba kerülne.
Nagyon keserves lenne összeszedni ezt a sok pénzt.
Nincsenek gazdag holland vagy svájci testvérgyü-

lekezeteink.
Ez nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem telje-

síthető teher lenne.

A toronysisak daruzása
az egyházközség gyűjteMényéből
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Így tehát tényleg csak az Úrra számíthatunk és 
imádkozhatunk.  EZT TETTÜK!  

Másfél évvel ezelőtt, amikor e falak között ünne-
pelhettük gyülekezetünk 100 éves évfordulóját ezekkel 
a szavakkal tolmácsoltam egy presbitertársunk nagy-
lelkű felajánlását templomunk tornyának eredeti 
helyreállítására: „Istenünk iránti hálaadással a szí-
vemben ezennel bejelentem, hogy újjászületett életem 
hálaáldozataként felajánlok a torony újjáépítésére: 
300.000 Ft-ot.  És Dávid király hálaimájának rész-
letével szeretném biztatni gyülekezetünk áldozatkész 
tagjait, hogy lehetőségük szerint csatlakozzanak e 
nemes célhoz hálaadományukkal.

„Tied Uram a nagyság, a hatalom és a fenség, a 
ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a menny-
ben és földön van. Tied Uram az ország, magasztos 
vagy te, mindeneknek feje! Tőled ered a gazdagság és 
a dicsőség, te uralkodsz mindenen.  A te kezedben van 
az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá 
és erőssé. Most azért Istenünk, hálát adunk neked és 
dicsérjük fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi 
az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes ada-
kozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk 
neked, amit a te kezedből kaptunk. Mi jövevények 
és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. 
Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék: Nincs 
állandóságunk, Urunk Istenünk! Ez az egész halom 
kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent 
neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből 
való, és a tied lesz mindez!”1Krón. 29,11-16

Testvéri szeretettel:  NN. presbiter és családja Bp. 
Pestújhely, 2010. július 10.

Eddig az idézet, mindehhez a lelkipásztor még 
hozzátette a következőket.

„Istenünk áldását kérjük az adományozó életére és 
az általa javasolt kezdeményezésre- templomunk ere-

deti tornyának helyreállítására. Mi, akik hallhattuk 
e nagylelkű adomány bejelentését elgondolkodhatunk 
azon, hogy mit mire adtunk, költöttünk, áldoztunk 
egy életen át. Vajon adtunk-e valaha Isten dicsőségére 
komolyabb összeget. Ha igen, a legjobb célra adtunk. 
A mi templomunk adományokból épült fel 82 évvel 
ezelőtt, (alig kilenc hónap alatt), eleink is a legjobb 
célra adtak! Nem mindennap adhatunk templom, 
vagy toronyépítésre, de ha megtehetjük, tegyük meg 
a tőlünk telhetőt. Így buzdítson minket is e lehetőség 
Isten iránti hálaáldozatra.”  

Istenünk megáldotta ezt a kezdeményezést és a 
gyűjtésre 38 személy fizetett be adományt, plusz a 
külön perselyadományok. És a templomtorony az 
Úr kegyelméből a mai napon eredeti szépségében áll! 
„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk sza-
badító Istenünk.” Zsoltár 68,20

Istenünk iránti hálaadással jelenthetjük ki, hogy 
ez a hatalmas beruházás kizárólag egyházi támoga-
tással valósulhatott meg. Szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak, akik szívükön hordozták 
és anyagilag is hozzájárultak a torony eredeti meg-
újulásához. Istennek adunk hálát az adományozók 
áldozatos szeretetéért, ahogyan gyülekezetünket 
imádságos szívvel hordozták, támogatták. 

Hűen tükrözi gyülekezetünk lelkes hozzáállá-
sát (a jelenlegi létszámunk a névjegyzék szerint: 
224 fő), hogy kizárólag a hívek adományából már 
idén tavasszal a pályázathoz szükséges önerőt 
fel tudtuk mutatni. Így eséllyel pályázhattunk a 
Budapest-Északi Református Egyházmegyénél a 
toronyépítés támogatására. Istennek adunk hálát, 
hogy gyülekezetünk tagsága képes volt egyedül ezt a 
hatalmas feladatot felvállalni és ilyen példamutató 
áldozatkészségről tanúbizonyságot tenni.

Örömmel és hálaadással számolhatok be arról, 
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hogy adománygyűjtésünk éppen ma, a hálaadás nap-
ján érte el a hárommillió forintot! Egészen pontosan 
a torony újjáépítésére a mai napig: 3.001.390 Ft-ot 
adakozott ez a gyülekezet másfél év alatt. Tudjuk, 
hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten! Tisztelettel 
adunk tájékoztatás arról is, hogy az adományozók 
neve szerepel azon a kerámia emléktáblán, amelyet 
a toronyban helyeztünk el.

Külön megköszönjük a Budapest-Északi 
Református Egyházmegyének, hogy egyáltalán 
pályázhattunk e célra. Mivel egyházmegyénkben 
bölcs előrelátással sok évvel ezelőtt egy elkülönített 
Építési Alapot hoztak létre azért, hogy a mié nkhez 
hasonló kis gyülekezetek is eséllyel tudjanak nagyobb 
támogatáshoz jutni. Köszönet legyen mindazoknak, 
akik Építési Alap nemes kezdeményezését szívükön 
hordozták, életre hívták, bátorsággal megvalósí-
tották és bölcsen működtetik azóta is. Így kaphatott 
gyülekezetünk a Budapest-Északi Református Egy-
házmegyétől idén a torony újjáépítésére közel 
tizenkilencmillió forintos támogatást, amit a gyüle-
kezet nevében ezúton is hálásan köszönünk.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a toronyépítésre 
egyéb helyről: sem külső magánszemélytől, sem cég-
től, sem egyesülettől, sem állami forrásból támogatás 
a mai napig nem érkezett. Fontosnak tartjuk az 
adományozókat ezúton is tájékoztatni, és Istenünk 
előtti felelősséggel és tiszta lelkiismerettel kijelenteni, 
hogy a kapott támogatást, és minden adományt az 
utolsó forintig megbecsültünk, és csakis arra a célra 
fordítottunk, amire kaptuk, vagyis templomunk 
rendbetételére tornyának szép felújítására!

Köszönetet mondunk a toronyépítőknek.
Mindenekelőtt az újjáépítési terveket készítő 

Szák Kocsis Pál építészmérnök úrnak, aki nagy 
odaadással, hűséggel és szakértelemmel készítette el 

a 80 évvel ezelőtti hiányos, megsárgult, már-már 
alig olvasható eredeti tervek alapján az új építési 
tervet. Itt kell megemlékeznünk a mérnök úr kolle-
gájáról, jóbarátjáról Kuzmann Gábor építőmérnök 
úrról, gyülekezetünk hűséges és áldozatkész tagjáról, 
aki önzetlenül felajánlásból a statikai számításo-
kat és a szerkezeti műszaki leírásokat készítette el, 
aki már sajnos nem lehet jelen hálaadó napunkon. 
Elmondhatjuk róla, hogy szíve utolsó dobbanásáig 
szívén viselte a toronyépítést és tudjuk, hogy nagy 

Az álványzat bontása
az egyházközség gyűjteMényéből
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örömöt jelentett számára, amikor október 15-én a 
toronysisak a helyére került, de hálaadó napunkat 
sajnos már nem élhette meg. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a toronyépí-
tés műszaki ellenőrének, Jakab László építészmérnök 
úrnak lelkiismeretes munkájáért, és a mindenre kiter-
jedő alapos, szakszerű lebonyolításért.

Köszönetet mondunk a kivitelező: VÁRNA Kft.-
nek. Elsősorban képviselőjének Várnai Tibor vállalkozó 
úrnak, aki mindent a szerződésben foglaltak alapján 
mennyiségileg és minőségileg a műszaki előírásoknak 
megfelelően pontosan és határidőre teljesített.

Itt szeretnénk megköszönni minden munkás-
nak, akik valamilyen szinten részt vállaltak ebben a 
nagy feladatban, akiknek két keze munkáját dicséri 
a precíz pontosságú kivitelezés az elsőtől az utolsó 
simításig. Benne van az ő komoly szaktudásuk, lelki-
ismeretes fáradozásuk, de emberi hozzáállásuk is mely 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a terv megvalósu-
lásaként ilyen szép lett templomunk. Elmondható, 
hogy tisztességgel helytálltak minden körülményben, 
a viszontagságos augusztusi nagy hőségben éppen 
úgy, mint a novemberi fagyos időben. 

Templomot nem mindennap épít az ember. Egy 
élet alatt is keveseknek adatik meg! Önöknek meg-
adatott! A templomépítés, mivel különbözik minden 
épülettől egészen más: lelki hozzáállást is igényel. 
Önök felnőttek ehhez a feladathoz! Ahhoz, hogy ez 
a szent hely ilyen szépen megújulhatott tudjuk, hogy 
a beépített szükséges anyagokkal együtt tudásuk leg-
javát, de idejük, életük, szívük egy fontos részét is 
(hadd mondjam így) beleépítették. Mi is úgy gyö-
nyörködhetünk munkájukban, ahogy azt Pilinszky 
János fogalmazta meg Fabula c. versében. 

…és beleszeretett az első házba, amit meglátott. 

Már a falát is megszerette, a kőművesek simo-
gatását…,

Istenünk áldott Igéjével köszönjük meg min-
denkinek, akik valamilyen szinten hozzájárultak 

Utolsó simítások
az egyházközség gyűjteMényéből
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ahhoz, hogy templomunk tornya megszépülhetett. 
„Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged, mert 
közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat." 
Zsoltár 75,2

Örömmel és hálaadással jelenthetjük ki, hogy az 
Úr csodát tett velünk és valósággá vált gyülekeze-
tünk nagy vágya. Meg vagyunk győződve arról, hogy 
nemcsak a kövek épültek fel látható formában, hanem 
hisszük, hogy az Úr meghallgatta imádságainkat és 
az Ő áldása lett láthatóvá itt.

Szeretnénk mindig komolyan venni az Úr Jézus 
Krisztus szavait:

„Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad 
belefáradniuk.”  Lukács 18,1

Az egész építkezést az imádság őszinte koszorúja 
ölelte át

Imádságban fogant a torony újjáépítésének gon-
dolata.

Imádságos, megtért szívben fogant az első konkrét 
lépés: a nagylelkű felajánlás

Imádságban fogant az első és az utolsó adomány 
is, és minden hálaáldozat

Imádkoztunk a terveztetés időszakában
Imádságban terjesztettük a kész terveket a Buda-

pest-Északi Református Egyházmegye felé és hálát 
adtunk, amikor elnyertük az egyházmegyei támogatást

Imádkoztunk az alkalmas kivitelezőért (öt kivi-
telezővel tárgyaltunk)

Imádkoztunk a nehéz szerződéskötési tárgyalások 
előtt és után

Imádkoztunk a munkálatok megkezdésekor, a 
beállványozáskor

Imádkoztunk a régi torony visszabontásakor és az 
újrafalazáskor

Imádkoztunk a szép és alkalmas időjárásért, a 
balesetmentes munkálatokért

Imádkoztunk a toronysisak izgalmas szállításakor 
és a daruzáskor a Sztárai Mihály téren adtunk hálát 
Istennek, hogy helyére kerülhetett az új kupola

Imádkoztunk a díszek felrakásakor, a színezéskor 
és az állványzat bontásakor

Imádkoztunk az utolsó simításokig, amikor a mun-
kásokkal együtt adtunk hálát a templomi hivatalban

Imádkoztunk a takarításkor, a tereprendezéskor és 
erre a hálaadó napra készülve

És hányan imádkoztak még velünk együtt itt 
Pestújhelyen, vagy a lakótelepen ahonnan napról 
napra tisztán nyomon követhető volt, ahogy épül-
tek a falak, fölkerült a kupola, lekerült az állvány és 
kibontakozott a 65 éve nem látott gyönyörű látvány. 
Elkészült a Pestújhelyi Református Templom tornya 
és újra eredeti formájában méltóságteljesen hívja fel a 
járókelők figyelmét ittlétére, puszta jelenlétével is hir-
detvén minden nemzedéknek Istenünk nagy nevének 
dicsőségét. Csodaszép lett és csoda, ahogy lett!

SOLI DEO GLORIA!
Hisszük, hogy gyülekezetünk élete, imakérése-

ink, nemes céljaink jó kezekben - Isten előtt vannak, 
Aki eddig is csodálatosan munkálkodott e gyülekezet 
életében. Megerősít és biztat minket az Ige: „Van-e 
valami lehetetlen az Úr számára?” 1Mózes 18,14  

Imádkozunk azért, hogy mindenki, aki látja e 
tornyot tekintetét mindig az ÉGRE emelhesse, és 
Istent keresve rátaláljon Teremtőjére, Megváltójára, 
Aki ezen a helyen is Szentlelke, szent jelenléte által 
szeretetet, kegyelmet, gyógyulást, megoldást, békessé-
get és megnyugvást kínál.

Az eddigiekért Istennek hálát adva, a jövőt ille-
tően jó reménységben vagyunk, hogy a Pestújhelyi 
Református Egyházközség maradéktalanul betöltve 
küldetését tagjainak lelki egyetértésében szolgálhatja 
tovább Istenünk nagy nevének dicsőségét.

Felhasznált irodalom:
Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve  
Dr. Czoma László: Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből    
Pestújhely című Társadalmi hetilap 1913./ 37. szám
Pestújhelyi Újság  1929./9. szám
Szerződések, emléktáblák, fölhivatali okmányok, tulajdoni lapok, missziói munkatervek,
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A  Széchenyi-telepen működő 
Filadelfia Diakonissza Egylet 
és a Pestújhelyi Református Egyház 

A Filadelfia Diakonissza Szövetség 1903-
ban alakult, vezetője Biberauer Richárd 
(1872-1939) volt. A szövetség vette át és 
működtette az 1866-ban alapított, jelen-
legi helyére 1870-ben költözött Bethesda 
Kórházat, ami 1906-ban nyilvános jellegű 
közkórházzá vált. 1913-ra szükségessé vált 
egy különálló anyaház, valamint egy árva-
ház és egy iskola létrehozása. 

Feltehetően személyesen Bezsilla Nán-
dor győzte meg Biberauert arról, hogy 
Pestújhelyre költöztessék az intézményt. 
Biberauer lett a pestújhelyi református 
gyülekezet első lelkésze is. A második 
világháborúban a Filadelfia valamennyi 
intézményében bújtattak üldözötteket. 
1950-ben az addigra alapítványi formában 
működő Filadelfiát a református egyház 
feloszlatta. 

A rendszerváltás után a Filadelfia fel-
támasztására bár volt igény, egyesület 
formájában meg is alakult, de a koráb-
bihoz hasonló jelentőségű humanitárius 
tevékenységet ennek keretén belül nem 
sikerült végeznie.

Pillanatfelvételek a Széchenyi-telepi
Filadelfia árvaház és népiskola életéből

az egyházközség gyűjteMényéből
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A RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET 
ELSŐ ÉVEI
íRta: Rokob Tibor

A mai Budapest csaknem minden városrésze büszkélkedik egy-egy olyan patinás 
épülettel, aminek létrejötte a távoli múltba nyúlik vissza. Lehet az akár egy gyárépület, 
egy sportlétesítmény, egy egészségügyi intézmény, vagy egyéb olyan közintézmény, 
aminek több mint száz éves története együtt fejlődött a városrész életével, meghatá-
rozva így az adott kerület arculatát. A 1890-ben alapított Rákospalotai Leánynevelő 
Intézet néhány éven belül már százharminc éves múltra tekinthet vissza. Palotán 
szinte mindenki ismeri, tudja hol található. S bár ma már a Kulturális Örökségvédelmi 
Napoknak köszönhetően alkalmanként bárki beléphet az intézet területére, megte-
kintheti az eltévelyedett lányokat befogadó épületegyütteseket, és az azt körülvevő 
hatalmas parkot, annak előzményéről, egykori létrehozásáról, céljáról, és zárt belső 
életéről kevesen tudnak.

Látkép a javítóintézetről és Rákospalotáról. A kép az intézet háta mögül készült, bal kézre a távoli 
templomtorony a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom. 
foRRás: kun-láday (szeRk.): a fiatalkoRúak kRiMinalitása ellen való küzdeleM MagyaRoRszágon. 1905 / főváRosi szabó eRvin könyvtáR fotótáRa
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A javítóintézetek létrejötte nem csak Magyar-
országon, de egész Európában egy hosszabb 
folyamat eredménye. A gyermekvédelem alap-
jainak kialakulása a városiasodás időszakával 
esik egybe. Már a XV. századtól megjelentek az 
úgynevezett dologházak, amelyeknek célja nem 
csupán a befogadottak eltartása, hanem munkára 
szoktatása volt. Ekkor jelennek meg a tömegesen 
az utcákon csavargó, kolduló, szegény gyerekek, 
akik élete már szorosan összefüggött a fiatalkori 
bűnözéssel. Az első begyűjtő-dologház 1550-
ben természetesen London mellett nyílt meg. A 
legtöbb szegényházba a csavargók mellett tisztes 
polgárok züllött gyerekei is helyet kaptak. Könyö-
rületességből azonban nem tettek különbséget 
köztük, bűnöző fiatalokat ugyanúgy befogad-
tak. A legtöbbször alapítványi, vagy felekezeti 
szeretetházak, illetve konviktusok így összetett 
feladatot láttak el. E funkciók szétválasztása, az 
első modern, büntetőtörvénykönyvön alapuló 
javítóintézetek léthozása először Németország-
ban történt meg (1826 Zeitz és 1853 Steinfield)1. 
Európában ezután a javító-nevelő munkának 
országonként sajátos arculata volt. Míg Svájcban 
a liberalizmus, és laza felügyelet volt jellemző, 
addig Angliában arra is volt példa, hogy az ilyen 
intézeteket hajókon működtessék, ahol a fiatalok 
hadi és kereskedelmi kiképzése folyt2. Néhány 

dolog azonban egységes 
volt mindenütt. Az intéze-
tek törvényes keretek közt 
működtek, és alapvető céljuk 
nem a büntetés, hanem a pre-
venció volt.

Ezek a fent vázolt kül-
földi tapasztalatok álltak a 

magyar igazságügyi vezetés rendelkezésére, ami-
kor új javítóintézetek létrehozásáról határoztak.  
A három legfontosabb előírás a következő volt: 

• Az intézeteknek zárt, bekerített területen kell 
lenniük; 

• Nevelési jellegüket a polgári életviszonyokat 
tükröző, családias modell adja;

• A bűncselekmény miatt elítélt fiatalok mel-
lett a züllésnek indult gyerekek befogadására is 
lehetőséget biztosítsanak3. 

A fenti feltételeket természetesen az állami 
javítóintézetre dolgozták ki. Ám a meglehetősen 
nagyszámú magán javítóintézet is ebben a szel-
lemben működött. Számuk a századfordulón húsz 
körül volt. Többségük – a bűnelkövetések arány-
száma miatt – fiúkra specializálta magát. A lányok 
javítónevelésre létrehozott magánintézményeket 
többségében az egyház működtette. 

Ilyenek voltak a fővárosban a Jó Pásztor Ház 
Leánynevelő Otthona a Szőlő utcában, a Lord 
Wardale Leánynevelő Intézet az Ecseri úton, 
vagy az Amizoni Országos Magyar Nőnevelő 
Intézet az Amerikai úton.

Rákospalotán, már a Javítóintézet 1890-es 
megalapítása előtt sem volt hiány nőnevelő 

1 Pinezics Mária: A Rákospalotai Leánynevelő Intézet története 1945-ig – Gyermek és Ifjúságvédelem – 1990 15. o. (Továbbiakban 
PINEZICS 1990)
2 Szim András: A Rákospalotai Leánynevelő Intézet története, perspektívái, szociális munka az intézményben – Bárczi Gusztáv Gyó-
gypedagógiai Főiskola, szakdolgozat 1994 (Továbbiakban: SZIM 1994) 5. o.
3 SZIM 1994 7. o.

A Sommariva-Horváth-villa
foRRás: CzoMa: Rákospalota-pestújhely 
184. o.
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intézményben. Kalchbrenner Karolina még a 
fővárosban hozta létre lánynevelő intézetét, 
amit harminc év után, 1875 körül saját, Fő utcai 
villájába költöztetett át. Ezt néhány évvel később 
a törvényszéki bíró neje, Stettner Istvánné igaz-
gatóként vette át. A korabeli újságok hirdetései 
a hat elemi és négy polgári osztályt adó intézet 
propagálásában éppen csak megemlítik a vehető 
zongoraleckék lehetőségét. Ennél sokkal fonto-
sabbnak tarják a vasútvonal közelségét, valamint 
az árnyékos kert, és a falusi levegő jó hatását4. 

A korabeli igazságügyi elöljáróság hasonló 
okok miatt választotta az első és máig egyet-
len lányok számára létrehozott javítóintézet 
megalapítására alkalmas helynek Rákospalotát. 
Olyan helyet kerestek az intézetnek, ami már 
önmagában is nevelő hatású. A XIX. század 
végén kétségkívül gyakran látogatott hely volt 
a mindössze 6200-as lélekszámú csendes, falu-
sias község. Jó levegője és ivóvize miatt a palotai 
erdő egyre kedveltebb kirándulóhelyévé vált a 
városiaknak. A sétálni, vagy túrázni vágyó pes-
tiek csinos vendéglőket hívtak életre az idővel 
csak Villasornak hívott gyönyörű épületekkel 
tarkított területen. A főváros közelsége nem-
csak azért volt fontos, mert így az intézet nem 
szakadt el felügyeleti szervétől, hanem azért is, 
mert Pest egyrészt munkaerőt, másrészt esetleges 
munkaalkalmat biztosított a távozó lányoknak. 
Ráadásul volt már a közelben több gyermek- 
otthon is. Többek között elég megemlíteni az 
1870-ben alapított Első Pesti Gyermekmen-
hely Egyletet, amelyben az oktatást, és a képzést 
klarisszák végezték. Az épület – Kornis Klára 
Gyermekotthonként – ma is a gyermekvédelem 
szolgálatában áll. 

A Leánynevelő 1890-es megalapítása után 
kilenc éven át még nem mai helyén kezdte meg 
a tevékenységét. A telekvásárlás, a szervezési 
előmunkálatok voltaképpen már 1889-ben meg-
történtek. A tényleges nevelőtevékenység 1890 
márciusában indult. Első megvásárolt ingatlanuk 
szomszédos volt a vasúti indóházzal. A Vác felé 
tartó sínek és az akkor Mária utcaként emlegetett 
gyalogút között feküdt. A 90. 000 koronáért meg-
vásárolt 17 méter hosszú, és 7 méter széles 24-es 
szám alatti egyemeletes nyaralót a hozzátartozó 
telekkel, valamint azon álló egyéb épületeket az 
intézet a legcsekélyebb átalakítással tette növen-
dékei számára használhatóvá. Miután négy év 
elteltével a telekből a pályaudvar bővítésé miatt 
az állam egy nagyobb területet kisajátított, így a 
telek végleges területe 1 hold 642 négyszögölre 
csökkent. Az intézetet eredetileg 25 növendék 
számára tervezték, de alkalmanként 30-nál is 
többen elfértek benne. Az intézmény működését 
ugyanazok az alapszabályok, és szervezeti ren-
delkezések határozták meg, mint a két korábban 
létesített 1884-es aszódi, és 1886-os székesfe-
hérvári fiúintézetet. A legfőbb egység a család 
volt, aminek az élén a családfő ált. A növendékek 
vezetőjének két állandó munkavezetőnő állt ren-
delkezésére egy igazi közösség megteremtéséhez. 
A lányok napjait három fő tevékenység töltötte ki. 
A háztartás és a kézimunka, a tanulás, valamint a 
jó erkölcsre nevelés5.

A főépületben volt a tanteremként funkcionáló 
legnagyobb helyiség, a főzőkonyha, az igazgatói 
iroda, valamint három szoba. A fiatalok tanulását 
nyolc pad székekkel, egy könyvvel teli üvegszek-
rény, fatáblák, füzetek, valamint egy harmónium 
szolgálta. A lányok 66 kötetes könyvtárból  

4 Fővárosi Lapok 1878. júliusi szám
5 PINEZICS 1990 17. o.
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választhattak maguknak olvasnivalót. Az eme-
leten a családfő lakása mellett újabb szobák 
sorakoztak. Egy helyiség már ekkor a növendé-
kek megfigyelésének, elkülönítésének lehetőségét 
szolgálta. A főépülettől jobbra egy 33-38 méter 
hosszú, és 7,6 méter széles földszintes, faoszlopos 
folyosóval díszített oldalépület állt. Ebben volt a 
négy hálóterem és a mosdóhelyiség. Állt még a 
telken három kisebb épület. Egyik volt a kapuslak, 
másik a fáskamrával ellátott munkaterem, míg a 
harmadik a szerszámokkal teli mosóház6.

Az intézet kertjét az egyre bővülő vasút, 
valamint a szomszédos lakóházak teljesen szét-
szabdalták. Idővel a többi építmény is elpusztult, 
ám az intézet – azóta már Sín utca 24. szám alatti 
– főépülete még ma is áll. Miután homlokzatának 
architektúráját az 1950-es években eltávolítot-
ták, ma arra járva kevesen gondolnák, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő, elhanyagolt, 
igénytelen sárga ház már az intézet ideköltözése 
előtt is komoly múlttal rendelkezett, ráadásul 
műemléknek számít. Igaz minderre ma már csak 
a lépcsőház öntöttvas korlátjai emlékeztetnek.  
A házat 1855-ben építtették, majd 5 évvel 
később emeletráépítéssel bővült. Az eredeti-
leg romantikus eredetű ház kőkeretes bejárata 
a barokk időre emlékeztet. A földszintjén elő-
bukkanó kváderkövek még korábbi eredetet 
sejtetnek. Tulajdonosai 1860-tól Magyar Ker-
tészeti Társulat alapítója, Lukácsy Sándor, majd 
Felbermayer Ágostonné ponyvagyáros. Utóbbi-
nak ponyvagyára működött a melléképületekben. 
Az asszony második férjéről, Beniczky Károly-
ról egy időben Beniczky-villának is nevezték a 
házat. Ekkor vásárolta meg az ingatlant az Igaz-
ságügyi Minisztérium7.

Az első időkben a javítóintézeti neveltek 
háromfajta módon kerülhettek Rákospalotára. 
Bírósági ítélettel, rendőri kezdeményezésre, vagy 
szülői kérelem alapján. 1895-ig 10 év alatti lány 
nem volt lakója az intézetnek. Érdekesség, hogy 
a magyar mellett előfordult horvát, tót, német, 
szerb, sőt orosz anyanyelvű lány is. A növendé-
kek legtöbbje lopás, és csavargás miatt került a 
leánynevelőbe, de már az első öt évben találni 
olyat, akinek gyújtogatás, méregkeverés, vagy 
éppen szándékos emberölés volt a bűne. A szigorú 
rendben zajló intézet életének középpontjá-
ban a háztartási munkák álltak. Bár a kertben is 
szorgalmasan dolgoztak a növendékek, a mun-
kavezetők általában a takarítást, mosást, sütést, 
főzést, kötést, és horgolást részesítették előnyben. 
Az elbocsátott lányok közül – akik nem család-
jukhoz, vagy gyámjukhoz kerültek vissza – sokból 
lett mosónő, varrónő, szobalány, vagy cseléd. Az 
intézeti lányok – a kapuson kívül – szinte nem 
is találkoztak férfival. A katolikus, református és 
izraelita vallás hitoktatói, valamint az orvos nem 
álltak az intézmény alkalmazásában. A faluból 
jártak alkalmanként a lányokhoz8.

1899-ben az intézet további fejlődését egyre 
inkább meggátolta a helyi viszonyok gyors átala-
kulása. A további terjeszkedés az egyre gyorsabb 
ütemben történő telekvásárlások miatt lehetet-
lenné vált. De időközben Rákospalota elvesztette 
megszokott csendességét, és az egyre inkább 
elszaporodó nyári mulatóhelyek zavarták a lányok 
életét. Egymás után építették be a szomszédos 
házhelyeket. Problémát jelentett az is, hogy a 
szomszédos telkek magasabb fekvése miatt az 
intézet területén összegyűlt csapadékvíz átnedve-
sítette az épület falait, s mindez egészségtelenné 

6 A Rákos-palotai királyi javító-intézet ismertetése Az Aszódi Javítóintézet könyvnyomdája 1896 4. o. (Továbbiakban: ASZÓD 1896)  
7 Perczel Anna: Rákospalota Pestújhely építészeti értékei – 2010
8 ASZÓD 1896 9. o.

Rákospalotai kézimunkázók a javítóintézetben
foRRás: les Maison de CoRReCtion de l'état hongRois légRády 1890  

főváRosi szabó eRvin könyvtáR fotótáRa
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tette a nevelőintézet lakóinak mindennapjait. 
Így a Rákospalotai javítóintézet kénytelen volt 
elhagyni első otthonát. Az intézet első igazgatója, 
özvegy Jónás Józsefné, született Turcsányi Emília 
okleveles tanítónő volt az, aki nemcsak elindí-
totta, de 1899. március 15-én át is költöztette az 
intézményt a közeli, ám jóval nagyobb területű 
mai, végleges helyére.

Az intézet új otthonának bejárata a palotai 
Nyaralótelep főutcájaként ismert, csatornázott, 
aszfaltozott Vasút utcából nyílt. Az 1923-tól már 
Pozsony utcaként ismert utca előtt már a költözés 
napján is villamoskocsik zötykölődtek. A 36-os 
szám alatti, öt hold kiterjedésű birtokon akkor még 
csak egyetlen szemet gyönyörködtető romantikus 
épület állt. Ezt az egykori betyárvilágot felszámoló 
Ráday Gedeon kormánybiztos helyettese, Som-
mariva Aurél lovassági altábornagy építette 1850 

körül. Ám tíz évvel később a kastély már Hor-
váth Mihály püspök birtokába került, aki Palota 
egyik legjelesebb nyaralóvendége volt. A Püs-
pök-villaként is ismert épület gazdája történetíró, 
akadémikus, és országgyűlési képviselő volt9.

A kerítésen át is lenyűgöző földszintes kastély 
középen kiugró középrizalitja szinte önálló épü-
letként hat, mivel az oldalrészeknél magasabb,  
önálló tetőszerkezete van. Ez minden bizony-
nyal több átalakítás eredménye. A főhomlokzat 
architektúrájával, a középrész hatalmas üveg 
nyílászárói fölötti kerek ablakaival valószínűleg 
Rákospalotán a kor egyik legszebb romantikus 
épülete volt.10

Az igazságügyi kormány 1899-ben 100.000 
koronáért értékesítette a Sín utcai intézetet, és 
160.000 koronáért vásárolta meg a Leányne-

9  Buza Péter: Palotai tegnapok Csokonai Művelődési Ház 1995 201. o. 
10  dr. Czoma László: Tanulmányok Rákospalota - Pestújhely történetéből Bp. 1974 182. o.
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velő új, ma is használt öt holdas telkét, amit aztán 
1904-ben 31.000 koronáért az északi oldalon 
két további holddal bővítettek. Fontos szereplője 
az adásvételnek Jónás Emil nyugalmazott MÁV 
főintéző, aki Rákospalota várossá válásakor, (1923) 
utolsó községi bíróként, aktív szerepet töltött be. A 
vétel idején az ő tulajdona volt a Leánynevelő öt 
holdas telke. Felajánlott ingatlancseréjét elfogadva 
cserélhetett gazdát a Sín utcai intézmény a Pozsony 
utcai telekkel11. A költözést követően az építkezés, 
új épületek emelése került a középpontba. A telek 
beépítése előtti első feladat az intézet köré felhú-
zott két és fél méter magas kerítés emelése volt. 
A 225 méter hosszú téglafal 7910 koronát emész-
tett fel12. Az épületek tervezésére Wagner Gyula 
(1851 Pest – 1937 Bécs) pesti építészt kérték fel. 
A családból nem csak Gyula apja, Wagner János, 
hanem három testvére, Ödön, János és Ferenc is 
ezt a pályát választotta. Mivel kora nagy építé-
szeti megbízásaival nem járt szerencsével, ezért 
specializálódott, és az igazságügyi épületek egyik 
legjelentősebb hazai mesterévé képezte magát. 
Nevéhez kötődik számtalan vidéki bírósági épület, de 
ő tervezte a szegedi Csillag börtönt, vagy a Moso-
nyi utcai toloncházat is13.

Az építkezés 1905-ben fejeződött be. A 
főkapu az egykori Vasút utcáról nyílt, de ettől 
jobbra is volt egy bejárat. Itt a kapus lakása mel-
lett egy olyan helyiséget alakítottak ki, ahol a 
növendékek felügyelet mellett találkozhattak 
hozzátartozóikkal. Az egykori Püspök-villából 
lett az igazgatósági épület. Egyre beljebb haladva 
építészetileg kiemelkedő jelentőségű volt a kas-
tély mögötti, gondosan rendezett parkban álló 
neoromán stílusú kápolna. A száz lelket befo-
gadni képes templom tornyát rézbádoggal vonták 

be. Főhajóját katolikus felekezetű szertartásokra 
rendezték be, de helyet kapott a templomépület-
ben a közös protestáns, és az izraelita imaterem is. 
A kápolna mögött már láthatóak voltak az egy-
mással szimmetrikusan szemben álló egyemeletes 
pavilonok, amelyekből összesen négy épült meg. 
Ezek a harminc méter hosszú, s csaknem húsz 
méter széles, rácsos ablakokkal ellátott épületek 
két 25-25 fős család befogadására voltak alkal-
masak. Helyiségeik száma és elosztása teljesen 
megegyező volt. Nem hiányzott belőlük az isko-
laterem, a munkaterem, az öltöző, a mosdószoba, 
a közös hálóterem, valamint a magánzárka. 

A két-két egymással szemben lévő növen-
dék-házat, valamint a négy pavilon között fekvő, 
félig alápincézett, földszintes háztartási épületet 
egész fenyőből faragott ácsszerkezetű árkádsor 
kötötte össze kétoldalt tornyos, kupolás közép-
résszel. A 336 méter hosszú szecessziós díszítésű 
fedett folyosó padlózata szépen kockázott keramit-
burkolattal volt ellátva. A játszóterekkel gondosan 

11  Buza 202. o.
12  Kun – Láday: A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon 1905 (Kkiadja a Magyar Királyi Igazságügyminisztéri-
um 282. o. (Továbbiakban KUN-LÁDAY 1905)
13  Dobrotka Katalin. Wagner Gyula élete és munkássága (Összefogás a Börtönügyért Egyesület) 2014

Wagner Gyula (1851-1937) építész
a képet a Család boCsátotta az 

összefogás a böRtönügyéRt egyesület RészéRe
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körülvett pavilonokon kívül már csak két nagyobb 
épületet emeltek. Az egyik egy 18 beteg ellátására 
alkalmas 28 méter hosszú földszintes kórház, ami-
nek bejárata előtt ízléses díszparkot alakítottak ki. 
A két fürdővel, és egy orvosi rendelővel ellátott 
házban még egy műtőszoba is volt. A másik épület 
gazdasági célokat szolgált. Míg az egyik részében 
istállók, sertés, és liba ólak, illetve keltetők voltak, 
addig a másik oldalt a gazdasághoz szükséges 
szerszámok kaptak helyet. A legnagyobb élet a 
pavilonok közötti háztartási épületben volt. Itt 
fordult meg a legtöbb növendék. A földszinten 
a raktárak, mosókonyhák, öltözők mellett egy 25 
fős fürdőmedence várta a lányokat. Az emeleten 
többségében a dolgozók lakószobái voltak, de ide 
került a ruharaktár, a mángorló, vagy vasalóhe-
lyiség, valamint a szárítókamrák. A pincében az 
intézet valamennyi vízszükségletét szolgáltató szi-
vattyú dolgozott14.

Az új intézet 1905-ben már kétszáz növendék 
elhelyezésére volt alkalmas, ám induláskor ezt a 
létszámot nem nagyon tudta elérni. Ennek oka 
nem a bűnözés, vagy csavargás visszaesése, inkább 
az javítóintézet újszerűsége volt. A legmagasabb 
létszám 1924-ben volt, amikor 348 növendéket 
fogadott be a négy pavilon. A magas gyerekszám 
minden bizonnyal az első világháború utóhatásával 
magyarázható15.

Az új helyszínen az igazgatótól az orvosig már 
harminc felnőtt foglalkozott a lányokkal. Csak 
munkavezetőből kilenc volt főállásban. Az intézet 
szigorú szabálya szerint a házi tanács volt a leg-
fontosabb fórum, ahol egy-egy lány befogadásról, 
vagy esetleges kihelyezéséről döntöttek. 7 éven 
aluliak, valamint 20 év felettiek nem kerülhettek 

a falak közé. Érzelmi, valamint értelmi fogyaté-
kosok ugyancsak kívül rekedtek. A befogadási 
időszak alatt orvosnak, lelkésznek kellett látnia 
az új jövevény,t akinek meg kellett ismernie az 
intézet házirendjét. Ezután figyelembe véve a lány 
korát, erkölcsi állapotát, a munkavezető javasla-
tára kerülhetett mindenki egy számára megfelelő 
családba. 8 évnél tovább senki sem maradhatott az 
intézet falai között. Az 1890-es alapítástól számí-
tott első 25 év alatt a fegyelmi esetek száma 1308 
volt. A legtöbbször előfordult fegyelmi vétség a 
lopás, a szökés, vagy annak kísérlete volt16.

A növendékek szinte alig voltak egyedül. 
Folyamatos volt a felügyelet, és a foglalkoztatás. 
Legyen az munka, hitélet, vagy tanulás. Az időbe-
osztásuk szerint csupán kétszer egy olyan órájuk 
volt, amikor szabadfoglalkozásként nem irányí-
tott foglalkozáson vettek részt, hanem maguk 
szabhatták meg tevékenységüket. Természetesen 
még a szobrokkal tarkított parkban járva sem 
lehettek soha teljesen egyedül.  Az intézetben 
a büntetések mellett gyakori volt a jutalmazás 
is.  Bár a kor erkölcsétől nem állt messze a testi 
fenyítés, a javítóintézet alapszabályában azonban 
mindez nem szerepelt. A megbüntetett lányok 
közös programokból maradtak ki, vagy látogatá-
saikat, levelezésüket függesztették föl. Jutalmazás 
kiemelkedő munkáért, és tanulásért egyaránt 
járhatott. A kimagasló eredményt elérő lányok 
egyenruháját – szorgalmuk elismeréseként – 
posztócsík, vagy e célt szolgáló jelvény díszítette. 
Az iskolai tanítási év 10 hónapon keresztül tartott. 
Az analfabétákat, és a hat osztályt el nem végzett 
lányokat – a többi javítóintézethez hasonlóan – 
itt is további tanulásra, vizsgatételre kötelezték. 
A családfők iskolai naplót vezettek növendékeik 

14  KUN-LÁDAY 1905 283.-285. o.
15  PINEZICS 1990 18. o.
16  KUN-LÁDAY 1905 293. o.
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munkájáról. Ennek alapján számol-
tak be a lányok fejlődéséről a házi 
tanács előtt. 

Az iskolával azonos fontosságú 
volt az önálló munkára nevelés 
folyamata. A háztartási munkák 
mellett jelentős szerepet kapott a ház körüli tevé-
kenység megtanulása, elsajátítása. Ilyen volt a 
kertgondozás, valamint a számtalan – intézetben 
tartott – állat gondozása. Az intézeti kertészet az 
1930-as évekre igazi kertgazdasággá, egyholdnyi 
konyhakertté, gyümölcsössé fejlődött17. Az inté-
zeti élet középpontjában álló családfők szerepe 
rendkívüli volt. Szinte szülőként foglalkoztak 
a családjukba került fiatal lányok fejlődésével. 
Olyan közeli kapcsolat alakult ki köztük, hogy 
még éjszaka is a lányok hálószobájához épített 
fülkében aludtak. Hetente csak egyetlen sza-
badnapjuk volt, és szabadságra is csak alig-alig 
tudtak elmenni. Sajátos bizalmi viszony alakult 
ki a családfők és az őket ellátó, és kiszolgáló 
növendékek között. Az igazgatót is mindig 
újabb lányok vették körül, segítették munkáját. 
E pozícióba csak nyilvános dicséret uráni juta-
lomból kerülhettek a lányok. A későbbiekben a 
megbízhatóbb növendékek az intézeten kívül is 
kipróbálhatták magukat. Az intézet munkavég-
zés céljából magánszemélyekhez küldte ki őket. 
A lányok „bérbeadásából” keletkező fizetség a 
Rákospalotai Leánynevelő központi költségve-
tésébe folyt be. 

Nem minden lánynak kellett kivárnia bün-
tetése végét. Volt lehetőség az un. kihelyezésre. 
Ekkor a növendéket idő előtt elengedték, ám ezt 
követően is kapcsolatban kellett maradniuk az 

intézettel. Ha bármelyikükkel gond lett volna, 20 
éves koruk alatt pótnevelésre visszarendelhették 
őket. A növendékek kihelyezését mindig felelős 
döntés előzte meg. Az elbocsátás előkészítését a 
családfő és a felekezeti lelkész kezdte meg. Végül 
az igazgató jóváhagyásával a házi tanács döntött. 

Az első 15 év statisztikája azt mutatja, hogy a 
növendékeknek csaknem fele (45%) bírói ítélettel, 
vagyis valami bűnt elkövetve került a javítóinté-
zetbe, ehhez képest az intézmény 1890 és 1905 
között kihelyezett növendékeinek statisztikája 
rendkívül pozitív képet nyújt. Rákospalota erköl-
csi hatását jól példázza, hogy az ebben az időben 
kihelyezett 116 növendék közül 93-nak vagy sike-
rült férjhez mennie, vagy olyan tisztességes állást 
talált magának, amiből eltarthatta magát18. Bár az 
intézet későbbi életében már nem minden adat 
mutat ilyen jó arányt, ám ez a 80 százalék két-
ségkívül arra utal, hogy az intézet kezdeti éveiben 
számtalan olyan fiatal lány hagyta el Rákospalotát, 
aki a családfők keze alatt vált igazán szorgalmas, 
tisztelettudó felnőtté. Legtöbbjük általában elha-
nyagolt, züllött gyerekként lépett be a kapun. Ám 
az itt tanult ismeretek, és az ezzel járó nem kevés 
szeretet – a gyakran évekig tartó bezártság elle-
nére – komoly segítséget adott nekik, meg tudta 
változtatni őket. Így Rákospalota sokaknak első, 
valódi otthonává tudott válni. 

17  PINEZICS 1990 21. o.
18  KUN-LÁDAY 1905 297. o.

1996-os felújítási terv, 
pavilon oldalnézetben

foRRás: budapest főváRos levéltáRa teRvtáR
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Nehezen álljuk meg – mi, túlélő olvasók –, hogy 
a nagy (és a hozzánk közel álló) írók utolsó 
műveiben ne keressünk olyan „szövegen túli” 
jelentést, titkot, amire ráfoghatnánk: itt már a 
túlvilág üzen. Hajlamosak vagyunk tehát arra, 
hogy elhiggyük: a sors nemcsak az életeket, 
hanem az életműveket is lekerekíti, valamiféle 
„teljességgé” varázsolja,  s így a halálra készülő 
író nem több és nem más, mint félig tudatos, 
félig öntudatlan hírhozója olyan tartományok-
nak, ahonnan „nem tér meg utazó”. Ha szépek 
is ezek a mitológizált „őszikék”,  a valóság több-
nyire egyszerűbb, természetesebb és éppen ezért 
megrendítőbb. A halál jövetele nemcsak kéret-
len, hanem többnyire váratlan is. Hiszen van-e 
például nagyobb alkotói sorsdráma, mint az, 
hogy akkor találunk rá arra a műformára (akkor 
talál ránk az a művészi ötlet), amivel összegezni 
tudunk mindent, amivel életünk és korunk 
megajándékoz-megver, amikor már rövidre van 
szabva az alkotói idő? Amikor sejthetjük, hogy 
– a búcsúzó Bartók szavaival –  alighanem „teli 
bőrönddel kell elmennünk”…

De magam se állom meg, hogy Szepesi Attila 
utolsó vers közleményének 
mottóját (Életünk, 2017. 
április) ne olvassam el újra 
meg újra, hogy ne lássak 
benne mélyebb jelentést, 
valamit, ami nemcsak 
a versekre vonatkozik, 
mintegy kései és szemér-
mes ars poétika, hanem 

egész életére, ide értve a halált is. T. S. Eliottól való 
az idézet: „Hogy odaérj, ahol vagy, hogy elsza-
badulj / onnan, ahol nem vagy, olyan úton / kell 
járnod, ahol nincsen elragadtatás.” Nem akarok 
terhelni senkit megfejtési kísérleteimmel (odáig, 
hogy végül már lassan neki készülődöm a nagy 
angol költő gigantikus életműve átolvasásának, 
hátha az eredeti segít eligazodni) – továbbfut a 
szemem a versciklus (Prelúdium és fuga – barbár 
szonettek) első soraira: „Mesélték, beregszászi 
ablakunkon be- / bekukucskált a sanda kaszás, 
de / odébbállt, nem kellettem neki.” Mi ez most? 
Egy életrajzi versfolyamat alkalmi darabja, afféle 
rímtelenné torzított Szabó Lőrinc-i Tücsökzene? 
És előveszem a legelső könyvét, még 1970-ből. 
Itt van egy ? „című” vers. Azzal a kérdéssel kez-
dődik, amit minden lírikus (és minden ember?) 
előbb-utóbb feltesz magának: „Ki vagyok én?” És 
minden válasz önarckép, a fiatalabbaknál gyak-
ran habzó vallomás, nagyhangú igénybejelentés. 
Szepesi Attila nem válaszol, hanem folytatja a 
sort, a strófát, „ezzel” és „így” beszél magáról: „… 
Hullámra hullám, / zuhog a hordalékhabos folyó. 
/ Szelek támadnak szelek múltán, / füvek ígér-
keznek a hó alól.” 

SZEPESI ATTILA 
(1942-2017)
DRÉGELYVÁR UTCA 39, (1992-2004)
íRta: Alexa Károly

Szepesi Attila
kézírással készült 

ajándék könyve 
Alexa Károlynak
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Egy élet és egy nagyszabású költői 
életmű zárójelei ezek az idézetek. Harminc-
valahány kötet, hetvenöt esztendő. A vers 
nála nem arra alkalom és eszköz, hogy 
élményekről számoljon be, hogy esemé-
nyeket szedjen rímelő  sorokba, vagy hogy 
vélekedéseit hangoztassa a világ dolgairól, 
hanem olyan bizonyságtétel, amit általában 
nem a költőktől, hanem  a magányukba  
zárkózó gondolkodóktól és a szavak helyett 
képekkel vagy hangokkal élő művészektől 
tapasztalunk: az élet helyett a létezésről 
kell tanúskodni. Nem kimondva, hanem 
sejtetve, az olvasó érzékenységét is bevonva 
a közös lelki kalandba. Minél kevesebb 
legyen tehát a szó, ott találkozzon a vers 
az olvasóval  a csönd határán. Ne tévesszen 
meg ez a sok Szepesi-vers senkit, se a nyelv 
bravúrok tömkelege: nála a létezésről való beszéd 
mindannak a megszólítása, ami nem tud beszélni, 
ami némaságával provokálja a szemlélőt, a léte-
zés ideiglenes vendégét, az embert. Mik ezek? 
A természet, a nyomaiban élő múlt, a művészet  
- ezeket kell úgy a versbe hívni, hogy az emberi 
létezés alapképletei és a transzcendencia sejtelmei 
megnyilvánulhassanak. Elég csak egy hivatkozás 
a listához, Szepesi utalási hálójának vázlatához 
hozzáfogni: Weöres Sándor, Haydn, Henoch, 
Gulácsy Lajos, Arany János, Meteora, Hoku-
sai: 21 pillantás a Fudzsiamára, Jakob Böhme, 
Atlantisz, Hamvas Béla, gombák, Vízöntő kor, 
Upanishadok, a budavári szobor töredékek, 
madarak, Önarckép Buddha-szoborral, farsangi 
maszkok… - ezek mind verstémák, és „minde-
gyik” úgy beszél a költőről meg rólunk, hogy az 
olvasás közben be kell járnunk azt az utat, amit a 

költő titokzatos utalásai kijelölnek. „Jobb így jel-
telen megmaradni” – írta le harminc éve az általa 
vállalt költő szerepről. Az a valaki írta ezt, akinek 
verseiben a világ merőben jelek halmaza, jeleké, 
amik  jelzésekként fordulnak felénk. „… egy 
semleges képet olyan erővel kell feltölteni, hogy 
az váratlanul saját belső csöndjébe kényszerítse 
a szemlélőt és kiváltsa belőle a megvilágosodás 
élményét” – írja egy régi három soros japán vers-
ről, még a régi (az igazi) Mozgó Világban.

És most? Szepesinél a nagy költői fordulatot 
nem a halál ihlette, hanem az évtizedek tanulsá-
gait harmóniába tisztázó élet. Az „élet” Szepesinél 
korábban szinte kizárólag prózában „jutott szó-
hoz”.  Drámai tárcanovellákban, emlékrajzokban 
a poklos gyermekkor Kárpátalján a világháború 
végén, családja szétszóratása, a pesti szegénység, 

Szepesi Attila kézírással készült 
ajándék könyve Alexa Károlynak
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a mindennapok túlélési kényszerei, 1956, a ter-
mészetjárás, az utazások. Most – pár éve – talált 
rá arra versformára, amiben összegezni tudta a 
létezésről felgyűlt tudását mindazzal az emberi 
tapasztalattal, ami eddig nem kívánkozott versbe. 
Kitalált egy versformát, amit „barbár szonet-
teknek” nevezett, (tizennégy soros, rímtelen, 
gondolatritmussal rendezett „szövegepizód”), 
ahol tehát együtt és egyben az élet és a lét. Az 
élet képeinek érzéki realitása harmóniában a léte-
zés emberen túli emelkedettségével.  Az életmű 
lényegét összegezi és új poétikai dimenziókba 
emeli utolsó három barbár szonett-kötete. Egy 
döbbenetes keménységű nemzeti – és végtelenül 
személyes hangú -  eposz íródik bennük, ezek-
nek az egymás mellé került, egymásnak válaszoló 
verseknek a százaiban. És ott vannak, amik még 
nem jelentek meg. És ott, amik nem készültek el. 
Ott – hol?

Könyvespolcomon évtizedek óta nem leli helyét 
egy megkövesedett pecsétviasz gomba. Attila szedte 
föl és adta a kezembe, amikor egy néptelen pilisi 
hegyoldalban bóklásztunk. Most nyugvóhelyére lel 
az Sz betűnél. Ott is egy piros borítójú könyv fölött: 
egy kéziratos Szepesi-kötet, amit nekem írt és rajzolt 
1983 karácsonyára. Se akkor, se ma nem tudom, mivel 
szolgáltam rá… Miféle barátság is volt a miénk? 
Soha már meg nem tudom, csak az biztos, hogy mély, 
lélekalakító.  (Efféle szót ő le nem írt volna.) Éve-
kig egy utca két végén laktunk, ő a „Drégelyvár”, én 
az „Árvavár” sarkán, olykor erre sétáltak Edittel, 
soha be nem csöngettek… És persze ő adta el nekem 
mint Múzeum körúti antikvárius a Régi Magyar 
Költők Tárát - én meg (előbb, előbb!) benyomtam 
harmadiknak a Nemzeti Sport (nekem mindörökre 

Népsport) tárcaversenyén, második Esterházy… 
Dolgoztunk többször is ugyanegy munkahelyen; dol-
gozott gépírónő édesanyámmal ugyanannál a lapnál 
a New York palotában (még mostanában is Iluskának 
nevezi, azaz: nevezte, ha szóba kerül, -t)… Meg-
jártuk  Csíksomlyót… Az utolsó magyar költő volt, 
aki csak a kézírásban hitt, s aki minden ünnepen 
üdvözlő lapot küldött, beszédes képekkel – nekem a 
radstadti és  gölnicbányai származéknak – Trencsén, 
Nagytótlak, Köpcsény, Vargyas, Nagyszeben régi 
fotográfiájával; a zeykfalvai templomhoz kis jegyzet 
a katolikustól a protestánsnak: „ezt nem oroztátok 
el”… És eszembe jut: „Olvassunk Szepesi Attilát. És 
emeljük meg kalapunkat a Nagy Csönd előtt” – ezt 
bizony Esterházy Péter írta, igaz, hogy ezer évvel 
ezelőtt… amikor még mindenki ugyanúgy, majd-
nem…; De a felszólítás ebben a most ránkzuhant és 
végleges csöndben, most lett igazán érvényes… Utolsó 
találkozásunk a „moszkván”, szeptember végén, még 
nyíltak a völgyben, valami piacról jött,nézegette a 
zöldségeket, volt egy mozdulata: bal keze hüvelyk és 
középső ujjával megigazította a szemüvegét, aztán 
ugyanezzel a csöndes lendülettel végigsimított a sza-
kállán…Karcsi Bátyó – mindig így kezdte a levelét, 
most is valamikor március elején, hogy a hónap utolsó 
napján…

Szepesi Attila 
(Ungvár, 1942. április 21. - Budapest 2017. március 30.) 
költő, publicista, pedagógus. Szegeden végzett, majd 
falusi iskolákban tanított, de 1970-től Budapesten 
élt, ahol antikváriumban dolgozott, majd folyóiratok-
nál, napilapok munkatársaként írt. Első verseskötete 
1970-ben jelent meg, ezt követően közel negyven 
könyvet írt. Több elismerést kapott, például József 
Attila-, a Déry Tibor- és Füst Milán-díjat.
1992 és 2004 között feleségével Újpalota lakója volt
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 Első köztéri szoborként, az újpalotai város-
rész központjában, a Fő téren 1974. augusztus 

19-én avatták fel Varga Miklós Térplasztika című 
alkotását. A nagy ütemben épülő újpalotai lakótelep 
díszítésére a Fővárosi Tanács kérte fel az akkoriban 
már ismert, Miskolcon élő szobrászművészt, Varga 
Miklóst. A műalkotást Budapest Centenáriuma 
alkalmából állították fel. Egy helytörténeti interjú 
keretében Varga Miklós úgy emlékezett vissza, hogy 
nonfiguratív alkotást kértek tőle a megrendelők.  
A gyűrűkkel összefogott három függőleges egy-
ség valószínűleg Budapest 100 éve egyesülő három 
részére (Pest, Buda, Óbuda) utal.  A szobortól néhány 
méterre elhelyezett – ma már kissé betűhiányos  – 
tábla Miskolc város  nagyvonalú ajándékozásáról 
tájékoztat. Egyébként a tábla közelében helyezték 
földbe a városrész alapkőletételi dokumentumait.  
Az archív fotó még a felavatás előtt, részben zsalu-
zott állapotban mutatja a térplasztikát. A több mint 
40 évvel ezelőtt felállított köztéri szobor az idők 
során a városrész egyik jelképévé vált. Érdekesség, 
hogy a térplasztikát körülölelő emelt virágágyás ere-
detileg sötétvörös márványlapokkal volt körbevéve. 
A 80-as években váratlanul elbontották és szürke 
kőlapokra cserélték.

ÚJPALOTAI KÖZTÉRI SZOBROK 
TÖRTÉNETE
íRta: Kelemen Árpád

Mti fotó
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Rátonyi József Ikrek című szobor kompozí-
cióját 1976-ban állították fel a Drégelyvár 

(akkoriban Frankovics Mihály) utcai szolgáltató 
központban. Az üzletekkel körbevett teresedés 
közepén álló alkotás jól látható a város felöl 
érkező nagy forgalmú bevezető útról. A lakók 
„szeretetéről, gondoskodásáról” tanúskodik, 
hogy számtalanszor befestették, kipingálták az 
Ikreket. Többször helyrehozták, felújították. A 
mellékelt fotó a legutóbbi felújítás után készült, 
amikor közösségi térként újult meg a szobor és 
környéke.

 1988-ban a Fővárosi Tanács három köz-
téri műalkotást adott Újpalotára. Közülük 

kettőt a Száraznád utcai pártház közelében 
a Pattogós parkban helyeztek el. Som János 
Díszkútjáról két képet közlünk. A baloldali 
még eredeti, teljes állapotában mutatja, a mel-
lette levő fotón pedig már a megcsonkított, 
össze-vissza  festett torzó látható. A felavatás 
után nem sokkal  a díszkút bronzból készült 

felső virágmotívumát tüntették el, később pedig 
a megmaradt alsó részét rongálták meg folya-
matosan: obszcén motívumokkal, LSD felirattal 
és egyebekkel „díszítették”.   Az egészben az az 
igazán lehangoló, hogy ez az állapot, ez a látvány 
fogadja  már húsz éve a járókelőket. Nem tudom, 
mit gondolnak a városüzemeltetésről, a jó gazda 
szerepéről és arról az igénytelenségről, mely eze-
ket az állapotokat évtizedek óta konzerválta.
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 A díszkúttól nem messze került kihe-
lyezésre ugyancsak 1988-ban Rékassy 

Levente Zenepavilonja . A három képen 
dokumentáltuk azt a folyamatot, amely lénye-
gében teljesen eltüntette a köztéri műalkotást. 
Néhány éve már megkezdték a Zenepavilon-
hoz vezető kis út kváderköveinek felszedését 
is. Összeállításunkkal nem csak a városrész 
köztéri szobrainak históriáját szeretnénk köz-
readni, hanem a magunk eszközeivel arra is 
utalunk, hogy ezeket a szörnyű állapotokat 
fel kell számolni! Nem kell ezzel jubileumi 
dátumot megvárni, de Újpalota közelgő fél 
évszázados fennállására mindenképp fel kellene 
újítani!

 A Fővárosi Tanács harmadik ajándék 
alkotását: Budahelyi Tibor Zengés című 

szobrát 1988 novemberében az akkoriban még 
munkásszállóként működő épület előtti park-
ban a Bánkút utca és Páskomliget utca sarkán 
állították fel. Az élénk, színes elemekből álló 
nonfiguratív szobor szerencsés helyre került. Az 
archív fotón még nem látható, de azóta dús fák 
és bokrok védelmezik a műalkotást és minden 
bizonnyal ez menthette meg a rongálástól. Teljesen 
ép állapotban áll már csaknem 30 éve. 
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 A Bánkút utca és a Páskomliget utca sar-
kán lévő Arany Alkony Idősek Otthona 

(azóta már Olajág Idősek Otthona) előtti köz-
parkban, a Zengés című alkotás közelében, 2011. 
november 11-én ünnepség keretében avatták 
fel Szabó Gábor Vízimadarak című sztéléjét. Az 
alkotóművész szoborterve eredetileg az újpalo-
tai Fő téren kialakítandó szökőkút meghívásos 
pályázatára készült 2008-ban. A pályázatot a 
Segítsd az Iskoládat! Egyesület (a Nyírpalota 
Társaság tagjaként) írta ki azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljon Újpalota központjában az egyedi, 
művészeti arculatú szökőkút létrehozásához. A 
képviselő-testület elutasította a pályázati terve-
ket és a Ganz-Hydro által felkínált kollekcióból 
választott szökőkutat állította fel. Szabó Gábor 
tervéről az a döntés született, hogy az Obsi-
tos térre helyezik ki. A 2010-ben hivatalba 
lépő új testület a nagy költségek miatt nem az 
Obsitos térre, hanem az Arany Alkony előtti 
közparkba, egy kis mesterséges tóba helyezte a 
Vízimadarak című alkotást. Ezzel egyetértett a 
szobrászművész is, az otthon lakói pedig öröm-
mel fogadták.

 Dréher János festőművész Biciklista című 
alkotását 2014. június 4-én avatták fel a Száraz- 

nád utcában a Közéleti házból ifjúsági házzá alakí-
tott hajdani pártház közelében. Úgy vélem ezzel a 
lehetőséggel akarták kárpótolni Dréher Jánost, aki-
vel néhány évvel korábban 2008-ban méltánytalanul 
járt el a képviselő-testület. Ez egy külön történet 
lenne, ez nem ennek a dolgozatnak a témája. Min-
denesetre már 2008-ban döntést hoztak arról, hogy 
valahol helyet keresnek a közönség által legtöbb 
szavazatot kapott Dréher féle szökőkút tervnek. 
A Biciklista ötletét az adta, hogy a parkban, ahol 
elhelyezték több út ágazik el és tulajdonképpen ezt 
a helyet egy kis biciklis pihenő-, találkozó helynek 
szánta az alkotó. A kő alapból kiinduló vékony fém-
lábakkal magasra emelt biciklis figura kompozíciója 
egy kicsit Giacomettire is utal. 

Ezzel az újpalotai köztéri alkotások nem túl 
dicső históriájának végére érkeztünk. Van még 
két emlékkő (Tenke Tiborra emlékeztet a Fő 
téri, a Pestújhelyi temetőre a Hartyán közi), ezek 
nem műalkotások, ezért nem tárgyaltuk ebben az 
összeállításban. Jelenleg tehát teljes egészében öt 
köztéri szobor díszíti a városrészt, azaz átlagosan 
kb. tíz évente állítottak egy-egy szobrot. Nyilván 
ennek anyagi konzekvenciái is vannak, ám a lak-
ható városhoz, a szerethető környezethez szervesen 
hozzátartoznak a köztéri műalkotások. Ezért arra 
biztatjuk az illetékeseket, hogy újabb alkotásokkal 
gazdagítsák, tegyék komfortosabbá környezetünket!
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A címben Rakssányi Elemér, egykori pestújhelyi 
jegyző méltató szavait idéztük, amelyeket Pest-
újhely község monográfiája című könyvében írt 
Bátky Józsefről.1 E kiváló festő- és szobrászmű-
vész szülőföldjén és Pestújhelyen élt, alkotott, 
utóbbihoz kötődő életéről, kapcsolódásairól 
olvasható összegzésünk.2 

Bátky (későbbi írásmód szerint: Bátki) József 
a Nógrád megyei Zagyvarónán3 született 1877. 
március 14-én. Rozsnyói gimnáziumi éveiben 
kitűnt rajztehetségével, így ösztöndíjasként4 
az Országos Magyar Királyi Iparművészeti 
Iskolában tanult tovább, ahol elsajátította a 
díszítőfestészetet, festést, dekorációs tervezést, 
díszlettervezést, homlokzatfestést és falfestést 
is.5 Tehetsége kitűnt, előbb harmadéves korában 
Lyka Károly figyelt fel rá,6 majd pedig utolsó évé-
ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter több 
növendék mellett Bátkynak is külföldi művészi 
ösztöndíjat adományozott7, ami lehetővé tette, 
hogy előbb Párizsban, a Julian Akadémián, 
majd Münchenben és Grazban is tanulhasson.8 
Hazatérve, 1901-ben Róth Miksa munkatár-
sai közé került, így több olyan közintézmény 
vagy templom üvegablakának, mozaikképének 

elkészítésében részt vett, amiben a híres üveg-
tervező-művész megbízást kapott. Így például 
több forrás is az ő munkájának tartja a Kos-
suth-mauzóleum díszítőelemeit is9. Minden 
más, Róth Miksa társaként ekkoriban végzett 
munkájának megállapításához további levéltári 
kutatás, művészettörténeti vizsgálat és értéke-
lés szükséges. Ami bizonyos, a kor legkiválóbb 
képzőművészeivel dolgozott együtt, mások 
mellett Rippl-Rónai Józseffel, Nagy Sándorral 
és Körösfői-Kriesch Aladárral.10 E nagyszerű 
művészek által képviselt szecessziós stílus 
nagyban hatott Bátkyra, mégis sok alkotásában 
a paraszti ábrázolás és a barokkos hatás jegyei 
elég erősek, meghatározóak. „Saját stílusának 
kialakítása a sok példa, de leginkább a különbözői 
megrendelői elvárások eklektikussága miatt nehe-
zen ment.”11

„Ugyan hol lehet az a kéz és lélek, 
amely az ecsetet vezette?”12

Hogy Pestújhelyre is már ekkor, 1901-ben, 
fővárosi letelepedésének kezdetén beköltözhe-
tett-e, biztosan nem lehet tudni. Egy 1906-os 

„ALKOTÁSAI TESZIK KÖZSÉGÜNKBEN 
IS ÖRÖKÉLETŰVÉ”
KÉPEK BÁTKY JÓZSEF PESTÚJHELYI ÉLETÉBŐL
íRta: Németh Gábor

1  Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfiája 1910-1935. 93.o. (Továbbiakban: Rakssányi)
2  Salgótarjáni műveiről kiváló munka olvasható, szívesen ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. Shah Gabriella: Bátki József szakrális 
alkotásai Salgótarjánban. In.: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXV. 145-167.o. (Továbbiakban: Shah)
3  Ma már nem önálló település, Salgótarján része.
4  Tanulmányait az a Gerber Frigyes támogatta, aki annak az inászói bányának volt az igazgatója, amelyben Bátky apja bányaácsként 
dolgozott. Shah 145.o.
5  Művészek és mecénások Salgótarjánban, 1922-1946. Kiállítási katalógus 1989. november 16.-1990. március 12. A katalógust írta 
és a kiállítást rendezte Balogh Zoltán és H. Szilasi Ágota. Salgótarján, 1989., 6.o. (A továbbiakban: Balogh-H. Szilasi)
6  Balogh-H. Szilasi 6.o.
7  Budapesti Közlöny 93. sz. (1900. április 24.), 3.o.
8  Ebben is Gerber Frigyes segítette. Shah 145.o. és Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. Főszerk.: Kenyeres Ágnes (Továbbiakban: 
Kenyeres) Elektronikus dokumentum
9 Ilyen forrás az Új magyar életrajzi lexikon és a Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona is.
10  Balogh-H. Szilasi 6.o.
11   Uo.
12  Rakssányi 93.o.



„ALKOTÁSAI TESZIK KÖZSÉGÜNKBEN IS ÖRÖKÉLETŰVÉ” 37

képeslapon látható grafikája alapján, amelyet a 
Széchenyi-telepi Társaskör számára készített, 
joggal feltételezhető, hogy a megelőző években, 
akár már a századforduló után egy évvel történt 
hazatérésekor, de legkésőbb 1905 körül már 
kapcsolatban állhatott a kialakuló településsel. 
Egy 1911-ben írt, a pestújhelyi társadalmi élet-
ről szóló újságcikkében annyi személyességet is 
megengedett, hogy magáról is közöljön néhány 
adatot, ami írásának mondanivalójához kap-
csolódott: „Mint az egyik legrégibb községi telek 
tulajdonos”; „A Pestújhelyi Társaskör innen-onnan 
7 éve keletkezett. (…) Csekélységem is szeretettel 
ápolta az egyesület fejlesztésének ügyét s elkövettem 
érte mindent.”13 Ez az önvallomás megerősíti, 
hogy legkésőbb 1905-ben már Pestújhelyen 
élt. Későbbi életútjából feltételezhetjük, hogy 
már ekkor bekapcsolódhatott a helyi társa-
dalmi- és közéletbe. Olyannyira szorossá vált 
kötődése lakóhelyéhez, környezetéhez, hogy a 
kialakuló Pestújhely tágabban vett alapítói közé 
is sorolják őt, de az alapító családok között ter-
mészetesen ott az ő neve is.14 Ahogy Rakssányi 
Elemér fogalmazott: „Bizony itt él ő is közöt-
tünk, a telepítés első kapavágásától mostanáig, s 
ette velünk együtt a községalapítás keserű kenye-
rét”.15 A mai Bezsilla Nándor utca és Pestújhelyi 
út sarkán, a Keresztelő Szent János templom-
mal szinte szemben lakott, műterme is volt itt. 
Szervezője és egy időben egyik vezetője volt alel-
nöki-elnökhelyettesi tisztségben16 a Pestújhelyi 
Polgárok Társaskörének (korábbi elnevezése szerint:  
Széchenyi-telepi Társaskör), a Pestújhelyi 
Kaszinó választmányi tagja volt.17 

1918 elején, Bezsilla Nándor halála után 
a kaszinói élet rövidesen megszűnt, bár még 
„ezután is hosszú ideig sokszor próbálkoztak új 
alapokon” e szervezet felélesztésével, leginkább 
dr. Antall József és Bátky József voltak ezen 
erőfeszítések munkálói, mindkettőjüknek „sok 
megszívlelendő terve és elgondolása képezte komoly 
mérlegelésünk tárgyát egy egészséges, szép társadalmi 
élet megteremtése felé. Sajnos a legszebb gondolatok 
és legcélravezetőbb tervek is hajótörést szenvednek a 
leküzdhetetlen nehézségek hullámain” – emlékezett 
vissza erre az időre Rakssányi.18

A Pestújhely című lap 1910 decemberi híra-
dása szerint Bátky tagja volt az 1910. december 
1-jén alakult Pestújhelyi Munkásgimnázium 
Egyesület szervezőbizottságának, amely a mun-
kásgimnáziumi ingyenes oktatás költségeinek 
fedezésére alakult. Az egyesület tagja volt többek 

Bátki József portréja 
(foRRás: nógRád Megyei MúzeuMok évkönyve XXXv.)

13   Bátky József: Pestújhely társadalmi élete. In: Pestújhelyi Közlöny I. évf., 39. sz. (1911. december 24.), 3-4.o. (A továbbiakban: Pk)  
A Bátky által említett szervezetet, a „Széchenyitelepi Társaskört” 1904. szeptember 25-én alapították. Széchenyitelepi Hírlap I. évf., 3. 
sz. (1909. október 10.), 2.o.
14  Rakssányi 93.o.
15  Uo.
16  Amiről biztos adatunk van, az az 1911. és 1913. évi alelnöki-elnökhelyettesi megválasztása, ezek újságcikkek beszámolóiból tény-
szerűen tudhatók. Pk I. évf., 32. sz. (1911. november 5.), 3.o. és Pk II. évf., 12. sz. (1912. március 30.), 3.o.
17   Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve. Bp., 1997., 214.o. (Továbbiakban: Buza) A kaszinóban betöltött elnökhelyettesi tisztségére: 
A Széchenyitelepi kaszinó augusztus 9-i tisztújító közgyűlésén elnökhelyettessé választották Bátkyt. Pestújhely IV. évf., 27. sz. (1913. 
augusztus 18.), 2.o.
18  Rakssányi 136.o.
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között Beck János, Dr. Bezsilla Nándor, Dr. Bors 
Emil, Dr. Gerecze Péter, Dr. Névy Gyula, Dr. 
Szűcs István és Tekes Sándor. 

Egyébként alapvetésükben így írtak: „aki az 
előretörő munkásosztály közműveltségét és szakis-
mereteit gyarapítja; az a magyar nemzet jövőjének 
alapjait rakja le”.19 A következő évben is érezhető 
a segítő szándék Bátkyban: „Községünk legrégebbi 
egyesülete a Pestújhelyi Polgárok Társasköre, melyet 
kezdettől fogva szeretettel támogatunk, egyik tevé-
keny alelnöke, Bátky József igen üdvös culturmissióra 
vállalkozott, amennyiben a Társaskör helyiségében 
teljesen díjtalanul ad rajz oktatást hetenként egyszer. 
A rajzórákat már eddig is sokan látogatják, s ezuton 
is felhívjuk figyelmét e kedvező alkalomra, s ajánljuk, 
hogy e nemes fáradozást saját érdekükben is hono-
rálják azzal, hogy iránta érdeklődést tanusítsanak.”20 

Bátkyt név szerint említették, mint aki részt 
vett a Pestújhelyi Polgárok Társasköre tagérte-
kezletén a községi választások előkészítésének 
ügyében folytatott „igen komoly, szép s tartal-
mas” vitában, amelynek egyik eredménye, hogy 
„a község békés fejlődése érdekében megalakítják az 
Egyesült községi pártot”.21 Sem helyi, sem pedig 
országos választásokon nem indult, Bátkynak a 
pártpolitikával való további kapcsolatáról egyet-
len forrást találtunk: az 1913-ban gróf Andrássy 
Gyula által újjáalapított Országos Alkotmány-
párt alakuló gyűlésére pestújhelyi küldöttség is 
ment dr. Bezsilla Nándor vezetésével, ennek volt 
a tagja.22 

Megemlítendő még, hogy a Tűzoltó testület,23 
a Pestújhelyi Sport Club24 és a Szabad Lyceum 
Pestújhelyi Osztályának választmányába is 
beválasztották.25 1928-ban Pál László Társaság 
közgyűlése felvette soraiba.26 

Fentebb már hivatkozott, Pestújhely társa-
dalmi életéről írt újságcikke mellett még egy 
problémafelvetés fűződik hírlapírói tevékeny-
ségéhez. Az utak mentén levert karók csúfsága 
és haszontalansága miatt kesereg a szerkesztő-
nek írt levelében Bátky József festő.27 Talán nem 
érdektelen a szerkesztőség válasza, mely szerint 
az útépítő társaság követelte ezek elhelyezését, 

Széchenyi-telepi Társaskör, 
Bátky József munkája, 1906
(MagángyűjteMény)

19   Ez gyakorlatilag esti iskola, amely a IV. polgári osztállyal egyenértékű. Pestújhely II. évf., 49. sz. (1910. december 4.), 1.o.
20   Pk I. évf., 32. sz. (1911. november 5.), 3.o.
21   Pestújhelyi Napló II. évf., 33. sz. (1912. október 19.), 2.o.
22  Pestújhely IV. évf., 30. sz. (1913. szeptember 30.), 2.o. Az Országos Alkotmánypárt 1905-ben alakult az ifjabb Andrássy Gyula gróf 
vezetésével, 1910-ben Nemzeti Munkapárt néven egyesült a Nemzeti Társaskörrel, az akkori választást megnyerve kormányzó párt lett. 
1913-ban belső feszültségek miatt Andrássy és néhány társa kilépett, s ekkor alakították újra korábbi pártjukat.
23  Pk I. évf., 33. sz. (1911. november 12.) 1.o.
24  Pestújhely, III. évf. 2. sz. (1912. július 14.), 2.o.
25  Pestújhely IV. évf., 8. sz. (1913. február 22.), 2.o. - Az első valódi népművelési intézménynek tekinthetjük az 1893. június 1-jén meg-
alakított Szabad Lyceumot. „Az állami támogatásban is részesülő intézmény azért jött létre, hogy ’megadja minden felnőtt egyénnek, 
nemre, korra vagy foglalkozásra való tekintet nélkül az alkalmat arra, hogy ismeretbeli hiányait pótolja, tudását mélyítse és bővítse, 
vagy érdeklődését a szellemiek iránt bármely irányba kielégítse’ (Révai Nagy Lexikona XVII. 1925:265). A Szabad Lyceum elméleti és 
gyakorlati képzést nyújtott, előadások sorozatával népszerűsítette a tudományokat és a művészeteket, tanfolyamok keretében hasznos, 
mindennapi ismereteket (például könyvvitel, gyorsírás) közvetített a hallgatóknak.” In: Juhász Erika: A felnőttek képzése és művelődése 
egykor és ma Magyarországon. Debrecen, 2016., 30.o. 
26  Budapesti Hírlap 48. évf., 123. sz. (1928. június 1.), 12.o. (A továbbiakban: Bh)
27   Pestújhely, III. évf., 6. sz. (1912. augusztus 4.), 3.o.
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mert enélkül az utak gyorsan rongálódnak, s 
ezek elmaradásával a szerződésben foglalt évi 
karbantartást nem vállalja, s az állami építészeti 
hivatal is szigorúan utasításba adta a kerékvetők 
felállítását. „Bele kell tehát nyugodnunk a megvál-
toztathatatlanba s el kell szívlelnünk ezt a bizony 
nem valami díszes, de a pótadónál még sem kelle-
metlenebb valamit.”28

Pestújhelyi 
művészeti tevékenysége

Az 1912-ben épített, az év őszén átadott katoli-
kus polgári (később felsőkereskedelmi) leányiskola 
homlokzatára „mozaikszerűen elrendezett 
művészi képeket –Krisztust a gyermekekkel”29 
készített, ez volt első nagyobb pestújhelyi mun-
kája. Az épület ünnepélyes átadására még csak 
az alkotás vázrajza készült el, amit a sokaság 
számára a művész ki is függesztett, így annak 
már akkor csodájára jártak.30 Elkészültekor így 
lelkendezett az újságíró: „Bátky József gyönyörű 
alkotása, a kath. polgári leányiskola homlokzatképe 
elkészült és mi pestújhelyiek sokszoros gyönyörűség-
gel és büszkeséggel állunk meg e mű előtt. Egyrészt 
örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
immár valami művészi alkotás is hirdeti községünk 
létezését, másrészt pedig büszkévé tesz bennünket 
az a tudat, hogy ezt a remekművet községünk egyik 
igen kedves, mindenki által nagyra becsült polgára 
alkotta. A kép mozaikból van alkotva és Krisztust 
ábrázolja amint az eléje járuló kisdedek fölé tárja 
karjait. – Remek alkotás ez, amely bizonyára a 
főváros művészi köreiben méltó elismerésben fog 
részesülni és mesterének meg lesz érte a jutalma. 
Annyi bizonyos, hogy eme – egyébként nem a leg-

barátságosabb benyomást keltő- iskolaépületbe életet 
öntött s a nagyszerű harmóniába összeolvadó apró 
mozaik-kockákat egy gyönyörű egésszé varázsolta a 
mi kedves, szerény Bátky Józsefünk, kinek a köz-
ség eme díszéért hálásan mondunk köszönetet.”31 
Ez a mozaik sajnos megsemmisült, feltételez-
hetően az 1950-es években tűnt el az épületről. 
De Bátky kezének, művészetének és lelkének 
szép gyümölcse a Keresztelő Szent János temp-
lom oltára, freskói és ablakfestményei, ő festette 
meg a pestújhelyi evangélikus templom számára 
a Krisztus-ábrázolást is.32 Ezeken kívül helyi 
művészeti alkotása a fentebb már hivatkozott, 
a Széchenyi-telepi Társaskör számára készí-
tett grafikája, illetve Bónis Béla pestújhelyi 
méhészetének készített munkája, amelyről így 

Képeslap részlet a pestújhelyi katolikus polgári 
leányiskoláról. Az épület ma is áll az Ady Endre 

utca 31-33. szám alatt, de átalakítása miatt, 
teljesen felismerhetetlen, a Bátky-mozaikot is 

eltávolították 
(foRRás: Rákospalotai MúzeuM gyűjteMénye)

28   Uo.
29   Rakssányi 93.o.
30   Pestújhely, III. évf., 19. sz. (1912. november) 3.o.
31   Pestújhely IV. évf., 21. sz. (1913. június 25.), 3.o.
32   Rakssányi 93.o. és Buza 214.o.
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számolt be a korabeli sajtó: „Bátky József ízlé-
sét dicsérő üvegcímkék feliratai messzire elviszik a 
hírét a terméknek”.33 

Nem a kézzelfogható helyi értékeket, de 
mégiscsak mint pestújhelyi művészt dicsérő alko-
tásaira 1934. évi elköltözéséig számos példa van. 

A helyi sajtó négy alkalommal hálás a „földi-
jének”. Legelőször egy torinói kiállítás kapcsán 
volt oka gratulálni Bátkynak, mikor is üvegfesté-
szeti munkáját díszoklevéllel ismerték el,34 majd 
a sok pályázó közül ő nyerte el Versec városának  
templomfestészeti- és üvegezési munkáját is, 

amely sikerhez szintén gratuláltak.35 Legköze-
lebb 1929-ben írtak róla a pestújhelyi lapok. 
Előbb arról, hogy „a mi Bátky Józsefünk” január 
27-én mutatkozott be a Pál László Társaság 
Erzsébet téri művész szalonjában megrendezett 
tárlatán. „Büszkén” számoltak be arról, hogy ez 
a bemutatkozás „a legszebb sikert hozta számára, 
kiállított festményeiről a napisajtó egybehangzóan 
a legszebben emlékezett meg s a tehetséges művészek 
sorába sorolta”.36 Majd ugyanerről az eseményről 
még egyszer írtak, hiszen a fővárosi műbíráló 
bizottság igényt tartott egyik kiváló szobrára, 
megvétel szándékával be is rendelték azt a 
városházára. „Méltó feltűnést és művészkörökben 
is nagy sikert aratott Bátky József festőművész és 
szobrász, községünk régi polgára ’Alleluja’ szobra 
(…) Végtelenül jó érzéssel közöljük ezt a hírt, mert 
Bátky József sikere egyben Pestújhely sikere is. 
Kiállított egyéb műveiről is általában nagyszerű 
kritikát olvastunk a napisajtóban s általános meg-
állapítás, hogy Bátky József nagy tehetség, aki nagy 
alkotásokra hivatott.”37 Ezeken kívül még Raks-
sányi Elemér említette meg pestújhelyi éveihez 
köthető munkáit: „alkalmunk volt látni képeit és 
szobrai közül a legszebbeket – a búsuló juhászt, a 
Krisztust tartó bucsus embert és a Kormányzó Úr 
lovas szobrát38 - művészi fafaragásban, a község 
nyilvánossága előtt”.39 1932-ben „Megy a juhász 
szamáron” című faszobrával Halmos Izor-dí-
jat nyert.40 Pestújhelyi évei alatt készült egyéb 
munkáiról helyi híradás nincs több, vagy leg-
alábbis eddig nem került elő, de több forrásból 
tudható, hogy itteni lakosként sok más műve 
készült el. 

33   Pestújhely, III. évf., 19. sz. (1912. november) 3.o.
34  Pk I. évf., 33. sz. (1911. november 12.) 3.o.
35  Pk II. évf., 11. sz. (1912. március 20.), 2.o.
36  Pestújhelyi Újság XII. évf., 2-3. sz. (1929. február 3.), 5.o.
37  Pestújhelyi Újság XII. évf., 4. sz. (1929. február 24.), 4.o.
38  Rakssányi a búsuló juhász esetén feltételezhetően a „Megy a juhász szamáron” című műre gondolhatott, a „Krisztust tartó bucsus 
ember” szinte biztosan az „alleluja” nevű faszobor, Horthy egy darab jávorgyökérből kifaragott lovas szobráról pedig Az Est című lap 
1934. március 18-i számában jelent meg fotó.
39  Rakssányi 93.o.
40  Bh 52.évf., 65.sz. (1932. március 20.), 14.o.

A pestújhelyi evangélikus templom 
oltárképe 
(fotó: vaRga gáboR vaRgosz)
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Például 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején 
Berény Róbert művészcsoportjában plakátokat, 
majd szükségpénzt tervezett. A húszas években 
egy magyar műkereskedő tulajdonában lévő 
középkori festményeket restaurálta, de ekkor 
kapott megbízást a fővárostól a fürdővárossá 
nyilvánítás érdekeit szolgáló plakátok tervezé-
sére is. Plakáttervezőként aranyérmet is nyert 
egy kolozsvári pályázaton. Művészeti szer-
kesztő volt a „Hajnalodás” című gyermeklapnál 
és rajzolója volt a „Színes írások” névvel indult 
irodalmi-művészeti folyóiratnak. 1926-ban a 
fővárosi gobelinvállalat megbízásából textilter-
veket készített.41

Többször járt szülőföldjén, Nógrád vár-
megyében, leginkább salgótarjáni megbízásai 
voltak: 1923-ban a Kisboldogasszony tisz-
teletére szentelt főplébánia templomának 
oltárán dolgozott, a következő évben pedig 
az izraelita templom falfestményeit festette. 
E kiváló munka hozta a kolozsvári zsinagóga 
kifestésére a megbízást 1928-ban.42 1934-ben 
szülőfalujába hívták, a Szent András templom 
újrafestésével megbízva. Ekkor még az I. világ-
háborús szolgálataiért kapott földjén43 olyan 
gyönyörű rózsaszín virágú mező hullámzá-
sát látta meg, amely hazatelepülésre késztette 
felindult szívét.44 1948. december 27-én itt is 
hunyt el.45 

Bátky József emlékezete
A kiváló, életében is díjakkal, oklevelekkel, 

hírlapi dicséretekkel elismert művész halálának 
50. évfordulóján, 1998-ban kerületünk posztu-
musz díszpolgári címmel mondott köszönetet 
Pestújhely kulturális és társadalmi életében vállalt 
szolgálataiért. A pestújhelyi emlékfák alatt őróla 
is megemlékeztek késői tisztelői. 

1989 őszén az ő és két másik salgótarjáni 
művész, Bóna Kovács Károly és Fayl Frigyes 
emlékére kiállítást szerveztek. 1997-ben pedig 
a zagyvarónai szülőházán emléktáblát helyeztek 
el, és róla nevezték el az ottani általános iskolát, 
amely azonban 2011-ben megszűnt. Szintén szü-
lőfalujában (amely az ötvenes évektől Salgótarján 
része) 2010 júniusában felvette nevét a közösségi 
ház. És úgyszintén ott, születési helyétől nem 
messze ma már közterület viseli nevét. Lánya, 
Borbála is ennek az utcának a lakója. Salgótar-
jánban köztéri szobrot állítottak tiszteletére.

Számos gyönyörű munkája elveszett vagy 
megsemmisült, de a megmaradók, az oltárké-
pek, a homlokzati festmények, mozaikok, rajzok, 
faszobrok, üvegmunkái nagyszerű emlékei egy 
tehetséges, kiváló művésznek. S talán Salgótarján 
Zagyvaróna nevű településrészében a szél még 
meglenget emlékére rózsaszín virágokat.

41  Balogh-H. Szilasi 6.o.
42  Shah 148.o.
43  1918-ban, katonai szolgálata alatt több művész társával megfestették a monumentális, húsz méter széles és hat méter magas 
„Uzsoki áttörés” című képet, Bátky itt 36 tábornok portréját készítette el. Balogh-H. Szilasi 6.o.
44  Hálás köszönettel tartozom Bátky József lányának, Borbálának, aki ezt a személyes történetet megosztotta velem és lapunk olvasóival.
45  Szülőföldjére költözése utáni művészeti alkotásairól illik megemlékezni még a XV. kerületi helytörténeti folyóirat hasábjain is, még ha csak 
nagyvonalakban és még ha csak lábjegyzetben is. – Zagyvarónán egy népművelési tanfolyam keretei között több falubelit tanított rajzolni, 
eközben szerzett tapasztalatai alapján írta meg „Élő vonalak – a vonalak mozgása és kifejezése” című rajzkönyvét, amit aztán saját költsé-
gén ki is adott 1939-ben. Több helyi és országos kiállításon is részt vett műveivel. 1944-ben nagy sikert ért el „Napsugár” című másfélszeres 
életnagyságú faszobrával, ami a legszebb emberi érzéseket ábrázolta. Ennek köszönhetően az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 
tagjai közé választotta, s felkérték a Képzőművészeti Főiskola faszobrász tanszékének vezetésére is. A II. világháború után Salgótarjánban 
kapott több megrendelést. 1948-ban, a szabadságharc centenáriumára Petőfi-domborművet készített, amelyet azonban csak 1973-ban 
avattak fel. Ebben az évben kapott megbízást Szentsimon műemlék kazettás mennyezetének restaurálására. Ez volt az utolsó munkája. 
Balogh-H. Szilasi 8.o. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy szinte minden képzőművészeti ágban alkotott, szerencsére rengeteg alkotásából 
sok meg is maradt az utókornak, bár jelentős és díjazott munkái közül több megsemmisült, elveszett.
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Magukkal az elszakadási mozgalmakkal nem 
foglalkozunk, a cikk elsősorban a kártérítési tár-
gyalások bemutatására szorítkozik. A szituáció 
megértéséhez azonban elengedhetetlen, hogy 
tudjuk: a Széchenyi-telep elszakadása és Pestúj-
hely néven történt önállósodása után több helyen 
is felvetődött, hogy Rákospalotától Újpesthez 
kerüljenek egyes utcák, városrészek. 1910-ben 
Istvántelek, majd a rákospalotai Villasor lakói 
álltak elő ezzel az ötlettel. 1919-ben, a Tanács-
köztársaság idején a káposztásmegyeri uradalom 
dolgozói kérték, hogy a rossz közellátás miatt 
csatolják át a területet Újpesthez, 1920-ban pedig 
megelégelve egy három éve húzódó parcellázási 
tervével kapcsolatos akadékoskodást, Károlyi 
László kezdeményezte, hogy Káposztásmegyert 
és a volt Palotai erdő területét csatolják Újpesthez.

Ezeknek a kezdeményezéseknek, moz-
galmaknak a hatására 1922. március 29-én1 
Káposztásmegyert és a Palotai erdőt, 1929. április 
19-én a rákospalotai Villasort átcsatolták Újpest-
hez. Istvántelek 1950. január 1-ig2 Rákospalotáé 
maradt, akkortól a IV. kerület városrésze. Mintegy 
a veszteségeket pótlandó Rákospalotához csatolták 

1923. május 4-én Fót Újmajor nevű külterületét, 
melynek következtében tulajdonképpen a fótiak 
ártatlan áldozatai lettek az Újpest és Rákospalota 
közti vitáknak. Újmajor bekebelezéséről egyéb-
ként már jóval korábban döntés született, ám a 
fóti városvezetők egyszerűen nem jöttek el az 
átadás-átvételi aktusra, így egy évnyi késedelmet 
szenvedett a rákospalotai területnagyobbítás.

Ezzel értünk el írásunk tulajdonképpeni 
tárgyához: az Újpest részéről Rákospalotának 
fizetendő kártérítés ügyéhez. Rákospalota ugyanis 
többször jelezte, hogy az elcsatolt területeken 
élőktől várható adóbefizetések elmaradása miatt a 
település költségvetése megrendülhet. Ezt az érvet 
Agorasztó Tivadar3 alispán is méltánylandónak 
tartotta, és Káposztásmegyer elcsatolásának első-
fokú határozatában4 említi is a palotaiak érvét: a 
községi adóalap 1/7 része elvész, számszerűsítve: 
107 ezer korona adóalap-csökkenés várható. Az 
átcsatolás elleni további érve volt Rákospalotá-
nak, hogy területéből korábban a MÁV jelentős 
részt kisajátított5, s a földtulajdonosokat épp a 
káposztásmegyeri birtoktestből kívánta a tele-
pülés cserefölddel kárpótolni. Ugyanebben az 

RÁKOSPALOTA ÉS ÚJPEST 
KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYE 1926-BAN
íRta: Rátonyi Gábor Tamás

Közismert tény, hogy Rákospalota területét a XIX. század elején még a Duna határolta. 
Újmegyer, majd Újpest létrehozásával, az új település növekedésével szűkült a palotai 
határ. Pestújhely önállósodását követően több helyen is elszakadási mozgalmak indultak, 
amelyek több, korábban Rákospalotához tartozó terület átcsatolását érték el. Kevésbé 
ismert azonban, hogy Rákospalota Újpesttől kártérítést is kért. A tárgyalások azonban 
elhúzódtak, Palota eltaktikázta az ügyet, így végül semmit nem kapott a település.

1  Az elcsatolások időpontjaként az átadás-átvételi ceremóniák dátumát vették figyelembe az iratokban. Mivel sok határozat, fellebbezés, 
óvás, újratárgyalás, majd újabb határozatok és végzések születtek az elcsatolások vonatkozásában, ezért több időpont is megjelent külön-
böző művekben. Írásomban a Budapest Főváros Levéltárában található iratokban hivatkozott átadás-átvételi aktus időpontját használom.
2 1950. január 1-jén lépett életbe a Nagy-Budapest létrehozásáról szóló törvény, ekkor alakult meg a IV. és a XV. kerület.
3 Agorasztó Tivadar (1870-1945) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag. Sokat tett a Bu-
dapest környéki településekért, Rákospalotán díszpolgárrá választották és utcát neveztek el róla, ami kb. 1930 és 1949 között viselte a 
nevét (ma: Csákó utca).
4 Budapest Főváros Levéltára V. 572. d. 7. doboz; 1921. október 16.
5 Valóban, a mai Újpalota területén a MÁV Északi rendezőpályaudvar felépítésének céljából 1913-ban jelentős földterületek kerültek a 
vasúttársasághoz.
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elcsatolásról szóló határozatban említi Agorasztó, 
hogy Újpest a Pestvidéki Versenyegylet káposz-
tásmegyeri lóversenypályájára6 eladott jegyek 
vigalmi adójának7 30 százalékát Rákospalotának 
kárpótlásként átadja. Ez nem kis összeg volt, 
hiszen a lóversenypálya 1912-es megnyitására 
4 ezren jöttek el, és a későbbi versenyek is ezres 
nagyságrendben vonzottak látogatókat8. További 
bevételt jelentett volna a fogadásokból származó, 
a totalizőröknél keletkező jövedelem adója.

Káposztásmegyer és az erdő 1922-ben történt 
elcsatolását követően nem sokkal jelentős változá-
sok történtek a közigazgatásban, hiszen Rákospalota 
1923. június 30-án várossá vált. Az ezzel összefüggő 
feladatok elvonták a figyelmet a kártérítés ügyéről, 
melyre csak 1924-ben tértek vissza. Újpest egy hatá-
rozatban elutasította, hogy a vigalmi adó 30 %-át 
átadják, ebben a legfőbb érv az volt, hogy az ajánlat 
abban az esetben állt volna fenn, ha Rákospalota 
az elcsatolásról szóló határozatot nem fellebbezi 
meg9. A palotaiak azonban a létező összes fórumot 
megjárták, az elcsatolás ellen mindenütt felszólal-
tak, vagyis kimerítették valamennyi jogi és erkölcsi 
lehetőséget arra, hogy Káposztásmegyer és az erdő 
ne kerüljön át Újpesthez. Valóban, Rákospalota is 
elismerte, hogy az eredeti Újpesti ajánlat a fellebbe-

zés mellőzésének esetén lett volna érvényes, 
ám úgy vélték, erkölcsi kötelességük volt 
minden fórumot megjárni a fellebbezéssel.

Rákospalota ugyan kérte a vármegye 
segítségét – személyesen Agorasztó Tiva-
darhoz fordultak –, azonban azt a választ 

kapták, hogy ugyan a palotai igényt az alispán 
jogosnak tartja, a kártérítést azonban a várme-
gye törvényesen kikényszeríteni nem tudja, az 
érdekelt felek tárgyalásos úton próbáljanak meg-
állapodni.

Az 1925. január 12-i tárgyaláson – melyen 
számos képviselő és szakember társaságában 
Cserba Elemér rákospalotai és Semsey Aladár 
újpesti polgármester személyesen vettek részt 
– körvonalazódott az újpestiek álláspontja. Bár 
Semsey hangsúlyozta, hogy a vigalmi adóra 
vonatkozó palotai igényt nem ismerik el, hiszen 
a palotaiak a határozatot megfellebbezték, de 
a tárgyalásoktól nem zárkóznak el. Cserba 
kiemelte, hogy köszönik a tárgyalás irányába 
történő elmozdulást, de a vigalmi adó egyhar-
madára igényt tartanak. Az újpestiek ekkor az 
alábbi ajánlatot tették:
1. Meghatározott ideig fizeti Újpest a vigalmi adó 

30 százalékát Rákospalotának
2. Megváltja Újpest a vigalmi adófizetést az alábbi 

módok valamelyikén:
a) Kifizeti egyszerre a megállapodott összeget, 

vagy
b) Rákospalota kölcsönt vesz fel, melynek a 

törlesztőrészleteit és kamatait Újpest fizeti

6 A lóversenypálya 1912 és 1944 között működött, helyén ma a Tungsram-pálya található: IV. Tábor utca 22.
7 A vigalmi adót az első világháború idején vezették be (Budapesten 1916-ban), s elsősorban népjóléti és szociális célra fordították. Az 
adót mindenféle belépődíjas rendezvényre (színház, mozi, sport, bál stb. valamint a lóversenyfogadások) vetették ki.
8 Lőrincz Róbert: A hajdanvolt káposztásmegyeri lóversenypálya – Újpesti Helytörténeti Értesítő XII. évf. 2005. 4. szám, 13. o.
9 Ez valóban így volt, Újpest egy 1921. április 23-i törvényhatósági biztosi határozatában leírta a város által átengedni kívánt bevételt, 
ám ez csak akkor rótt volna teljesítési (fizetési) kötelezettséget Újpestre, ha Rákospalota a határozatot nem fellebbezi meg.

A rákospalotai Villasor a századforduló 
környékén. 
A jobb oldalon látható boltíves oszlopos 
bejáratú épület ma is áll, óvoda működik 
benne 
(foRRás Rákospalotai MúzeuM gyűjteMénye)
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3. Rákospalota város építse meg víz- és csator-
nahálózatát amit díjtalanul ráköthet az újpesti 
hálózatra10. A hálózatot pedig – a vízdíj megfi-
zetésén túl – díjtalanul használhatják.

Ekkor még nem volt meghatározva összeg-
szerűen, hogy az újpestiek mennyivel kívánják 
megváltani a vigalmi adó részének kifizetését, így 
az sem derült ki pontosan, hogy mekkora értékkel 
bír a vízvezetéki és csatornahálózat csatlakozási 
díja. Kétségkívül hatalmas összegről van azonban 
szó, hiszen egy vízműtelep megépítése kutakkal és 
a gépészeti berendezésekkel nem olcsó (különö-
sen úgy, hogy az átcsatolások miatt Rákospalota 
ekkor már el volt vágva a legfőbb víznyerő helytől, 
vagyis a Dunától)11.

A következő fordulóról Rákospalota jogügyi 
bizottságának 1925. május 4-i üléséről készült 
jegyzőkönyvből tájékozódhatunk. Rákospalota 
megvizsgálta a víz- és csatorna-ajánlatot. Arra 
jutottak – Furgyik György műszaki tanácsos 
tájékoztatása szerint –, hogy a csatlakozás techni-
kailag megvalósítható. Rákospalota magasabban 
fekszik, mint Újpest, ezért a csatornázás a termé-
szetes lejtés következtében csupán egy átemelő 
állomással megvalósítható, a vízhálózatot illetően 
pedig az újpesti víztorony van olyan magas, hogy 
Palota legmagasabb épületében is biztosíthatja a 
szükséges víznyomást.

Ugyanakkor – és a tárgyalások során ez az érv 
még többször előkerült – rossz a híre az Ister vizé-
nek. Erősen vastartalmú, mivel a lassú cirkuláció 
miatt moszat képződik a vezetékekben. Ez ugyan 

egészségre nem ártalmas – mint dr. Fadgyas 
Gyula Újpest város főorvosa bizonygatta –,  
de a víz rossz ízű. A tárgyalások során előkerült 
még egy bakteriológiai vizsgálat eredménye, 
ami ihatatlannak minősítette az újpesti vizet, a 
szomszéd város vezetői azonban cáfolták ennek 
a vizsgálatnak a hitelességét. Bármilyen csábító 
is volt tehát a vezetékes víz és a csatornázás kér-
désének megoldása, a vízminőséggel kapcsolatos 
aggodalmak érezhetők voltak.

Rákospalota itt taktikázni kezdett. A korabeli 
üzleti életben elfogadott számítási módszereket 
vetettek be annak értelmében, hogy alátámasz-
szák: amennyiben a Rákospalotán kiépítendő 
hálózat az Ister kezébe kerül, úgy Palota hozzájá-
rul a vállalkozás tőkejövedelméhez, amiből maga 
a város is részesedést kérne. Kiszámolták azt is, 
hogy mekkora kamatjövedelmet hozna, ha a csa-
tornahálózat kiépítésére szánt összeget bankba 
helyeznék. Időközben Újpest újabb ajánlattal 
hozakodott elő: amennyiben Rákospalota saját 
területén telket biztosít, akkor Újpest ott meg-
építi a járványkórházat12, mely aztán mindkét 
város lakosságát kiszolgálja. Ha telket Rákospa-
lota nem ad, akkor azt a két város határán építi 
meg Újpest. A kórház fenntartását mindkét eset-
ben Újpest vállalja.

A következő tárgyalási fordulóra 1925. 
november 5-én került sor. Ekkor még mindig 
a vízvezeték és csatornahálózat témáját járták 
körül, és Rákospalota ismét számításokkal pró-
bálta alátámasztani, hogy a hálózatépítés az Ister 
malmára hajtja a vizet, amiből lehetne részesülni.  

10  Rákospalotával ellentétben Újpesten már 1912 óta volt vezetékes vízszolgáltatás, melyet az Ister vízművek, egy belga érdekeltségű 
vállalat szolgáltatott.
11  Az ajánlat az 1925. január 12-i rákospalotai rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatában olvasható: BFL V. 572. d. 7. doboz, 
1925. január 27.
12  Újpest az 1910-es kolerajárvány idején hozott létre egy barakk-kórházat, amit régóta szerettek volna állandó épületbe költöztetni. Ez 
végül megvalósult, de csak 1932-ben, akkor adták át ugyanis a IV. Baross utca 69. szám alatti Városi Kórházat. A húszas években a két 
település közt folyó tárgyalásokon ennek a kórháznak a helyszíne lett volna Rákospalotán, vagy annak határán.
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A káposztásmegyeri uradalom dolgozóinak panaszlevele az újpesti direktóriumhoz, amiben kérik, 
hogy a rossz ellátás miatt inkább csatolják őket Újpesthez
(foRRás: budapest főváRos levéltáRa v. 572. d. 7. doboz.)
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Ám ennél is fontosabb, hogy ekkor döntöttek 
arról, hogy hivatalosan is megkezdik a tárgyaláso-
kat az Ister vízművek igazgatóságával. Elhangzott 
a járványkórházra vonatkozó ajánlat kapcsán, 
hogy az újpesti kórházak betegforgalmának 25 
százalékát jelenleg is rákospalotaiak adják.

Az utolsó fennmaradt jegyzőkönyv az 1926. 
június 10-i tárgyalásról tudósít. Eszerint az Ister 
vízművekkel történt tárgyalások eredményre nem 
vezettek, mert a vállalatnak nincs tőkéje a hálózat 
kiépítésére. Ezzel a csatorna és vízvezetékháló-
zat kiépítésének illúziója elszállt. Újpest ekkor 
egyfajta csomagként azt ajánlotta, hogy a kórház 
mellett a fa- és fémipari szakközépiskolákba is 
fogadna rákospalotai tanulókat. Előkerült egy – 
bizonyára erre a tárgyalásra összeállított – táblázat 
arról, hogy Újpest közintézményeit milyen arány-
ban veszik igénybe Rákospalota lakói. Eszerint 
az elemi és polgári iskolák tanulói között 1923 
és 1926 között 5-14 százalék volt rákospalotai 
gyerek míg a fiúgimnáziumban 18, a leánygim-
náziumban 23 százalék volt palotai.

Míg azonban iskola, sőt gimnázium is volt 
Rákospalotán, kórház nem, így a kórházi sta-
tisztikák már más számokat mutattak. Az 
újpesti szegénygyerek-kórházban 34%, a Károlyi 
kórházban 21%, a járványkórházban 17, ám a szü-
lőotthonban már 47 százalék volt rákospalotai. Az 
igazsághoz tartozik azonban, hogy a betegellátá-
sért fizettek az ápoltak (vagy a biztosítójuk), így 
az újpesti ajánlat a jövőre nézve  semmivel sem 
adott volna többet Rákospalotának és a rákospa-
lotaiaknak, mint eddig. Erre dr. Kovácsi Márton 
Rákospalota főügyésze (Kovácsi Kálmán lelkész 
fia) hívta fel a figyelmet.

Itt fogalmazódott meg első ízben a régóta 
sejthető szándék, miszerint Újpest kizárja a kész-
pénzfizetéses kártalanítást, vagyis a másfél éve tett 
hárompontos ajánlat 1. és 2. pontja kiesett a lehe-
tőségek közül. Ugyanakkor Palota egyre rosszabb 
helyzetben volt, hiszen vízvezetéket önerőből 
aligha tudott volna építeni, az Isternek sem volt 
erre tőkéje. Az újpestiek oktatási és egészségügyi 
ellátást nyújtó ajánlatai azonban  egyáltalán nem 
voltak kedvezőek – leszámítva persze a járvány-
kórház rákospalotai felépítését.

Rákospalota ekkor rossz döntést hozott: 
Cserba polgármester arról értesítette Újpestet, 
hogy akkor érdemes folytatni a tárgyalásokat, ha 
Újpest nem zárkózik el az összegszerű kártérí-
téstől – vagyis Újpest fizessen készpénzben. Ily 
módon akarták a palotaiak a tárgyalásokba visz-
szavezetni a készpénzfizetés lehetőségét. Újpest 
azonban ettől olyannyira elzárkózott, hogy a 
tárgyalássorozat folytatását is értelmetlennek 
találták. Erről tanúskodik Újpest város képvi-
selőtestületének 1926. december 29-én hozott 
véghatározata13, melyben kifejtik, hogy elzárkóz-
nak a kártalanítástól és a további tárgyalásoktól is.

Ezzel lezárult Rákospalota kártalanítási ügye. 
Rákospalota jelentős – 1583 kataszteri hold 
– területtől esett el, és csupán elenyészően kis 
területet kapott Fóttól. Elszállt a vízvezeték és csa-
tornaépítés illúziója is, hiszen az újpestiek minden 
korábbi ajánlatukat visszavonták. A tárgyalások 
folytatásának elutasítása után három évvel, 1929. 
április 19-én pedig még a rákospalotai Villasort is 
átcsatolták Újpesthez, amivel kapcsolatban a kárté-
rítés kérdése már fel sem merült...

13   Sipos András (szerk.): Dokumentumok Újpest történetéhez – Budapest történetének forrásai, Budapest Főváros Levéltára 2001 
247. o. (58. dokumentum)
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Kocsis András magyar szobrászművész Kocsis 
András (1884-1957) és Sütő Erzsébet (születési 
adata nem ismert, 1907-ben hunyt el) gyermeke-
ként paraszti családba született 1905. július 31-én 
Kolozsvárott. Két éves volt, mikor szerencsét  
próbálni Budapestre, a Szent László utcába köl-
tözött a család, ahol egy évig – anyja haláláig 
– laktak. Apja itt kapott állást, eleinte rendőrként, 
később detektívként dolgozott. 

Ezt követően Vajszkára (ma: Вајска, Szerbia) 
költöztek. Édesanyja halála után apja felesé-
gül vette volt neje testvérét, Sütő Évát. Ebből a 
házasságból született 1909. augusztus 3-án Ilona 
húga. Ilonának egy gyermeke született, Perlaki 
Éva. A család szoros szerető viszonyt ápolt. 
Kocsis András itt kezdte elemi 
iskolai tanulmányait, amit 
végül már Újpesten, a Viola 
utcai iskolában fejezett be. 

Fiatal korától dolgozni 
kényszerült. A legkülönfélébb 
munkákat végezte: napszámos, 
kovácslegény, rendőr, éjjeliőr 
volt. Középiskolai tanulmá-
nyai közben a Gyöngyösi utcai 
Semmelweis Szülőotthon 
építkezésénél kőművesek mel-
lett napszámosként dolgozott. 
1917 és 1919 között tagja volt 
az Újpesti Természetbarátok 
Turista Egyesületének. Egész 
életében sokat kirándult, rész-

ben a természet szeretete, részben egészségi 
állapotának karbantartása miatt. 

1920-ban egy villanyszerelő céghez szerző-
dött villanyszerelő és mechanikai tanoncnak, 
ahol két évig végzett nehéz fizikai munkát. 
Ennek és szervezetének alultápláltsága követ-
keztében 1922-ben – azaz még csak 17 évesen 
– kapta első tüdővérzését amit aztán 15 évig 
kezeltek. 

Tüdőbetegsége folytán tanulmányait meg-
szakította, és házilag készített sütőtepsik 
eladásából tartotta fenn magát. Ebből a jöve-
delemből megalapozva beiratkozott az Újpesti 
Faipari Szakiskola szobrászati osztályába. Két 

KOCSIS ANDRÁS 
(1905-1976) SZOBRÁSZ
íRta: Zsivkov Anita 

Kocsis András családja. 
Balról: Kocsis András, Id. Kocsis András, Perlakiné Kocsis Ilona, 
Perlaki Ferenc, Novák Józsa, előtte Perlaki Évike, a további három 
személy beazonosíthatatlan 
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ösztöndíjjal, jeles eredménnyel 
elvégezte az 1922/23-as tanévet, 
majd az Iparművészeti Iskola 
ornamentika és díszítő-szobrász 
szakára jelentkezett, ahol Mát-
rai Lajos (1875-1965) és Pásztor 
János (1881-1945) növendéke 
volt. Tanulómunkája a gödöllői 
minorita gimnázium díszítése 
volt. Ismét az anyagi nehézségek 
lehetetlenítették el tanulmányait. Hordárként, 
küldöncként dolgozott, e mellett tanulmányait 
hanyagolni kényszerült.

1924 és 1928 között Pásztor János szobrász-
művész magántanítványként foglakozott vele a 
Százados úti műtermében. Újpestről minden nap 
gyalogosan tette meg az utat oda és vissza. Elhi-
vatottsága vitte még gyengén, szegényen, éhesen 
is. Mestereitől kiváló ajánlást kapott. 1928-ban 
beiratkozott a Képzőművészeti Főiskola szob-
rász szakára rendkívüli hallgatóként (nem volt 
érettségije). 2 évig itt, majd 1931-ben már tanára, 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond (1884-1975) műter-
mében tanult. Mellette mesterének nagyobb 
munkáinál anyagi ellenszolgáltatásért szobrász 
munkát végzett.

1926 óta önálló és csoportos kiállításokon vett 
részt munkáival. Meghívott tagja volt a Magyar 
Képzőművészek Egyesületének, a Magyar Kép-
zőművészek Országos Szövetségének, rendes 
tagja a Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület-
nek. Két szobra már ekkor megtalálható volt a 
Műcsarnok gyűjteményében, és vásárolt tőle a 
Magyar Nemzeti Múzeum és a főváros is. Ekkor-
tól kezdve – habár anyagi helyzete változatlanul 

szűkös volt –, Makovnik Kálmánnal (aki később 
Makovinyi Kálmára változtatta nevét és éremmű-
vészként ért el sikereket) kibérelték a rákospalotai 
Batthyányi utca 47. szám alatt található műter-
met. Ez a bérlet 1931-ig állt fenn.

1931-ben sorozták be először, ám ekkor alkal-
matlannak nyilvánították. 1931. július 22-én 
házasságot kötött Novák Józsa (1907–1985) 
Mucurkával. Felesége csinos, szép metszésű arca 
sok rajzát, szobrát ihlette, monotípiát is készített 
róla. Jó természetű asszony volt, férjéért, annak 
művészetéért rajongott, munkájával és szerető 
háttérrel biztosította a mester lehetőségek szerinti 
nyugodt alkotó munkáját.

Mucurka családjával nem volt felhőtlen a 
viszony, erről egy korabeli periratban is lehet 
olvasni, ahol Kocsis András az alperes, apósa a 
felperes. Mucurka nevelőapja állami útkaparó 
volt, kétkezi munkás, alacsony származású, ala-
csony szellemi javakkal rendelkező durva ember. 
Úgy képzelték, hogy a fiatalok életkezdéséhez 
azzal járulnak hozzá, hogy Istvántelken álló 
házuk kertjében műteremházat építenek a szob-
rásznak és leendő feleségének. Már az esküvő sem 
volt mentes az összetűzésektől. Az esküvő regge-

Kirándulás. A bal oldali álló 
férfi Kocsis András, középen 

kockás ingben Mucurka
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lén a leendő após meggondolta magát, és mégsem 
engedélyezte, hogy a szertartás után a baráti társa-
ság náluk gyűljön össze. A feszült szertartás után 
a násznép Kocsis András édesapjáékhoz ment az 
újpesti Aradi utca 25. szám alá. Este az új házba 
tértek nyugovóra. Kocsis még igen zaklatott volt, 
elment otthonról. Barátokkal találkozott, majd 
rövid idő után elindult haza. Az utcán rohant 
szembe vele újdonsült felesége egy szál háló-
ingben. Mint kiderült, a nevelőapja kikergette a 
nekik épített házból. Apósa 1933-ban megelé-
gelte Kocsis András művészéletét, nem tetszett 
neki, hogy a szobrász későn kel, sokáig dolgozik, 
időnként kimarad este. Kirakta őket a házból.

1933-tól ismét a Batthyány utcai műtermet 
bérelték, a tulajdonosok Haydn József, és Haydn 
Józsefné (Haydn leszármazottak) voltak. Fele-
ségével közösen némileg stabilizálták anyagi 
helyzetüket, annyira legalábbis, hogy komolyabb 
szakmai tanulmányokat végezhetett. Mucurka 
varrónőként a pesti divatszalonokban dolgozott 
segédként, később lakásunkban tartott fent divat-
szalont. Kocsis András ekkoriban műtermekben 
dolgozott segédmunkásként.

1935. november 24-én a Rákospalotai Kaszinó 
nagytermében 22 szobrával Galla Endre (1897-
1971) festőművésszel közös kiállítást szerveztek, 
amit dr. Szőcs József főjegyző nyitott meg. Szép 
sajtóvisszhangja volt, nagy érdeklődés övezte. 
Többször pályázott ösztöndíjra, végül „nem ren-
des” ösztöndíjjal 1938-ban két és fél hónapos 
beutalást kapott a Római Magyar Intézetbe.

A külföldi út előtt pótsorozáson kellett részt 
vennie. A pótsorozás szabályos kikerülése érdeké-

ben jelentkezett a felvidéki lövész alakulatoknál, 
hogy rövid úton tegyen szert a katonai szolgálatra. 
1938. augusztus szeptemberében Szendrői József 
parancsnoksága alá került, szakácsként szolgált, 
fegyveres kiképzésben nem részesült. Hat hetes 
szolgálat után Felsőszemerédnél szerelték le. 
Másnap már az újpesti tüdőosztályon feküdt 
tüdővérzéssel.

A sors kegyetlen fintora, hogy a lövészalaku-
lat leszerelési bizonyítványát katonai igazolásnak 
nem fogadták el, így nem utazhatott Rómába. 
Betegsége nem csak fizikai, hanem lelki erejét 
is megtörte. Hosszas keresgélés után találkozott 

Divatszalon a rákospalotai műteremben
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dr. Vincze Aladár főorvossal, aki hipnotizálással 
kezelte. Néhány hét után idegállapota jelentősen 
javult, ennek örömére felkereste orvosát, hogy 
elkészítené annak portréját. A doktor maga java-
solta, hogy az ő puszta portréja helyett készítsen 
inkább szobrot a hipnózisról. Kocsis lelkesen 
vetette magát ebbe a munkába, és nagyon hamar 
el is készült ez a szobor. Addig a világon nem 
volt még szobra a hipnotizálásnak, rengeteg 
újságcikk, köztük számos külföldi (angol, ame-
rikai, francia) lap hosszú interjút készített a 
művésszel.

1939-ben elnyerte a rangos Balló Ede-nagy-
díjat, ami 5000 pengő pénzbeli javadalmazással is 
járt, ezzel kívánták a művész egy éves gondtalan 
alkotási lehetőségét biztosítani. Ebből a jövede-
lemből vásárolta meg nagymarosi telkét, illetve 
úgy gondolta, hogy külföldi tanulmányutakat fog 
tenni. Ezek végül nem valósultak meg.

Közben 1938-tól folyamatosan pályázott 
műteremre, műteremlakásra: a Várkert bazárba, a 
Százados útra. Sorozatos elutasítás. Az indoklás 
szerint kiutalták olyan művésznek, akinek nem 
volt sem lakása, sem műterme – Kocsis And-
rásnak ekkor már műterme és bérlakása volt. 
Lakóhelye a Batthyány utca 41. szám alatt volt, 
néhány háznyira műtermétől.

Ahogy írja: „Művészi munkámat, illetve 
annak folytonosságát, még súlyos betegségem alatt 
sem szakítottam meg. Kiállításokon állandóan 
részt vettem, és több apró megbízás, és elnyert 
pályázat után, 1940-ben megbízást kaptam a 
Nemzeti Sportcsarnok nagybejárati frízének elké-
szítésére.”

A sportcsarnok (ma: Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnok) fríze 1942-re készült el. 18 méter 
hosszú, 1 méter magas. 29 ember és egy állatfi-
gura szerepel rajta (más források 32 alakot írnak) 
vörös gránit elé helyezett patinázott fehér alumí-
niumbronzból. 

1944-ben megszületett várva várt gyermekük, 
Kocsis Mária. Ugyanebben az évben a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium felszólította, hogy 
hagyja el velük nyugatra az országot. Ezt több 
okból is megtagadta. Katonai képzetlensége elle-
nére SAS behívót kapott, Nógrádverőcére került, 
majd a csallóközi Csicsóra, ahol polgári ruházat-
ban irodai munkát végzett.

Ismét idézve saját önéletrajzából: „1944 kará-
csony előtt való nap megváltam beosztásomtól, és 
először ketten, később hárman a német csendőrök elől 
bujkálva, 1944 karácsony első napjának hajnalán a 
szovjet hadsereghez mentünk át.”

Piliscsabán keresztül a Pest megyei Tinnyére 
került, ahol a szovjet katonaság Budapest körüli 
harcainál végzett nehéz fizikai munkát. 1945-ben 
betegség miatt családjához hazaengedték. A zajló 
Dunán átkelve azonnal az újpesti kórház tüdőosztá-
lyára került ismét. 1945 márciusában végre gyógyultan 
családjához mehetett. Nem tétlenkedett, az 1945. 
május 1-jei ünnepélyen már fel is avathatták a Vigadó 
térre készített Szovjet repülősök emlékművét.

1945 őszén megbízást kapott az újpesti MKP 
pártközpont utcai frontjának áttervezésére, és 
szobrászati díszítésére. Ez a munka – ahogy 
írja – „fűtőanyag, és anyagiak hiányában agyagban 
elkészült állapotában tönkre ment”.
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A párt a tengődő Kocsis András kérésének, 
hogy bármilyen fizikai munkára alkalmazza, 
nem tett eleget. Ebben az időben Kocsis András 
Nagymaroson favágásból tartotta fenn magát és 
családját. Itt szerencsétlenségére bokatörést szen-
vedett, amivel az újpesti kórházban ápolták, ám 
kötszer hiányában lassan, nehezen gyógyult. Láb-
töréséből részben felépülve elkészítette az újpesti 
szovjet emlékművet, és a Megyeri temetőben fel-
állított szovjet emlékművet is. „Törött lábam miatt 
párnán térdelve mintáztam”- írja. 

Szépen lassan egyre több felkérés, munka 
érkezett, pályázatok sorára hívták meg a kor 
leghíresebb szobrászaival. Az Országház előtti 
Kossuth Lajos téri Kossuth-szoborra is pályá-
zott, ám az 5 méter magas főalak megalkotására 
szóló megbízást végül Kisfaludy-Stróbl Zsig-
mond nyerte el. A szoborcsoport 4 méteres bal 
oldali mellékalakjait készítette Kocsis András. 
A jobb oldali szoborcsoport Ungvári Lajos 
munkája. Horvay János (1874-1944) szobrász-
művész Kossuth Lajost és a Batthyány-kormány 
többi nyolc tagját ábrázoló, 1927-ben felavatott 
szoborcsoportját 1951-ben szállították el a Par-
lament elől, ennek helyére került az új szobor. A 
Horvay-féle Kossuth-emlékmű másolatát 2015-
ben állították vissza a Kossuth Lajos térre, s 
ugyanekkor vitték el restaurálásra a Kisfaludy-Stróbl 
szoborkompozíciót.

1953-ban ezért a munkájáért a Kossuth-díj II. 
fokozatát kapta. Ennek pénzdíjából vásárolta meg 
a műtermet. 1955-ben Munkácsy-díjat kapott. 
Aktívan dolgozott a pártban, tanított a Rákospa-
lotai festőiskolában, és műtermében is fogadott 
tehetséges tanulni vágyó művészeket, akiket 

ingyen tanított. Felkérték főiskolai tanárnak is, 
ám ezt túl nagy kötöttségnek érezte.

Szobrai számos hazai és külföldi csoportos 
kiállításon is részt vettek (1942. Velencei Biennálé,  
Antwerpen, Izmir). Az 1960-as évektől szíve 
állapota leromlott, a Balatonfüredi Szanató-
riumban gyógyult többször is. Itt megkapóan 
finom akvarelleket készített a Balatonról. Elbű-
völte a táj, a színek.

A rákospalotai műterem kertjében 1970
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70 éves korában már nagybe-
tegen kapta a Munka Érdemrend 
arany fokozatát. Hosszú beteges-
kedés után 1976. október 23-án 
otthonában hunyt el, a Rákos-
palotai Köztemetőben nyugszik. 
2001. március 20-án, halálának 
25. évfordulója alkalmából közös 
kiállítása nyílt díszlettervező 
lányával a rákospalotai Csokonai 
Művelődési Házban.

Kocsis Mária díszlettervező
(1944-2014) 

Kocsis Mária Kocsis András lányaként 1944. 
január 14-én született. Édesapja, édesanyja ekkor 
már 13 éve házasok voltak, nagyon várt gyermek 
volt. Nehéz időszakban jött világra, születése 
után néhány hónappal Kocsis Andrást behívták 
katonának, nem is jöhetett haza csak bő egy esz-
tendővel később.

Cserfes, vidám kislányként nőtt fel, elfogadó 
szerető légkörben. Születésétől felnőttek, művé-
szek közt forgolódott, ez természetes közege 
volt. Mind a rákospalotai, mind a nagymarosi 
művészkolónia az otthona volt. Középiskolai 
tanulmányait a Képző és Iparművészeti Gimná-
zium díszítőfestő szakán végezte. 17 éves volt, 
mikor édesapja, és édesanyja is kórházba került. 
Hosszú hetekig önállóan vezette a háztartást, 
látogatta beteg édesapját (édesanyja vidéki kór-
házban volt). Ezt magánlevelezésükből lehet 
tudni, ugyanis nagyon intenzíven tartották a 

kapcsolatot egymással. Naponta írtak, min-
den alkalommal, amikor valamelyikük utazott, 
vagy betegeskedett. 25 éves volt, mikor mind-
két szülője súlyos betegség miatt ismét hetekig 
kórházi ellátásra szorult. Ekkor már a látogatá-
son túl lehetőségét bőven meghaladva támogatta 
anyagilag is őket.

A szakiskola után azonnal gyakornoknak 
került a Magyar Televízióhoz, ahol Kézdi Lóránt 
divattervező és Drégely László díszlettervező-fes-
tőművész irányítása alatt sajátította el szakmája 
alapjait. Egyetemi tanulmányokat végül nem vég-
zett, mivel 10 évig nem indult egyetemi képzés 
ezen a szakon. 

A televízió munkatárs lett, egész életében 
– 35 éven át – itt dolgozott díszlettervezőként. 
Számos elismerést, nívódíjat kapott munkájáért. 
Szenvedélyes utazó, kert- és állatbarát volt. 2014. 
augusztus 16-án 70 éves korában Rákospalotán 
hunyt el.

Kocsis András, Kocsis Mária, 
Novák Józsa

Felhasznált források:
Koczogh Ákos: Kocsis András (Rákospalotai Múzeum Évkönyve, 1964)
Mojzes Ildikó (szerk.): Kocsis András (1905-1976) – Rákospalotai Múzeum 2005
Magyar Életrajzi Lexikon
Artportal művészeti lexikon Kocsis András szócikke (Sz. Kürti Katalin)
Kocsis András hagyatékában fellelt iratok, dokumentumok és a lánya, Kocsis Mária által írt önéletrajzi kézirat
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Ez a lista nem tartalmazza a művész valameny-
nyi alkotását. 1937-ben egy újsághír arról számol 
be, hogy Kocsis András akkor készítette el száza-
dik(!) szobrát. A teljes életmű közreadása tehát 
a jövő művészettörténészeire vár. Két, a szobrász 
műveinek felsorolását tartalmazó publikáció-
ról tudunk: 2005-ben a Rákospalotai Múzeum 
kiadványa1, ismeretlen időpontban pedig az Art-

portal internetes művészeti lexikon2 adott közre 
hasonló listát (említésszerűen pedig lexikonok-
ban is jelentek meg adatok műveiről). Mivel 
Kocsis számos köztéri műve Újpesten található, 
ezért a IV. kerület szobrait, emléktábláit taglaló 
könyv3 anyagát is, valamint a Köztérkép elne-
vezésű internetes szoboradatbázis műlapjait is 
figyelembe vettük a gyűjtéskor. A legtöbb infor-
mációt azonban Kocsisék hagyatékában található 
újságkivágások, cikkek, saját levelezésük, bősé-
ges fotódokumentációjuk szolgáltatta. A gyűjtés 
mindenekelőtt a köztéri művekre (emlékművek, 
szobrok, emléktáblák), és az ismertebb, első-
sorban közgyűjteményi tulajdonban lévő, vagy 
jelentősebb szakmai- és sajtóvisszhangot kapott 
kisplasztikáira korlátozódott.

Apai szeretet  1932 kisplasztika
Orvos, és asszisztense  1932 kisplasztika
Anyai szeretet  1933 kisplasztika
Anya gyermekkel  bronz, 1937 Újpest Tanoda tér, 
2010. IV. István tér4

Arató lány  1937 Nemzeti Múzeum Budapest
Hipnózis  1939 kisplasztika
Szent István dombormű  1939 Rákospalota, 
Istvántelek Clarisseum kápolna
Nádvágó  1941 kisplasztika
Pásztorlány  bronz, 1941 Nyíregyháza
Nemzeti Sportcsarnok főbejárati fríz   
alumínium, 1942 Budapest XIV. Istvánmezei út 3.
Szent Borbála  1943 Budapest tüzérlaktanya, 
lebontva

A Kossuth Lajos téri Kossuth-szoborcsoport. 
A bal oldali alakok (parasztasszony, csákós 
katona) Kocsis alkotásai

1 Mojzes Ildikó (szerk.): Kocsis András (1905-1976) – Rákospalotai Múzeum 2005
2 Sz. Kürti Katalin: Kocsis András szócikk – Artportal művészeti lexikon é. n.
3 Kadlecovits Géza: Szobrok és emléktáblák Újpesten – Újpesti Városvédő Egyesület 2004
4 1934-ben egy újságcikkben Kocsis András felajánlotta Anya gyermekkel című szobrát Újpestnek. Az ajánlat azonban visszhangtalan 
maradt, ezért ezt később Kocsis vissza is vonta egy nyílt levélben (a sajtón keresztül zajló üzeneteknek a Független újság – budapest-
környéki politikai hírlap adott helyet). Ekkor már Újpest „észbe kapott”, és nemcsak a szobor elfogadásáról és felállításáról intézkedett, 
de ragaszkodott ahhoz is, hogy honoráriumot fizessen. A szobor eredetileg a Tanoda (akkor: Ferenc József) téren állt, a Könyves Kálmán 
Gimnázium mellett, majd innen átszállították az István térre, később pedig a mai Görgey és Corvin utcák sarkára. Itt megrongálták, 
majd raktárba került, hogy aztán csak 2010-ben állítsák fel újra, az István téren. A halott gyermekét kezében tartó anya alakja a trianoni 
veszteségnek állít emléket, neve is többször változott: ismertek az Anya gyermekkel, Anyai fájdalom, Örök fájdalom, Magyar fájdalom 
elnevezések is. A szobor talapzatára vésett Vörösmarty-idézet is később került fel.

KOCSIS ANDRÁS 
ALKOTÁSAI
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 Készül a Haydn-szobor, a háttérben balról: 
Anyai fájdalom, Vető nő, Pásztorlány, Anyai 
szeretet

 Kossuth szoborcsoport jobb oldali alakjai. 
 Kocsis András, és Ungvári József
 Készül a Mikszáth szobor 1960-ban
 Keszthely, Balaton szálló, előtte a Helikon 

szobor
 Műtermi életkép, készül a mezőtúri dombormű. 

Balról id. Kocsis András, Kocsis Marika, 
Kocsis András, Novák Józsa 1948-ban
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Szovjet repülősök hősi emlékműve  1945 
Budapest V., Vigadó tér5

Rezi Károly  domborműves emléktábla, márvány, 
1946, Budapest IV. Rezi Károly (ma: Király) utca
Szovjet katonai emlékmű   1947, Újpest, 
István tér Budapest IV., Megyeri temető6

Halászok  1947 Magyar Nemzeti Galéria
Bán Tibor emléktábla   réz dombormű, 
1947, Budapest IV. Bán Tibor (Ma: Kassai) 
utca 40.7

Karinthy Frigyes  dombormű 1948 Budapest 
XI., Karinthy Frigyes út
György Oszkár emlékmű  bronz dombormű, 
1948, Székesfehérvár 
Dombormű   kő, 1949 Mezőtúri Mezőgazda-
sági Gépállomás8

Petőfi Sándor  1951 bronz, Miskolc, Petőfi tér9

Kossuth szobor bal oldali mellékalakjai  
1952 Budapest V. Kossuth tér
Mezőgazdasági brigád   1956 Budapest, 
Népstadion-kert, dromosz
Villamosság  1958 Gödöllő, Árammérő Gyár10

Román hősi emlékmű  1958 Debrecen
Lenin  bronz, 1959, Veszprém11

Teniszező nő  1956 Komló16

Móricz Zsigmond   1959 Budapest (Palotai 
múzeumban volt, elveszett)
Szüret   gipsz dombormű, 1959 Celldömölk, 
vasútállomás
Joseph Haydn-emlékmű  1960 Budapest, I. 
Attila út12

Mikszáth Kálmán   1961 Budapest, VIII., 
Mikszáth tér

5 A kevésbé ismert, 1956-ban lebontott emlékművet máig nem tudtuk, hogy Kocsis András készítette. A készítő nevére – vagyis Kocsis 
Andráséra – a művész hagyatékát feldolgozó Zsivkov Anita bukkant. A felállításról beszámoló cikk (Szabad Nép 1945. május 1.) sem 
említi az alkotó nevét. 1956-ban az obeliszk tetején lévő repülőgép-szobrot verték le, maga az obeliszk a rendszerváltásig állt.
6 Az újpesti emlékművet 1956. október 24-én ledöntötték, pótlása 1957-re készült el. A kőből készült szobor 1981-re már rossz 
állapotba került, ezért javításáról, újrakészítéséről döntöttek. A sok vitával és fordulattal tarkított pályáztatás után végül 1985-ben 
kezdték meg a szobor bronz újraöntését, 1988-ra állították fel a szobrot, amit 1989-ben további javítás címén ismét levettek, és 
ide már nem is került vissza.
7 1990 őszén ismeretlenek lebontották, nyoma veszett (KADLECOVITS 2004, 150. o.)
8 Több forrásban – így a 2005-ös Kocsis Andrásról szóló múzeumi kiadványban is – tévesen, a mezőtúri kultúrotthonnál jelölték 
a dombormű felállítását. A korabeli és a mai fényképek összevetéséből azonban egyértelműen kiderül, hogy a Mezőtúr, Szolnoki 
út 5. szám alatti Állami Mezőgazdasági Gépállomás földszintes épületének hátsó homlokzatára került az alkotás.
9 A miskolci közterület neve Tetemvár tér volt, amit a szoborállításkor neveztek át Petőfi térre. A szobor kő talapzata eredetileg 
munkásmozgalmi ihletettségű domborműveket is tartalmazott. Ezeket később a Miskolci Galériába szállították, a szobor ma másik 
talapzaton áll.
10  Sorsa ismeretlen
11  A szobrot 1990-ben lebontották, majd Brüsszelbe került, ahonnan azonban 2013-ban visszakerült.
12  Az emlékmű két érdekessége, hogy Kocsisék Batthyány utcai házát Joseph Haydn Magyarországon élő leszármazottaitól bé-
relte, illetve vásárolta meg, így közvetlen kapcsolatban volt a zeneszerző távoli rokonságával. A másik érdekesség, hogy a szobor 
Attila úti környezetét Haydn-kertnek nevezték volna, ez az elnevezés azonban nem honosodott meg. Az emlékművet 1983-ban 
lebontották, majd egy évvel később visszaépítették.

Az eredeti Május-szobor Rákospalotán
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Május   bronz, 1961 Budapest XV., Török-
szegfű tér13

Helikon   kő, 1962 Keszthely
Dürer  bronz, 1963 Gyula
Batsányiné Baumberg Gabriella   bronz 
mellszobor, 1964 Tapolca
Szondi  1965 Nemzeti Galéria

Mechwart András  bronz, 1965 Budapest II. 
Mechwart liget14

Lenin  bronz, 1966 Szolnok15

Teniszező nő  1967 Dunaújváros16

Zichy Mihály  1966 Budapest, Margitsziget17

Madách  1967 kisplasztika
Pihenő lány  1971 kisplasztika

13  A Rákospalotán élt művész egyetlen kerületünkben található köztéri műve. A szobrot 2005-ben az önkormányzat restauráltatta, s 
ugyanekkor helyeztek el emléktáblát Kocsis András Batthyány utcai házának falán. Az eredeti szobor a nőalak lába mellett egy levelekkel 
díszített gallyat is tartalmazott, a restauráláskor azonban a művész lányának írásos engedélyével ez az ágacska nem került vissza.
14  Mechwart András háromalakos emlékművét eredetileg Stróbl Alajos alkotta és 1913-ban állították fel. Az emlékmű azonban a II. világhábo-
rú során teljesen megsemmisült, így Kocsis Andrást kérték fel, hogy ennek pótlására egy mellszobrot készítsen, amit 1965-ben állítottak fel.
15  A szobrot a rendszerváltáskor eltávolították, majd eltűnt a közönség szeme elől. 2013-ban Tóth György szolnoki lokálpatrióta kutatta 
fel a külvárosban, növények által körbenőve földön fekvő szobrot.
16  A szobrot Kocsis a Népstadion metróállomás díszítéséhez készítette 1950–54 között. Az állomás eredetileg Sztálin-barokk stílusban, a szo-
cialista-realizmus (szocreál) szellemében épült volna. A metróépítés munkálatait azonban felfüggesztették, és a később megépült (ma is ismert) 
állomás már nélkülözte ezeket a díszeket, így a mészkőből készült szobor sem ide került, hanem Dunaújvárosba. Ugyanennek a szobornak 
van egy alumíniumból öntött másolata is, amit 1956-ban állítottak fel Komlón. Ennek a változatnak azonban hiányzik a kezéből a teniszütő.
17  A 2005-ban megjelent, Kocsis András művészetéről szóló kiadványban tévesen Zichy Jenő jelent meg, a szobor azonban valójában 
Zichy Mihálynak állít emléket.

Balra: Műtermi fotó, háttérben a teniszező nővel
Jobbra: Készül a rákospalotai műteremben 

a sportcsarnok fríze
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25. 
Pestújhelyi 

N a P o k 

25.  PESTÚJHELYI  NAPOK

2017. május 19. péntek, 19 óra

Negyed század 
Pestújhelyen Pestújhelyért

 – Jó pillanatok – 

A Ház történetét bemutató fotókiállítást 
és a 25. Pestújhelyi Napokat 

megnyitja 
BEDŐ MÓNIKA,

köszöntőt mond 
HAJDU LÁSZLÓ 

polgármester.

A protokoll után beszélgetés a Kerti Kocsmában.
Zenél Bassola Richárd és Gömöri Márton.

Megtekinthető augusztus 20-ig, a Ház nyitva tartási idejében.

Cím: Pestújhelyi Közösségi Ház 
1158 Bp., Szűcs István u. 45. Tel.: 410-7168



Rákospalotai kertészkedők a javítóintézetben
forrás: Les Maison de correction de L’état Hongrois Légrády 1890  

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fotótára
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