
Szeged elsõ fõmérnöke napi
hivatalán túlmutatva alkotott iga-
zán nagyot és példamutatót, ami-
kor a várostól kibérelt – közel
négyezer holdnyi – tiszai árterü-
leten, saját vállalkozásában ha-
talmas gátak építésével létrehoz-
ta mintagazdaságát, Vedresházát,
a korszerû berendezkedésû és
mûködésû, különbözõ ipari nö-
vényeket termesztõ, agrárkapita-
lista uradalom mintapéldáját.

Még életében munkásságát
számos kül- és belföldi elismerés
kísérte. Azt még megérte, hogy I.
Ferenctõl 1826-ban magyar ne-
mességet, var(a)sányi elõnevet
és Biharban birtokot kapott. A
beiktatáson azonban már csak fia
és unokája vehetett részt.

1830-ban bekövetkezett haláláról az általa is szorgalmazott szegedi kaszinó mint legnagyobb vesz-
teségérõl adott hírt. Életét tömören összegzi sírfelirata:

„E’gyász hantokkal fedetik tekintetes nemes idõsb Vedres István ur tettes Csongrád és több vmegyék
táblabirája, a’ bécsi, és brünni tudományos társaságok tagja, szabad királyi Szeged városa hajdani
földmérõje, végezvén pálya futását érdemekkel teljes életének 65-ikén sz. András hava 4-én 1830. esz-
tendõben.”

Ozsváthné Csegezi Mónika–Ozsváth Gábor Dániel

A köz szolgálatában
Halla Aurél érdi és országos hatókörû tevékenysége

A jogász és közgazdász végzettségû Halla Aurél (1880–
1959) államtitkár sokat tett a Trianon utáni Magyarország gaz-
dasági-kereskedelmi életének fellendítésében. Életpályája, or-
szágos hatókörû, ezen belül érdi vonatkozású tevékenysége ke-
vesek elõtt ismeretes. A következõkben betekintést nyújtok
sokoldalú gyakorlati és teoretikus, szakírói munkásságába – ér-
di visszaemlékezések, levéltári források és saját mûvei tükré-
ben.

Halla Aurél Budapesten született 1880. május 26-án, római
katolikus családban.1 Középiskoláit a székesfehérvári Ciszter-
cita Gimnáziumban végezte, majd visszatért Budapestre. Jogi
tanulmányokat folytatva elõbb ügyvédi pályára készült, aztán a
bíróság szolgálatába lépett. A kereskedelmi és váltótörvény-
széknél volt albíró, majd törvényszéki bíró.2

Az elsõ világháború utolsó évében, 1918-ban berendelték
az Igazságügyminisztériumba, itt különbözõ osztályokban mû-
ködött. 1921-ben a Kereskedelmi Minisztériumban kinevezték
osztálytanácsossá, ahol a törvényelõkészítõ osztály helyettes
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1 Az érdi plébánia anyakönyve szerint.
2 Halla Aurél 1938. október 25-én kelt levele, saját kezûleg összeállított életrajza az Új Idõk Lexikona számára,

MOL, K245, 5. doboz.
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vezetõje, késõbb vezetõje és miniszteri tanácsos lett.3 Több nyelvet beszélt, többször járt kiküldetésben,
tanulmányúton külföldön, például 1926-ban Prágában folytatott kereskedelempolitikai tárgyalásokat.
Tudott románul is.

Nagy szerepet vállalt a Trianon utáni Magyarország gazdasági-kereskedelmi életének fellendítésé-
ben. Levéltári források és helyi adatközlõk állítása szerint Halla budapesti lakása mellett 1925–26-ban
építtetett házat Érden, az Érd-Óváros Római út 24. szám alatt. Ez is adhatott ösztönzést számára, hogy
érdi viszonylatban sokat tegyen a közlekedés, a közúti hálózat fejlesztése érdekében. Érden az 1920-as
években kezdõdtek a parcellázások, mely révén sok nincstelen földhöz juthatott. Mindezekkel együtt
haladt az infrastruktúra fejlesztése, úthálózat kiépítése stb. Az 1930-as években Halla ösztönzésére
épült meg az Érd-Óvárosba vezetõ betonút, mely a Molnár utcáig tartott. Az államtitkár, kikerülendõ
azt a vádat, miszerint „magának épített utat”, nem vezette el a saját házáig – a visszamaradó rövid út-
szakaszt a lakosság hálából, saját költségen és fáradságával építette meg adományozójának, jótevõjé-
nek.4 Egy HÉV nyomvonalának a tervei is elkészültek, mely a mai Magyar Földrajzi Múzeum épületé-
tõl vezetett volna kb. a mai Fõ utcai óvodáig (Érd-Óváros, Fõ u. 12.).5

Halla országos szinten is nagy
szerepet vállalt a Trianon utáni
Magyarország gazdasági-keres-
kedelmi életének fellendítésé-
ben. Gyakorlati tevékenységét
teoretikus munkásságával is alá-
támasztotta. Több gazdasági-ipa-
ri témájú szakmunkához írt be-
vezetõt, például Dobrovics Ká-
roly (1838–1873) bányakerületi
vegyelemzõ, szakíró A kartelek
helyzete és mûködése Magyaror-
szágon (1934) címû mûvéhez. A
közszállítási szabályzat kapcsán
1934-ben kiadott kormányrende-
lethez és a villamos energiáról
szóló 1931-es törvény végrehaj-
tása tárgyában kelt 1934-es kor-
mányrendelethez is õ írta a beve-

zetõt. A következõ évben, 1935-ben elõszót írt Dobsa László–Zsámár József Kéményseprõ-kódex (Mo-
nopol, Bp., 1935) címû munkája elé.

1936-ban tettek javaslatot dr. Halla Aurél magyar királyi iparügyi minisztériumi miniszteri osztály-
fõnök államtitkárrá való kinevezésére a Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztéri-
umba. A javaslat elfogadásra került, Halla 1936–1938-ig töltötte be az államtitkári posztot. Adatunk
van róla, hogy ezzel egyidejûleg, még 1936-ban kilépett a Honszeretet Egyesületbõl.6 Ekkoriban
Dobrovics Károllyal közösen írta, szerkesztette a Magyarország története különös tekintettel az iparra
és kereskedelemre címû mûvet (1936), melyben a szerkesztõk azt tûzték ki célul, hogy „a történelmi
eseményekkel kapcsolatban a gazdasági vonatkozásokat, különösen az ipar és kereskedelem helyzeté-
nek a vizsgálatát” kimélyítsék.7

Gazdasági hetilapokban és napilapokban jelentek meg írásai. Írt a kereskedelmi szakoktatás idõsze-
rû kérdéseirõl, az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés összekapcsolásáról a felsõ kereskedelmi isko-
lában. Írásai jelentek meg Munkajog, Az ipar és kereskedelem szerepe a községben, A kereskedelem és
ipar szociális jelentõsége a város életében címmel.

1937 márciusában országgyûlési választásokat tartottak Szombathelyen. Miután Kozma Miklós le-
mondott belügyminiszteri posztjáról, visszalépett Szombathely város képviseletébõl is, 1937-ben pót-
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3 Halla Aurél 1938. október 25-én kelt levele, saját kezûleg összeállított életrajza az Új Idõk Lexikona számára,
MOL, K245, 5. doboz.

4 Érdi lakosok közlése.
5 Ábel András érdi lokálpatrióta helytörténész közlése, 2014. dec.
6 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2013. 267. p.
7 Elõszó. In. Magyarország története különös tekintettel az iparra és kereskedelemre. I., szerk. Halla Aurél–

Dobrovics Károly, Monopol Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1936. 6. p.
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választásokat kellett kiírni. 1937. február 8-án jelölték Halla Aurél kereskedelmi államtitkárt a szom-
bathelyi mandátumra. Az ellenzék jelöltje gróf Csekonics Iván volt. Az eredmény nem lehetett kétsé-
ges, a leadott érvényes szavazatok kétharmadával nyert Halla Aurél, országgyûlési képviselõ lett. Bár
ez inkább a mandátum átjátszásának tûnt, mint egy komoly sajtó- és szócsatát hozó idõközi választás-
nak. A korabeli sajtóban (Vasi Szemle, Vasvármegye, Zalai Közlöny, Honderû Magazin stb.) több cikk
is tudósít az eseményekrõl.8

Halla széles körû társadalmi szerepvállalására utal, hogy például 1937 júniusában szombathelyi pos-
tahivatalok sportcsoportja invitálja mint legfõbb védnököt egy sportbemutatóra.9 1937 decemberébõl
való a szombathelyi Izraelita Jótékony Nõegylet köszönõlevele a karácsonyi adományért, melyet Halla
és felesége tett.10

1938 elején a Közel-Keleten járt, errõl részletes jelentésben számolt be.11 Az út egyik folyamodvá-
nyaként 1938. február 17-i keltezéssel fennmaradt P. Vados Pál ferences plébános levele Halla számára,
melyben kifejezi köszönetét a Halla által a szombathelyi ferences plébániának ajándékozott kis keresz-
tekért, melyeket az államtitkár a Szentföldrõl hozott.

Halla gazdasági cikkeiben rámutatott a reklám nagy jelentõségére az ipari és kereskedelmi életben.
Mint a Magyar Reklámszövetség elnöke, és mint államtitkár is sokat tett a magyar reklám fejlesztése és
népszerûsítése terén. A Reklámélet címû folyóirat 10 éves jubiláris száma vezércikkét is õ írta. 1938
elején, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület közgyûlésén elnökhelyettessé választot-
ták.12 A fõváros társadalmi és politikai életében kiemelkedõ szerepet játszó Sol-Club választmányában
is ott találjuk ez évben.

Nem sokkal az ún. gyõri program meghirdetése után – mely a hadsereg korszerû felfegyverzésének
megindításán túlmenõen új gazdasági és politikai irányvonalat, a közlekedés fejlesztését szolgáló beru-
házásokat is jelentett volna, benne a közúthálózat további fejlesztésével – Halla államtitkár lemondott.
A korabeli sajtó, többek között az Est címû folyóirat 1938. május 18.-i száma tudósított Halla államtit-
kár lemondásáról.13 Új politikai államtitkárt nem neveztek ki. Kunder Antal, a Külkereskedelmi Hivatal
elnöke lett a kereskedelmi minisztérium adminisztratív államtitkára. A lemondás valószínûleg össze-
függésbe hozható a kormányváltással, Imrédy Béla május 14-étõl vette át a miniszterelnökséget Dará-
nyi Kálmántól.

Halla a Szent István Emlékév alkalmából Székesfehérvárott (1938) már mint nyugalmazott államtit-
kár mondta az ünnepi beszédet. Társadalmi szerepvállalása ezután is jelentékeny maradt. 1938 szep-
temberében például Szombathelyen járt, újabb ügyek elintézése kapcsán.

A második világháború idején kereskedelmi, szociálpolitikai jellegû gyakorlati és szakírói tevé-
kenységét tovább folytatta. A szociálpolitikának is az élettel és a politikával való kapcsolatát hangsú-
lyozta: „Nem azon fordul meg a szociálpolitika eredményessége, hogy vajjon egy társadalmi jelenség
fogalmát miként töltjük meg szótartalommal, hanem azon, hogy a szociálpolitika mennyiben tudja a po-
litikával a maga nemzeti gondolatban gyökerezõ ama követelését elfogadtatni alapelvül, hogy minden-
kinek megélhetését biztosítani kell; tehát nemcsak az életét és erre milyen módszereket ajánl.”14

Érden közremûködött a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete)
1940. október l-jén megnyíló bentlakásos népfõiskolája létrehozásában, itt kulturális, vezetõ- és gazda-
képzõ tanfolyamokat tartottak.

Érdet többször sújtotta árvíz, például 1941–42-ben. 1942-ben fejezõdött be a jelenlegi gát alapjainak
lerakása. Az itt mûködõ Sportrepülõtér, a parcellázások miatt a Duna legerõsebb gátját építették meg a
trianoni Magyarország határain belül. Halla Aurél az Érd–Nagytétényi Ármentesítõ Társulat elnöke-
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8 Szalainé Bodor Edit: Szombathely kronológia. 1848–1945. Készült a Vasmegyei Lapok és a Vasvármegye
címû hírlapok sajtóanyagából, http://193.225.149.5/vdkweb/publikaciok/kronologia1.html

9 Meghívó sportbemutatóra. Szombathely, 1937. június 28. Halla Aurél államtitkár iratai, MOL, K245, 7. do-
boz.

10 A szombathelyi Iraelita Jótékony Nõegylet levele. 1937. december 26., MOL, K245, 4. doboz.
11 Beszámoló (jelentés) Halla államtitkár közel-keleti útjáról. MOL, K245, 4. doboz.
12 Dr. Gödölle István: A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület 100 éve: történeti és archontológiai

vázlat. In. Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület „Tudományos múlt, jelen és jövõ a
szellemi tulajdon területén” címmel megrendezett emlékülésének és „Aktuális iparjogvédelmi kérdések ’06”
címmel megtartott konferenciájának (2006. november 21–22.) anyagából, 25. p., www.sztnh.gov.hu/kiadv/
ipsz/200705-pdf/703-kulonszam.pdf

13 Halla államtitkár lemondott. Est, 1938. május 18., 2. p.
14 Halla Aurél: Politika a szociálpolitikában. Szociális Szemle, 1939–1940. 1. évf. 2. sz., 61. p.



ként nagy szerepet vállalt ebben. A gát építését támogatta és szervezõmunkájával segítette a KALOT
Népfõiskola vezetése, itt dolgoztak a népfõiskola Érden tanuló növendékei. A védvonal jelenlegi kiépí-
tettségét többszöri erõsítéssel érte el.

1943-ban Halla a Magyar Repülõgépszerelvénygyár Rt. (1941–) vezetõségi, igazgatósági tagja
lett.15 Ugyanezen évben Dr. Lantay István, Pest vármegye fõjegyzõje szerkesztésében, Halla Aurél irá-
nyításával jelent meg A M. Kir. Közellátási Minisztérium és az Árkormánybiztosi Hivatal által kiadott
rendeletek összefoglalása alapján készült törvényes árszabályozás (Bibliofilia, Budapest, 1943). Ez az
akkori években kiadott általános érvényû, ill. egyéni ármegállapítást tartalmazó hatósági rendelkezések
és leiratok gyûjteménye.

Halla a kereskedelem aktuális problémáiról A kereskedelem idõszerû kérdései (1943), A kereskede-
lem fejlõdésének útja és annak következményei a gazdasági jogban (1943) címmel jelentetett meg írá-
sokat. Ebbeli munkássága egyik csúcspontjaként 1945-ben már mint a Kereskedõk Országos Egyesüle-
te (KOE)16 elnöke tevékenykedik.

Halla Aurélt a Rákosi-korszakban
az MKP nemkívánatos személynek mi-
nõsítette, a kistarcsai internáló táborba
kitelepítette, Magyarországról kiadott
történelmi, illetve iparügyi könyveit til-
tott listára helyeztette. Érdi ingatlanát
1952-ben államosították.17 Halla az
1956-os forradalom után került vissza
Érdre. Betegen halt meg, 1959. július
31-én. Augusztus 6-án, az érd-óvárosi
Öregtemetõben helyezték örök nyuga-
lomra feleségével, Polczer Izabellával
(1891–1951) közös sírhelyen. A teme-
tésen Kudó József plébános búcsúztat-
ta.

Ingatlana, az ún. Halla-ház az
1956-os forradalom után közösségi
házként mûködött, a helyi sportkör is itt
kapott helyet. Késõbb a nyugdíjas klub,
a rendõrség, közületi szolgálati laká-
sok, szükséglakások voltak az ingatlan-
ban elhelyezve. 1963-ban itt rendezte
be Jovicza Ignácz Érd elsõ helytörténeti
gyûjteményét. Egy idõben itt mûködött
a városi könyvtár kihelyezett fiók-
könyvtára. Manapság a nemrégiben fel-
újított házban az orvosi rendelõ mellett
a rendõrség és a polgárõrség kapott he-
lyet, több helyiség pedig közösségi cé-
lokra van fenntartva.

Szolgáljon ez a cikk tiszteletadás-
ként és az elsõ lépések egyikeként,
mely felhívja a figyelmet e kiemelkedõ
személy érdi – és országos szintû – mû-
ködésére.

Vasné Tóth Kornélia
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15 Kováts Lajos: A Magyar Repülõgépszerelvénygyár Rt. története 1941–1950., 165. p., http://www.matarka.hu/
cikk_list.php?fusz=1778

16 A KOE 1945. március 2-ai ülésén mint elnök tevékenykedik. Jegyzõkönyv, MOL, K245, 8. doboz.
17 1951-bõl még fennmaradt egy Halla Auréltól származó bejelentés, mely erre az ingatlanra vonatkozóan több

használót nevezett meg: Grozdics Mária (Halla házvezetõnõje), Péter András, Andrics László személyében. A
Községi Tanács lakásügyi osztályának (bejelentés), 1951. május 3., Halla Aurél államtitkár iratai, MOL,
K245, 7. doboz.

Halla Aurél és felesége sírja Érden

Az érdi Halla-ház



Irodalom. A M. Kir. Közellátási Minisztérium és az Árkormánybiztosi Hivatal által kiadott rendeletek összefog-
lalása alapján készült törvényes árszabályozás. Szerk. Dr. Lantay István. Bibliofilia, Budapest, 1943; Halla Aurél ál-
lamtitkár iratai. Magyar Országos Levéltár, K245, 5. 7. 8. dobozok; Halla Aurél: Politika a szociálpolitikában. Szo-
ciális Szemle, 1939–1940. 1. évf. 2. sz. 58–61. p.; Kováts Lajos: A Magyar Repülõgépszerelvénygyár Rt. története
1941–1950., 165. p., http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=1778; Magyarország története különös tekintettel
az iparra és kereskedelemre. I–II. Szerk. Halla Aurél–Dobrovics Károly. Monopol Könyvkiadó Vállalat, Budapest,
1936; Szalainé Bodor Edit: Szombathely kronológia. 1848–1945. Készült a Vasmegyei Lapok és a Vasvármegye cí-
mû hírlapok sajtóanyagából, http://193.225.149.5/vdkweb/publikaciok/kronologia1.html; Ungváry Krisztián: A
Horthy-rendszer mérlege. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2013; Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi
Egyesület „Tudományos múlt, jelen és jövõ a szellemi tulajdon területén” címmel megrendezett emlékülésének és
„Aktuális iparjogvédelmi kérdések ’06” címmel megtartott konferenciájának (2006. november 21–22.) anyagából,
25. p., www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/200705-pdf/703-kulonszam.pdf

Rudnay mûvésztelepe
„Ez a jellegzetes táj, ez a társadalmi kisvilág számtalan alkalmat

kínál a festõnek, hogy a nyers látványtól eljusson az egyetemes
érvényû mondandóig, hogy megsejtse és kifejezze a részletekben

az egészet, a változásban a maradandót.”
(Lator László)

Szerencsésnek mondhatja magát az a település, amelynek folyója van. Igaz a megállapítás, ha néha a
víz bõsége kellemetlenséget okoz. Szeretett folyónkkal, a Marossal így vagyunk, a város lakói tisztelik
és magukénak érzik. Gyors folyással Erdély vizét hozza, táplálja az ártéri erdõ dús növényvilágát. Ezt a
panorámát az idelátogató mûvészek felfedezték, és ez is hozzájárult, hogy Makón Rudnay Gyula festõ-
mûvész tanítványaival mûvésztelepet hozzon létre.

Az eseményrõl az elsõ hiteles forrás a rendezett tanácsú város 1925. évi júniusi keltezésû, Gorcsa
Péter fõjegyzõ által vezetett jegyzõkönyv feljegyzése: „Rudnay Gyula festõiskolai tanítványai 1925
nyarától, három éven keresztül néhány hetet Makón töltenek. Az ifjú festõket a patronáló Espersit János
ügyvéd, a helyi irodalmi, mûvészeti élet meghatározó alakja osztotta be sorkosztra, szállást a kollégi-
umban kapnak.” A képviselõtestület a mûvészeti megmozdulást anyagi erejéhez mérten támogatta, a
költségekhez ezer pengõvel járult hozzá. Dr. Nikelszky Jenõ polgármester mûpártolása és megértése
például szolgált, mert a festmények vásárlását elõmozdította Somogyi Istvántól, Torma Imrétõl és az if-
jú mûvészektõl. A képek a városháza hivatali szobáinak falát díszítették.

Ecsõdi Ákos gimnáziumi rajztanár a Csanádi Kalendáriumban írta: „A Rudnay-iskola egykori mû-
vésztelepén Istokovics Kálmán és a jelenlegi tanár, Barcsay Jenõ emlékezetes vendég.” A város képzõ-
mûvészetének jeles ismerõje, Kelemen Ferenc tanár az Ötven év Makón címû írásában emlékezik:
„Espersit János közremûködésével Rudnay növendékei érkeztek a városba.”

A festõállványok hamarosan megjelentek az utcákon, tereken, meg a Maros-parton. A fiatalok meg-
ismerkedtek a lakókkal, „belesimultak” a város társadalmába. Szorgos munkájuk nyomán különbözõ
témájú alkotás született, amelyek közül néhány jelenleg is lakásokat díszít. A tágas polgári házak meg-
örökítése mellett a honvédi putrik is vászonra kerültek, kint a határban témát ad a szántó-vetõ ember.
Látványosan megjelenik a szénakazal kútágassal. A Maros-parton a matuzsálemi kort megért nyárfákat
a grafikusok rajzolták le. A patrónusnak, az emlegetett Gorcsa Péter bácsinak a fiatalok karikatúrával
kedveskedtek.

Minden évben a gyakorlatot kiállítások zárták, amelyeket megmérettetésnek, vizsgának tekintették.
Az elsõ bemutatónak a megyeháza nagyterme adott otthont, amelyet Nikelszky Jenõ ajánlott a közön-
ségnek. Az 1926. évit a lánypolgáriban rendezték, Bánffy József fõügyész közremûködésével. Emléke-
zetes az utolsó, 1927. szeptember 2-án, amelyet Rudnay jelenlétében Juhász Gyula nyitott meg. A festõ
és a költõ között már 1925-tõl alakult ki bensõségesebb barátság. Erre emlékezik vissza a Kassák Mú-
zeum kiadványában megjelenõ tanulmány 2000. március 26-án, amely szerint: „Rudnay makói tartóz-
kodását megszakítva, kizárólag azért utazott pár órára Szegedre, hogy személyesen találkozhasson Ju-
hásszal.”

A mûvésztelep elsõ, kezdeti szakasza három évig tartott, azonban a város polgáraiban felkeltette az
érdeklõdést a mûvészet iránt. Mindig voltak „fáklyahordozók”, õk a világosságot biztosították. Ilyen le-
hetett Rudnay, aki megszervezte mûvésztelepét. Az évente itt alkotó festõk magukba szívták ennek a

73


