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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Aki figyelemmel kíséri az internetes közösségi oldalakat, a világhálón folyó beszélgetéseket, maga is tapasztalja, 
hogy a tömegközlekedési eszközökről készült fotók elképesztő népszerűek – messze nem csak a közlekedés-
barátok körében. De nem csak az interneten érződik a közlekedési tematika kedveltsége, hiszen közlekedési 
nyílt napok, kiállítások, évfordulókra szervezett családi programok látogatottsága is azt mutatja: a téma sokkal 
többeket megmozgat, mint gondolnánk. Mi lehet az oka ennek? Elsősorban a nosztalgia, a múltbeli emlékek 
felidézése. A jogosítvány megszerzésére a nagykorúság elérése közelében van lehetőség, ezért legtöbbünk 
gyermek- és fiatalkorának helyváltoztatását meghatározzák a tömegközlekedési eszközök. Amikor fotót, 
videót látunk egy megszűnt vonalról vagy egy régi járműről, azonnal előkerülnek azok az emlékek, amik 
ezekhez az eszközökhöz kapcsolódnak. Valaki talán ezzel járt iskolába, gyermekkora meghatározó intézmé-
nyébe, másvalaki ezen utazott haza az első randevúról, vagy ezzel ment a család a nagymamához – csupa olyan 
kedves emlék, sőt, nosztalgia, amit a járművek látványa hív elő. Másodsorban ezek kivétel nélkül utcaképek is 
egyben: láthatjuk, hogy nézett ki a közvetlen környezetünk abban az időben, amikor fiatalok voltunk.

Lapunkban egy éve jelennek meg a kerület busztörténetét az egyes viszonylatok mentén feltérképező, 
bemutató írások. A sorozat cikkei nem csak a tömegközlekedéssel kapcsolatos információkat, hanem azokat 
a kerület életében jelentős gazdasági és társadalmi változásokat is felidézik, amik az egyes viszonylatok létre-
hozását, útvonaluknak vagy éppen a járatok sűrűségének változásait befolyásolták. Jövőre lesz 90 éve, hogy a 
kerület két járata, a 25-ös és a 124-es elindult az akkor még önálló Rákospalotára és Pestújhelyre. Kevesen 
tudják, de ez a két „külvárosi”, leginkább csak a helyiek által ismert járat ma a főváros legrégebben közlekedő 
viszonylatai közé tartozik. Bízom benne, hogy az évforduló nem csak e lap oldalain kap visszhangot.

A megbízott főszerkesztő

10-es villamos és 70-es busz a Kossuth utcában
(feltehetően tim Boric készítette a képet 1976-Ban)
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Az 1960-as évek már 50 éve elmúltak. Történelmi 
időnek tekinthető. Két emberöltő távlatában az 
emlékezés megkopott, elvesznek vagy módosul-
nak a történetek. Halványulnak az ismerős arcok, 
visszaemlékezésekben csak dereng a valamikori 
környezet, a kert, a ház, az utcakép… Őrzünk 
tűéles pontosságú emlékeket is, de valljuk be ezek 
vannak kevesebben. 

Ezért is csodálkozunk a régi fényképekre, melyek 
objektívan, a valóságot pontosan rögzítve adják 
vissza a régmúltat. A fotókat szemlélve kitisztul a 

kép, elfeledett, zavaros emlékek válnak érthetővé. 
Felismerhetjük az évek során történt változásokat, 
régi ismerősöket fedezhetünk fel, családtagjaink 
néznek vissza a múltból … a jövőbe.

Az 1960-as évekből viszonylag kevés fénykép 
készült. Leginkább portrékat, családi felvételeket 
készítettek. Hiányoznak a környezet képei, házak, 
utcaképek, riport jellegű fotók. Móra András 
korabeli felvételei kerültek elő, melyek Pestújhely 
utcáin készültek. Móra András műkedvelő fotós 
volt, de valószínűleg tudta, érezte, hogy felvételei 

A MÚLTRA NÉZŐ ABLAKOK
KÉPRIPORT AZ 1960-AS ÉVEKBŐL
írta: Szunyogh László

Trafik a Szűcs István (Doktor Sándor) utca 14. 
számú ház előtt (Balra fent)
forrás: Brfk hivatala Bűnügyi technikai osztály 1961
fortepan 104317

Trafik, Pestújhelyi út 4. (Jobbra fent)
(forrás: Brfk hivatala Bűnügyitechnikai osztály 1963
fortepan 104403) 

A Szűcs István utcai trafik 2018-ban 
(Balra lent)
(a szerző felvétele)
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valamikor rendkívül érdekesek lehetnek. Így is 
történt. Számunkra mindegyik fénykép egy-egy 
múltra néző ablak… 

Szinte minden utcában volt egy-egy trafik. 
Általában 4-5 négyzetméteres helyiségek vol-
tak, az ajtón belépve lehetett a pult elé jutni. A 
trafikos mögötti polcokon voltak sorban a ciga-
retták dobozai. A 60-as évek márkái a Kossuth, 
Munkás, Terv, Fecske, Csongor … Ezeken kívül 
lehetett venni cukorkát, levélpapírt és borítékot, 
tűzkövet és pipadohányt is. A későbbi években 
jócskán bővült a trafikok áruválasztéka, a színész 
és együttes képeken kívül csokoládét, rágógu-
mit, kisebb játékokat, busz és villamosjegyeket 
is lehetett vásárolni. A Szücs István utcai trafik 
képe azért érdekes, mert azon kevesek egyike 
ahol az utcán át árultak. Elhúzható ablak mögött 
ült a trafikos, a kis ablakon át adta ki az árut. 
Mementóként most is ott az épület. Rácsos 

ablakkal, hulló vakolattal „néz” az utcára. A fia-
talabb járókelők valószínűleg nem is sejtik, mire 
szolgálhatott valamikor ez a kis ház… 

A Pestújhelyi úton egy másik trafikot is tanul-
mányozhatunk. Megtekinthetjük az eredeti 
berendezést, polcokat. Két lépcsőt kell lépni, hogy 
belépjünk a „boltba”. Ma már nem árul cigarettát, 
profilváltás történt. Címe: Pestújhelyi út 4.

A 67-es megállójában még állt a szép, „béke-
beli” esőbeálló. Az újságos azonban csak egy 
lécekből, deszkákból összetákolt bódé. A célnak 
mégis megfelelt, a napi-  és hetilapokat árulta. A 
közeli lakosság is, de leginkább az utasok vették 
a lapokat. Az akkori újságok a Népszabadság, 
Népszava, Népsport, Magyar Ifjúság, Dörmögő 
Dömötör, Pajtás, Élet és tudomány... Voltak női 
lapok is, mint a Lányok Asszonyok és a Nők lapja. 
A villamosmegálló mellett volt egy taxiállomás is, 
a pestújhelyieknek ide kellett zarándokolni ha 
taxira volt szükségük… Forgalmas hely volt ez a 
kereszteződés, mert itt lehetett átszállni a 24-es és 
25-ös autóbuszokra is. A megállókon kívül üzle-
tek, vendéglátó-ipari egységek (söröző és kocsma) 
is működtek egymás mellett.

A háttérben kiemelkedő ipari gyárkémény az 
Üvegipari Művek területén állt egykoron. 

A képen látható hirdetőoszlop több helyen is 
látható volt az utcákon. Ma már ritka látvány, 

Hirdetőoszlop a Bezsilla 
Nándor utcában 
(Balra fent)
(forrás: móra andrás 1959
fortepan 114989) 

Újságos az Erzsébet királyné 
útja és Öv utca
kereszteződésében
(Jobbra fent)
forrás: móra andrás 1960
fortepan 114966

Mai fotó az Erzsébet királyné 
útja - Öv utca kereszteződé-
séről
(Balra lent)
(a szerző felvétele)
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Pestújhelyen talán már egyetlen egyet sem találni. 
Nem tűnt el teljesen ez a hirdetési forma, a Nagy-
körúton számtalan sorakozik az út mellett.

A villamosmegállótól 40 méterre üzemelt a 
söröző. Ezeket a vendéglátó-ipari egységeket a 

közvélemény három csoportba sorolta: talpon- 
álló, kocsma, söröző. Lényegében nem sokban 
különböztek egymástól, bort, sört, pálinkát 
mindegyikben lehetett kapni. A nagyobb helyi-
ségekben volt néhány asztal is, de a fogyasztás 
leginkább a pultoknál volt.  A  képen látható 

Söröző speciális kíná-
lata az eszpresszó fekete 
kávé.

A mai állapot eléggé 
s i r a lmas . A S öröz ő 
megszűnt  az  1990-
es években, többször 
átalakult, több tulajdo-
nossal, üzemeltetővel. 
A környéken már csak 
ez az egy ház, ami meg-
maradt az üzletsorból. 
Hullik a vakolat, az asz-
faltból kinőnek a gazok 
is. Lehet, hogy évek 
múlva ez az épület is 
bontásra kerül…

Söröző az Erzsébet királyné útja 116. sz. alatt 
(forrás: móra andrás - fortepan 114966)

Mai fotó az elhagyatott sörözőről
(a szerző felvétele)

A Rákospalotai Körvasút sor 1958-ban 
(Balra fent)
(forrás: móra andrás - fortepan 114882)

Mai fotó a Rákospalotai Körvasút sorról 
(Jobbra fent)
(a szerző felvétele)

Naplemente a Rákospalotai Körvasút soron, 1960 
(Balra lent)
(forrás: móra andrás - fortepan 114964)
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Két kocsmai életkép. A Falatozó a Bezsilla 
Nándor (volt Mosolygó Antal) és Árvavár (volt 
Gőgös Ignác) utca kereszteződésében működött. 
A Falatozó megnevezés a vendéglátó-ipari egység 
magasabb szintű minőségére utalt volna, de ebben 
az esetben inkább egy „mezei” kocsmát takart. 
Tény, hogy itt nagyobb volt a belső tér, asztalok 
és még kerthelyiség is volt. Az étterem vagy kis-
vendéglő megnevezést nem vállalta a IV-XV. ker. 
Fogyasztási Szövetkezet.

A néptelen Rákospalotai Körvasút soron egy 
Csepel D 350-es típusú teherautó közelít. A Kör-
vasút sor egyike a kevés pestújhelyi aszfaltozott 
utcáknak. Fontos ipari útvonal volt, ez vezetett 
a Ferroglobus nagyvállalathoz. A távolban az 
Elektromos elosztó beton hűtőtornya látszik. Jobb 
oldalt, már Zuglóban a Zsolnay Gyár alacsonyabb 
üzemeit láthatjuk. Sajnos a porcelángyár magas, 
feliratos központi épülete nem került a képre.
A naplementés, már-már művészi képen, 
a Körvasút sor töltésén túli zuglói házak 
sziluettjét láthatjuk. Jól kivehetőek a vasúti jelző-
berendezések, a közvilágítás oszlopai, a háttérben 
az Üvegipari Művek gyárkéménye, a távolban 
pedig a Hármashatár-hegy zárja le a horizontot.

A Bezsilla Nándor utca Pestújhely egyik főut-
cája. Itt járt a 24-es autóbusz. A képen jól látható, 
hogy sárga keramitkövezettel borított volt az 
út. A keramit mesterséges ipari kő, rendkívül 
kemény, kopásálló. Ideális útburkoló anyag lenne, 
de eső után a felület nagyon csúszóssá válik. 
Ezért a későbbiekben országszerte megszüntet-
ték a keramitos utakat. A kép bal oldalán látható 
fás-bokros liget a Pestújhelyi tér.

A Szücs István, akkor 
Doktor Sándor utca
(Balra fent)
(forrás: móra andrás

fortepan 114965) 

A mai Bezsilla Nándor, 
akkor Mosolygó Antal 
utca, balra a Pestújhelyi 
térrel 1958-ban
(Jobbra fent)
forrás: móra andrás

fortepan 114884

A mai a Szücs 
István utca részlete
(Balra lent)
(a szerző felvétele)
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A Szücs István utca részlete. A felvétel jól 
mutatja, hogy milyenek voltak a mellékutcák egy-
egy kiadós zápor, vagy zivatar után. A gödrökben 
megtelt a víz, kisebb nagyobb tócsák keletkeztek. 
A mellékutcákban igen ritkán jutott el autó, így 
a gyerekeknek jó szórakozás volt a papírhajózás, 
sarazás, a vízben való tapicskolás…  A háttérben 

egy magas bérház épülete húzódik, a következő 
ház Pestújhely egyik alapítójának, Gerecze Péter-
nek volt a háza.

Iskolások díszsorfala, kezükben virág. A jár-
dán közelít egy csoport. Az innen nem messze 
lévő bölcsődéből jöttek, az Ady Endre utcai 

 Az Ady Endre utcai gyermekorvosi rendelő 
(Bors-villa) megnyitóünnepsége 1960-ban 

(Balra fent)
(forrás: móra andrás)

Útban a gyermekorvosi rendelő (Bors-villa) 
megnyitóünnepségére1960-ban 

(Jobbra fent)
(forrás: móra andrás - fortepan 114976)

Az Ady Endre utca ma  (Jobbra lent)
(a szerző felvétele)

A Pestújhelyi téri Keresztelõ Szent János 
Templom 1959-ben 
(forrás: móra andrás - fortepan 114904)

A Pestújhelyi téri játszótér
(forrás: móra andrás)
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gyermekrendelő ünnepélyes átadására. Fehér 
ruhában, fityulába öltözött dadák vezetik a kicsi-
ket, ha betegek lesznek majd a későbbiekben, 
ide járhatnak a doktor bácsihoz vizsgálatokra… 
Feltételezhető, hogy a kisgyermekek nem tudták, 
hogy miért is gyülekezik a vendégsereg abban a 
nagy házban…

A gyermekorvosi rendelő mellett gyermekfogá-
szat is működött a valamikori Bors-villában. (Régi 
képeket nézegetve ritkán történik meg, hogy 
ismerősre lelünk. A fenti fotó érdekessége, hogy a 
bölcsődei csoportban ott közelít sötét ruhában az 
Édesanyám. A bölcsődében dolgozott akkor, majd 
később az orvosi rendelőből ment nyugdíjba.)

A Pestújhelyi tér játszótere szinte mindig tele 
volt. A felvételek valószínű iskolaidőben készül-
tek, mert délutántól „nagyüzemben” játszott, 

homokozott, hintázott a sok gyerek. A nagyobbak 
fociztak, fejeltek a két pad és a fák között. 

A katolikus templom épülete jól látszik a ritkás 
fákon át. Ma már a teret teljesen beárnyékolják az 
évek során magasra nőtt fák.

Az 1960-as években a katolikus egyház is az 
állampárttól függött. Az egyházi vezetők és a 
papok csak ún. békepapok lehettek. A képek a jel-
legzetes virágokkal, zászlókkal díszített látványos 
menetet mutatnak. A körmenet a templom körüli 
utcákon halad, felismerhetők a Bezsilla Nándor 
utcai házak és a Parókia épülete.

Pestújhelyen két piac működött, a kép helyszíne 
nem meghatározható. Az árus őstermelő lehet, 
alkalmilag felállított sátorban kínálja portékáját. 
Szőlő, burgonya fedezhető fel, valamint üvegben 

Pestújhely, a körmenet részlete 1959-60-ban (forrás: móra andrás - fortepan 114913, 114986 114912)
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szörp vagy bor? Érdekes látvány a rég nem látott 
mérleg. Pestújhely határában bolgárkertészek 
gazdálkodtak. Kezdetleges üvegházakat építettek, 
de szabadföldi termesztést is folytattak. Káposz-
tát, zöldségeket, salátát, uborkát a helyi piacon 
értékesítették.

Életkép valamelyik utcán. Sárga keramitköves az 
utca. Mi történhetett? Gyerekek állnak és nézik 
az autót és a motorháztetőt nyitó vagy záró férfit. 
A háttérben takarásban egy alak szódásüveggel? 

A szőke fiú is üveget tart kezében. Tehát a kis 
teherautó a szódásüvegeket szállítja. Valószínű, 
hogy baj történt, a motor leállt. Arra járt a képen 
látható férfi és megpróbálta a gépet megjavítani. 
Mi lett a történet vége? Nem tudni…  A fenti fel-
tételezések kiindulópontja az alkalmi autószerelő, 
akiben felismertem Apámat. Az autókhoz értett, 
mert motorszerelő volt, ugyanakkor nem Ő volt a 
szódás. Ilyen autója sem volt. 

Móra András

Móra András 1929-ben született Zalaegerszegen. Ké-
sőbb Budapestre került, majd 1955-ben megnősült és 
Pestújhelyre költözött.
Térképrajzolónak tanult, majd amikor Budapestre 
került, az Offset Nyomdában dolgozott. Hobbiként 
– humán műveltségűként – sokat rajzolt. Érdekelte a 
fotózás is, műkedvelőként rengeteg felvételt készített, 
elsősorban a családjáról, de számos helyi eseményt 
is megörökített. A mellékelt fotók mutatják, hogy volt 
érzéke a különleges látásmódhoz, akár fotóriporter is 
lehetett volna. 
Pestújhelyen élt családjával. Három leánygyermeke 
született, felesége Móra Andrásné Marika közismert 
volt a pestújhelyi lakosok között. Marika lokálpatrióta 
volt, nagyon sok eseményen vett részt. Valószínűleg 
neki köszönhetjük, hogy férje képei, talán a negatívok 
egy része is megmaradt. Fiatalon, 1975-ben hunyt el: 
46 évet élt. 
Éva lánya – aki Egerben él – a fotóhagyaték gondozója. 
Kezdeményezésére digitalizálták és tették elérhetővé 
Móra András fotógyűjteményének egy részét a Forte-
pan gyűjteményében.

Bolgárkertészet 1960-ban a mai Újpalotai lakótelep helyén. A háttérben Rákospalota házai (Balra fent) 
(forrás: móra andrás fortepan 114889) 

Piaci árus vagy a Kolozsvár utcai, vagy a mai Sztáray Mihály (akkor: Cservenka Miklós) téri piacon 
(Balra lent forrás: móra andrás fortepan 114977

Autószerelés pestújhelyen (Jobbra lent) (móra andrás - fortepan 114978)
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 Hogyan került az édesapja a Hutter és Leverhez?

 Eredetileg Mezőhegyesen laktak, nagyapám 
a Mezőhegyesi Cukorgyár, a későbbi állami 
gazdaság fővegyésze volt. Ott nevelkedett, de 
utána Rákospalotára költöztek, Újpestre járt 
a Könyves Kálmán gimnáziumban. Itt laktak 
1922-ig a Bethlen Gábor utcában, egy azóta már 
lebontott házban. Amikor a továbbtanulásáról 
volt szó, egy ismerőse rábeszélte, hogy menjen 
Brünnbe, „Deutsche Technische Hochschule in 
Brünn” volt a neve, igaz, hogy akkor csehszlovák 
területen volt, de a csehek megtartották rendes 
német egyetemnek, monarchiabeli állapotában. 
Középiskolai német nyelvtudással került ki, négy 
hónap múlva meg már vizsgáznia kellett, de 
megtanulta, simán el tudta végezni. Utána haza-
tért és többfelé keresett munkát, 1932 és 1935 
között Mezőhegyesre ment, vegyészmérnök-
ként segített az apjának, aki lelkes vegyészként 
kis otthoni laboratóriumot is tartott.  Aztán a 
Danubius Oxid- és Vegyipari Rt-ben volt három 
évig, ahol a nagyapámmal együtt egy szabadalom 
kidolgozásában vettek részt. Ez tulajdonkép-
pen a Danubia Fegyvergyár érdekeltsége volt, 
nagyapám alumínium kinyerésre vonatkozó 
szabadalmát vették meg. A Hutter és Leverhez 
1939 januárjában került, a több gyár közül elő-
ször a Mester utcában az Elida Szappangyárban 
volt üzemvezető, onnan helyezték át egy vállalati 

döntés szerint a Rákospalotai Növényolajgyárba 
1943-ban. Először üzemvezető volt, majd 1945-
ben nevezték ki főmérnöknek. Előtte egy-két 
évig a cikkben is szereplő Róna Lászlóval válta-
kozva volt megbízott főmérnök.

Dr. Hunyady László 
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)

A FŐMÉRNÖK  
TÖRTÉNETE
Kovács Ildikó beszélgetése  Hunyady Kálmánnal

A Helyem Házam Palotám 2018. évi 1. számában megjelent Baleset vagy szabotázs? 
című írásunkban a rákospalotai növényolajgyárban, 1947-ben történt robbanást próbáltuk 
bemutatni korabeli újságcikkek alapján. A cikk végén szereplő felhívásunkra jelentkezett 
Hunyady Kálmán, akinek édesapja, dr. Hunyady László főmérnök volt az egyik felelős-
ségre vont vezető. Beszélgettünk a családjukról, a korszakról, a növényolajiparról és a 
politika hatásáról. Megkaptuk az első cikkben feltett kérdésre is a választ, hogy baleset 
történt vagy szabotázs. 
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 A világháború nem érintette a gyári termelést?

 Nem érintette őket, mert a rákospalo-
tai gyárban gyártottak dinamit-glicerint is, 
ez egy különleges – mész és savmentes – gli-
cerin, a gyári zsírbontó üzem terméke. Az 
országban nem sok helyen készítették és ez 
volt egyik kiinduló anyaga a dinamit gyártá-
sának. Ezt végül eladták a hadiiparnak. Tehát 
aki a Hutter és Levernél dolgozott ezen a terü-
leten, felmentést kapott a hadkötelezettség 
alól, megkímélték őket. Apám egyébként nem 
nagyon volt kímélet alatt, mert amikor bejöt-
tek a németek, a nyilas időkben mindenkinek 
igazolnia kellett magát nagyszülőkig felmenően 
a zsidó származást tisztázandó, hogy bizalmi 
állást tölthessen be. Így tudomásukra jutott 
hogy legalább annyi német vér van benne, mint 
magyar. A nácik a külföldi német származá-
súakat „Volksdeutsch-nak – népi németnek 
– hívták és szorgalmazták a német katonai 
szolgálatot a Waffen-SS-ben. Ekkor őt is fel-
szólították, hogy lépjen be a birodalmi németek 
szervezetébe, alig tudta elhárítani, hiszen az a 
biztos halálos ítéletét jelentette volna. 

 A háború alatt érte kár a gyárat?

 Voltak mindenféle kisebb-nagyobb gondok, a 
létszám miatt is, a termelést újra kellett indítani, 
de komolyabb bombatalálat nem érte a növény-
olajgyárat.

 Ekkor hol laktak?

 Amikor apám végzett, még a Bethlen utcában 
laktak, de 1932-33-ban elköltöztek a belvárosba, 

a Horváth Mihály térre. Amikor én születtem, még 
ott voltunk, aztán amikor apám 1943-ban főmér-
nök lett, akkor kaptunk hivatali lakást az Olajgyár 
területén. Ahogy a kapun bementünk, srégen volt 
egy régi irodaépület, az első emeletén lakott a 
főmérnök, később gyári laboratóriummá alakítot-
ták, a második emeleten az igazgató, később itt lett 
a gyári műszaki osztály. Akkoriban gyakori volt ez, 
hogy a nagyvállalatok mindenféle kedvezményeket 
adtak a vezető tisztviselőiknek, a gyárral szembeni 
lakóházakat, a Gubó utcai „Tisztviselőtelep”-et is a 
Hutter és Lever építette. Ott a hivatalnokok laktak. 
Az eredeti cikkben volt egy kép egy felvonulásra 
feldíszített teherautóról, azzal emlékszem egyszer 
lementünk a Balatonra családostul. 

 Milyen volt ott élni?

 Én úgy emlékszem még gyerekkoromból, hogy 
az udvarnak a fele, tehát már a „Bagolyvár” is egy 
nevelőintézethez tartozott. Nagy szintkülönbség 
volt a két udvar között, meg egy drótkerítés, mely 
elválasztotta az Olajgyárat és ezt az intézetet. 
Nem tudom pontosan mi volt a neve, de árva és 
nehezen nevelhető gyerekek voltak ott, akikkel 
tilos volt játszanom, de persze azért beszélgettem 
velük. 

 Az alkoholelvonó intézet akkor már nem volt ott?

 Nem tudom, én a „rossz” gyerekekre emlék-
szem csak.

 Egy korabeli cikkben olvastam, hogy amikor zaj-
lott a háború, a németek a legrosszabb alapanyagokat 
biztosították a gyári felújításokhoz és emiatt is tör-
tént a robbanás.
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 Erről nem tudok semmit, de nehezen elkép-
zelhető, hogy a németek alapvető élelmiszert 
(étolaj, margarin) és hadiipari alapanyagot 
gyártó üzemet elhanyagoltak volna. Az elektro-
mos vezeték, ha nincs megfelelően szigetelve, ki 
és bekapcsoláskor szikrát húz. De ez a későbbi 
robbanásnak egy másodlagos következmény 
lehetett, mert a robbanó elegynek eleve nem 
szabadott volna kialakulnia. A levegő elszívásnak 
olyan hatékonynak kellett volna lennie, hogy ez 
fel se merüljön. 

 Mi történt pontosan?

 Az olajgyári szabotázst imitáló nyilvánvalóan 
kommunista robbantási provokációnak volt egy 
próbának tekinthető előzménye is: egy később 
nyilasnak bizonyult munkás a magőrlő henger-
szerkezetbe dobott egy rézpénzt, a hengerek egyes 
alkatrészei összetörtek és kisebb termeléskiesés 
volt. Ezt követte az extrakciós üzemben a dara 
elégtelen benzintelenítése miatti légrobbanás egy 
halálesettel és több sérüléssel. A szellőztető ven-
tilátorok régóta rossz műszaki állapotban voltak, a 
háborús körülmények nem tették lehetővé a meg-
bízható szintű javítást. Ezután novemberben volt 
a margarin üzemi robbanás, ami azért következett 
be, mert egy használaton kívül helyezett dupla 
falú olajmelegítő tartályra – ami másfél atmoszfé-

rára volt méretezve – valaki 12 
atmoszférás gőzt engedett és a 
dupla falat összefogó szegecsek nem 
bírták a túlterhelést, felrobbant. A 
rendszerbe iktatott reduktor éppen 
javítás alatt volt. Itt csak személyi 
sérülés és nagyobb anyagi kár volt. 
A Hutter és Lever-féle szabotázs-

per az 1945-1949 közötti koncepciós perek egyik 
típusa volt, a másik terület a politikai perek voltak, 
amelyek során a koholt vádakkal megfélemlítet-
ték, börtönbe zárták vagy kivégezték a politikai 
ellenfeleiket a teljes hatalomátvételhez. A sza-
botázsperek célja gazdasági jellegű volt, a SZET, 
vagyis a Szövetségesek Egyeztető Tanácsa szerint 
a kommunisták ahhoz – elvileg – nem nyúlhattak. 
Ugyanakkor ezeket mindenképpen államosítani 
akarták, ezért szabotázsakciókat imitáltak, ami-
ket kommunista megbízottak hajtottak végre. 
Ezek éveken keresztül tartottak, folyamatos volt 
az uszítás. Kivégzések is voltak, de nagyobb részt 
börtönbüntetéssel megúszták a vádlottak, feltéve, 
ha bevallottál „bűneiket”.

 Édesapjánál ez hogy történt?

 1948-ban valamikor nyáron jött meg az íté-
let, amiből sok mindent megtudtam, a másolata 
megvan nálam. Akkor megmondták apámnak, 
hogy ne lakjon Budapesten, de erről semmiféle 
papír nincs, nem nyilvánosan intézték ezeket a 
dolgokat. Akkor elköltöztünk Csévpusztára, mai 
nevén Csévharaszt, csak akkor még nem volt a 
falunak neve, hanem egy tanyaközpont volt. Én 
1948 őszén az iskolát már ott kezdtem. Először a 
Tóth-tanyán laktunk, amit kivettünk bérbe, aztán 
egy év után egy jobban felszerelt Gugó-tanyára 

Hunyady család
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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költöztünk, ahol földek is voltak. Óriási, szoká-
sos parasztház volt, utána jött a csirkeól, disznóól, 
istálló. Ott laktunk 1950 októberéig. Valamikor 
nyáron intézték ezeket a rehabilitációkat, szintén 
nagyon diszkréten. Most végigkutattam mindent, 
hogyan történt ez, de semmilyen papírom nincs 
róla. De apám elbeszéléséből úgy tudom, hogy 
közölték vele, hogy meg nem történtnek tekin-
tik a bírósági eljárást és adtak neki kárpótlásként 
tízezer forintot, hogy akkor erről többet szó ne 
essék. Elég nagy pénz volt az, mert amikor az 
Olajgyárban dolgozott, Soós Antal igazgató fize-
tése volt 3000 forint, apámé és Rónaé 2750 forint. 
Akkor már új forint volt, az nagy pénz volt, álta-
lában havi 300-400 forintot kerestek a munkások. 

 Édesanyja mivel foglalkozott?

 Édesanyám igen egyszerű családból szárma-
zott, Angyalföldön a „Tripoliszban” laktak, oda 
a rendőr is csak negyed- 
vagy ötödmagával mert 
bemenni, olyan nyo-
mortelep volt. Anyám a 
Gyöngyösi utcában volt 
egy zöldségesboltban 
kiszolgáló, ott ismerke-
dett meg apámmal. Hogy 
apám mit keresett ott, 
el nem tudom képzelni, 
de így ismerkedtek meg. 
Apám családjának elég 
nagy fenntartásai voltak 
az egyszerű származása 
miatt – apám többgene-
rációs értelmiségi volt. 
Amikor komolyra fordult 

a sor köztük, anyám gyorsan és jól alkalmazkodott 
a körülményekhez, nagyságos asszony lett belőle, 
amit nagyon komolyan is kellett venni. Apám 
jövedelméből volt bejárónőjük, takarító, sza-
kácsnő, három gyerek mellett egy nagy lakásban 
ez hozzátartozott. Nagyon szerették, a rokonság 
is és az emberek is, egy nagyon kedves asszony 
volt. 

 Ő hogy viselte a pert és a kitelepítést?

 Nagyon rosszul, gyakorlatilag halálra dolgozta 
magát. Amikor elköltöztünk Csévharasztra, 
apám egyik testvére segített pénzzel átvészelni 
ezt az időszakot, a másik testvérével együtt 
laktunk. Apám dolgozott, minden héten szom-
bat este járt haza, aztán hétfőn megint elment. 
Anyám meg ott maradt a tanyán a három gyerek-
kel, meg apám másik testvérével, aki gazdatiszt 
volt, gazdálkodtunk. 

Ügyészségi határozat 1958
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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 Amikor visszaköltöztek Budapestre, édesapja hol 
kezdett dolgozni? 

 Az Élelmiszeripari Minisztériumon belül volt 
a Növényolajipari és Háztartásvegyipari Igazgató-
ság, akikből később – szétválasztva – a Caola lett 
meg a Növényolajipari Vállalat. Ezeknek a gyárait 
felügyelte az iparigazgató, akit Lengyel Istvánnak 
hívták. Kommunista volt, de rendes ember – apám 
ehhez az Iparigazgatósághoz került. Találtam egy 
papírt 1959-ből, Lengyel István aláírásával, aki 
hivatalosan is deklarálja, hogy apám büntetőjogilag 
tiszta, mentesíti apámat a koncepciós eljárás min-
denféle következményétől. Ez az egyetlen papír 
van erről, feltételezem, nem apám kérte, hanem 
hivatalból kellett egy igazolás a kinevező szerv-
nek a Minisztériumban, hogy apám ellen nincs 
és soha sem volt semmilyen eljárás. Gondolom 
apám egyik kinevezése előtt kellett ez az igazo-
lás, mert 1959-1960-ban ezekben a gyárakban 
először üzemvezetőként, majd a központi elle-
nőrző laboratórium vezetőjeként dolgozott. Aztán 
átszervezés folytán megszűnt az iparigazgatóság és 
1960-ban megalakult a Növényolajipari és Mosó-
szergyártó Országos Vállalat1, a vezérigazgató egy 
Varga Sándor nevű úr, vagy inkább elvtárs lett. 
Apám 1963-1964-ben két évig Kubában volt egy 
nemzetközi KGST- akció keretén belül. A Var-
sói Szerződés tagállamai hoztak létre egy, a kubai 
gazdaságot segítő tanácsadó testületet és apám 
két évre kiment. Eredetileg egy év lett volna, de 
a második évre kiment anyám is, hogy ne legyen 
egyedül. Nagyon jól fizették. Mi erre az időre a 
nagynénémék házába költöztünk, megegyeztek, 
milyen feltételek mellett, aztán náluk laktunk az 
öcsémmel és a húgommal. Amikor apám hazajött 
1964-ben, a Növényolajipari és Mosószergyártó 

1 Az országos vállalattá való összevonásra valójában 1964-ben került sor: Síki Jenő - dr. Tóth-Zsiga István (szerk.): A magyar élelmi-
szeripar története, Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. 1998 224. o. 

Vállalat újonnan alakult Kutatóintézetének a 
vezetője lett, ami Kőbányán, a vállalat kőbányai 
gyárának telephelyén volt. Amikor apám a meg-
bízást kapta, az volt a feladat, hogy a hangsúlyt az 
elméleti tudományos kutatás helyett az iparágra 
kell fektetni. Előtte döntően megbecsült elmé-
leti, tudós emberek voltak ott, de hogy a vállalatra 
kellett koncentrálni, jól jött apámnak, aki világ 
életében gyakorlati ember volt. A laboratóriumi 
munkákat korábban is csak azért vállalta, mert 
eleinte érthetően elég rossz idegállapotban volt, 
megviselte őt a fél éves börtön és az egész herce-
hurca. Nem akart többé üzemi körülmények közé 
menni, ha vezetőként ilyesminek van kitéve. 

 Beszéltek a családjukban később a robbanásról és 
a perről?

 Persze. Semmi tettlegesség nem érte, nem is 
kellett. Épp elég volt, hogy egy háromgyerekes 
embert fogva tartanak börtönben fél évig, ami 
végül egy havi pénzbüntetéssel zárult… Én erre 
nem igen emlékszem, még csak hatéves voltam. 
Csak arra, hogy elmentünk, rokonok vigyáztak 
rám, nehéz körülmények között nevelkedtem 
mondjuk tízéves koromig. Akkoriban ez nem 
volt újdonság, mert mindenki szegény volt. 
Jegyrendszer volt, mindenki lódenkabátban, tré-
ningruhában meg svájcisapkában járt.

 Mindenki tudott erről robbanásról és a perről?

 Igen, de vagy meghaltak, vagy elmentek. Bor-
zasztó gyakori átszervezések voltak. Egy volt 
kollégámmal beszéltem, aki 1951-ben került oda 
és 1992-ig gyári vezető beosztásokban dolgozott, 
és ő mondta, hogy mindenki tudta, hogy ezek 
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megjátszott dolgok voltak, de 
részleteket senki se. Mindenki 
tudta, hogy suskus volt benne 
– miért robbantaná fel egy 
magánvállalat, egy multi a saját 
gyárát? Nyilvánvaló volt, hogy 
a kommunisták kezébe fog 
kerülni. Örültek, hogy meghúz-
hatták magukat még egy-két 
évig, amíg államosították végül. 
Akkor az általánosan elterjedt 
volt, hogy mondvacsinált dol-
gokat kitaláltak, ha ellenálltak 
a hatalomnak. Az államosítást 
megelőzően jogtalan kvázi 
irányításátvétel történt a tulaj-
donos megkérdezése nélkül. 
Volt úgynevezett „tervfelelős” a 
nagyhatalmú Varinyi elvtárs (keresztneve nem jut 
eszembe, az emberek Varangynak hívták), Üzemi 
Bizottság (ÜB, neves tagjai Céh Sándor korábbi 
lopási ügyek ismert tagja, Szente Ferenc, aki min-
dig kőművesnek vallotta magát holott semmilyen 
szakmája nem volt, kőművesek mellett dolgozott 
segédmunkásként, később két évtizedig gyárigaz-
gató), megalakították a pártot, sokan jöttek, akiknek 
semmiféle végzettségük nem volt, csak megfeleltek 
az irányelveknek. Az egész perről utólag hallottam 
szörnyűséges dolgokat, hogy kik tanúskodtak ellene 
név szerint. Van, akit ismertem is, ott dolgozott a 
Növényolajipari Vállalt Központjában, amikor 
1970-ben apám nyugdíjba menetelekor odake-
rültem, nagy tisztelettel mindig előre köszöntem 
neki. Ez az ember úgy kapott osztályvezetői állást 
jutalmul, hogy soha életében nem kellett semmit 
csinálnia. Ezekről nem szívesen beszélek, úgy sincs 
semmi értelme, nem is élnek már.

 Általános volt, hogy csak az lehetett vezető pozíció-
ban, aki pártag volt?

 Igen, de persze voltak kivételek, szakember 
nélkül nem lehetett termelést irányítani.  Róna 
László például az extrakciós üzem főmérnöke az 
egész sokáig kibírta, de ő idősebb volt apámnál pár 
évvel, hamarabb elment nyugdíjba. De elég sokat 
szenvedett ezektől a képzetlen pártemberektől. 

 Az édesapjának be kellett lépnie a pártba?

 Nem, fel sem merült. Nagyon érdekes, a már 
említett Varga Sándor vezérigazgató igazi párt-
ember volt, de volt annyi gyakorlati esze, hogy 
nagyon jó szakmai tudással rendelkező embereket 
választott maga mellé – például a kereskedelmi 
igazgató, a gazdasági igazgató – akik nem vol-
tak párttagok, de az ő esetükben józan belátással 

Rehabilitáció 
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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kivételt tett. De gyárigazgatói szinten már szóba 
sem kerülhetett más, csak akit a kerületi pártbi-
zottság ajánlott. Apámról a Varga Sándor nagyon 
jól tudta, hogy mi történt és nem akarta olyan 
helyzetbe hozni, hogy megkérdezze tőle, hogy 
belép-e a pártba. A Kutatóintézeti önállóságból 
annyi megmaradt, hogy az igazgatót azt urazták 
még a legszörnyűbb időkben is. Voltak tudomá-
nyos fokozatok, nyilvántartották, hogy kinek hány 
tudományos cikke jelent meg, aszerint volt a sarzsi 
és a megbecsültség, hogy ki milyen tudományos 
munkát végzett. Ebbe apám igencsak belecsapott, 
kibújt belőle a gyakorlati ember, egy idő után nem 
kis munkával csinált egy úgynevezett kísérleti 
üzemet is, ahol a Kutatóintézet munkáit félüzemi 
gyakorlatban, a gyári bevezetés előtt kipróbál-
ták. A kísérleti üzembe tapasztalt szakembereket 
hívott meg. Ha jól emlékszem tizenhárom sza-
badalmuk volt, apám mindben benne volt, mind 
gyakorlati dolgok voltak a vállalat érdekében. 
Ha a vállaltnál volt valami nem elméleti szintű 
gond, a vezérigazgató vagy a műszaki igazgató 
szólt apámnak, ők meg megoldották. Olyan fel-
szereléseik voltak, olyan szakmai állomány, mely 
messze meghaladta egy gyár, például a Kőbányai 
Növényolajgyár felszereltségét. A gyárakban ért-
hetően irigyelték őket, jobb körülményeik voltak, 
és magasabb volt a jövedelmük is. 

 Kapcsolatban volt az édesapja a Rákospalotai 
Növényolajgyárral a későbbiekben? 

 Ő olyan gyárakban dolgozott, ahová a korábbi 
Iparigazgatóság vagy ezt követően az országos 
vállalat keretében a Rákospalotai Növényolajgyár 
is tartozott. Apám felügyelte az ezekben az üze-
mekben levő laborok szakmai munkáját, közvetve 

ő volt a főnökük. Vagyis apám később sose dol-
gozott a Rákospalotai Növényolajgyárban, hanem 
egy olyan igazgatóságnál illetve vállalati központ-
ban, ahová ez a gyár is tartozott. 

 Tartott kapcsolatot a régi kollégáival?

 A Rónával biztos, mert a Róna még sokáig 
dolgozott a palotai olajgyárban, sőt még főmér-
nök is volt az ötvenes évek végéig. Őt kellene erről 
megkérdezni, de sajnos már nincs az élők sorában. 

 Ön is a növényolajiparban dolgozott?

 Igen. Amikor elvégeztem az általános iskolát 
1956-ban, én gimnáziumba akartam menni – már 
be is voltam iratkozva –, de végül apám a Növény-
olajipari Technikumba íratott be, mert az mondta, 
hogy abból több hasznom lesz. A régi ipariskolák 
mintájára jó gyakorlati szakembereket képeztek. 
Ott végeztem 1960-ban. A tanári kar sok jó szak-
ember, régi káder „temetője” volt – ott „rejtették” el 
őket, hogy ne legyen bajuk. Például az iskolaigaz-
gatót, aki oda vette maga mellé helyettesnek Bibó 
Istvánnét. Jó iskola volt, jó tanárok voltak. Én elő-
ször az Elida Szappangyárban kezdtem dolgozni, 
ahol nagyon jó sorom volt, mert olyan emberekkel 
találkoztam össze, akiket apám tanított szappant 
főzni. Én is jól megvoltam ott, mint technikus, de 
aztán tovább akartam lépni. Elsőre nem vettek fel 
az egyetemre, mert lusta voltam. Ennek nem volt 
politikai oka, ténylegesen nem sokat tanultam rá. 
Dolgoztam néhány évig technikusként, és aztán 
az Izabella utcába jártam a Szegeden levő Élel-
miszeripari Főiskola kihelyezett tagozatára, ahol 
főiskolai oklevelet szereztem. Amikor végeztem, 
akkor apám éppen Kubába került. Az Elidából 
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átmentem a Kozmetikai és Háztartásvegyipari 
Vállalat (KHV, később Caola) Központba, majd 
a növényolajipar termelési és technológiai osz-
tályára, de csak miután apám nyugdíjba ment, 
addig nem akartam. Majd 1977-től osztályvezetői 
rangban voltam, az értékesítési osztályt vezettem, 
a végén mint önálló osztályvezető. A vállalat 
eladásakor 1992-ben az Unileverhez kerültem a 
logisztikára planning managerként, onnan men-
tem nyugdíjba 2004 végén.

 Amikor 1977-ben odakerült Rákospalotára, mit 
szólt hozzá az édesapja?

 Semmit se szólt, mert nem a rákospalotai 
gyáregységbe kerületem, hanem a Központba, ez 
csak helyileg volt a gyár területén. Összesen hat 
gyár volt: a csepeli, nyírbátori, győri, kőbányai, a 
rákospalotai, majd a nyolcvanas években a mart-
fűi. Természetesen a rákospalotai gyárat jobban 
ismertem, a kollégák ott jártak be mellettünk. Ha 
valamit meg kellett néznünk, célszerű volt ott tájé-
kozódni. Egyébként onnan van a feleségem is, ő 
volt a rákospalotai gyár laborvezető-helyettese is.

 
 Az 1990-es rendszerváltás 
után történt valami édesapja 
ítéletével kapcsolatban?

 Nem. Az iparigazgató-
tól tudom, hogy 1959-ben 
apámat mentesítették min-
dentől, azóta semmit sem 
hallottam róla. Büntetlen 
előéletű volt, a régi embe-
rek tudtak a robbanásról és a 
perről, de nem beszéltek róla. 

 A történelem fintora, hogy az olajgyár eredetileg a 
Hutter és Lever tulajdona volt, és végül 1992-ben az 
Unilever vásárolta meg a privatizációkor. 

 Érdekes módon az Unilever mindent tudott 
rólunk, beleértve apám sorsát is. Mert ’56-ban 
apámat megkereste az Unilever, ő megkímélt 
bennünket a részletektől, nehogy valami bajunk 
legyen belőle. Valószínű levelet írtak neki, nem 
is tudom, honnan tudták a címünket, de tudták. 
Az Unilever rotterdami központjában pontosan 
tudták, hogy mit csinál apám és megkeresték 
őt, hogyha úgy gondolja, jöjjön ki hozzájuk. 
Az Unilevernek akkor már száz országban volt 
érdekeltsége, azt az országot választhatta volna, 
amelyiket akarja, ott tisztességes állás és lakást 
biztosítottak volna neki. Tudtak a gyerekeiről is. 
Ez nagy vita volt akkor a családban, én 12 éves 
voltam, az öcsém 10, és mondtuk, hogy men-
jünk, menjünk! Apám is hajlott rá, de anyám 
nem akart, végül is ő fúrta meg. Pedig a szom-
széd szerzett menetlevelet, hogy krumplit visz 
teherautóval rokonokhoz Mosonmagyaróvárra, 

Ünnepség Kubában
(forrás: hunyady kálmán családi archívuma)
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és felajánlotta, hogy elvisz minket a határra. 
Ezen egy hétig gondolkoztunk, de végül anyám 
visszatartott bennünket.

 Az édesapjának ez jobb lett volna?

 Biztos, hogy jobb, persze, egy Unilever mana-
gernek… Én meg már lehet, hogy magyarul se 
tudnék. 

 Meg lehet egy ilyen történetet bocsájtani, amit 
Önökkel tettek?

 Szerintem meg lehet. Olyan sok tragédia 
történt ebben az időben, hogy ezt végül is nem 
lehet csak személyes tragédiának tekinteni. 
Végül apámnak is sikerült maradandó követ-
kezmények nélkül túlélni. Egy időben ugyan 
voltak mindenféle idegi problémái. Volt a Völgy 
utcai idegszanatóriumban, pár hónapot eltöltött 
ott, kezelni kellett. Valami maradt vissza benne 
átmenetileg, néhány évig hipochonderré vált. 
A kollégái közül volt, aki viccelt vele a vállalat-
nál is ezzel kapcsolatban, folyamatosan mérte 
a vérnyomását, nyomon követte az egészségi 
állapotát. Az orvos úgy járt hozzá, hogy eszmét 
cseréltek a betegségéről. Olyan sok emberrel 
történt hasonló, még a családunkban is. Például 
a nagybátyámat elkapták és elvitték malenkij 
robotra. Két évre eltűnt, de megszökött a Szov-
jetunióból, ami nem sok magyarnak sikerült, és 
teljesen lerongyolódva, szakállasan egyszer csak 
megjelent. Még Rákospalotán laktunk a vállalati 
lakásban, amiből később a gyári laboratórium lett, 
és egyik este felszólt a portás, hogy egy topron-
gyos szegény ember kéri, hogy menjünk le, mert 
apámmal akar beszélni. Hát a Gábor bácsi volt! 

Hetekig tartott, amíg valamennyire helyre jött. 
Ilyenek történtek akkoriban ezerszám, rettenetes 
volt, amit az emberek kiálltak. Hogy apámmal 
ez történt, hát istenem – megbüntették három-
ezer forintra, ez egy havi fizetése volt akkor. A 
lényeg az, hogy „bevallotta”, hogy gondatlan volt, 
a többiek is bevallották, ennek alapján meg rásü-
tötték a multira, hogy aljas dolgokat szándékozik 
a hatalommal szemben tenni, és utána addig csűr-
ték-csavarták, amíg el nem adta Hutter és Lever 
a magyar államnak a gyárat bagóért, ha jól tudom 
22000 angol fontért. Azért szerettem volna apám 
történetét elmondani, mert úgy érzem, hogy ezzel 
tartozom azoknak az ártatlan embereknek, akik 
ezt az időszakot végigszenvedték. 

Dr. Hunyady László

1910. május 1-jén született Gyulán. Általános iskolai 
tanulmányait Makón végezte, majd az újpesti Könyves 
Kálmán Gimnáziumban érettségizett.
Középiskolás korában versenyszerűen tornászott, tag-
ja volt az 1932-es Los Angeles-i olimpiára kijelölt tor-
nászválogatottnak, kiutazás előtt néhány héttel csuk-
lósérülés miatt végül nem utazott ki. A magyar csapat 
bronzérmes lett.
Egyetemre Brünnbe járt a Deutsche Technische Hoch-
schuléra, Technische Chemie (műszaki kémia szaká-
gon), vegyészmérnökként diplomázott.
A szegedi Ferencz József Tudományegyetemen jogi 
doktorátust szerzett (ügyvédi vizsgát nem tett).

Munkahelyei
1932-1935: Mezőhegyesi Cukorgyár
1935-1938: Danubius Oxid- és Vegyipari Rt.
1939-től a Hutter és Lever Elida Szappangyár üzemve-
zető, laboratórium vezető
1943-tól üzemvezető, 1945-től 1948-ig főmérnök 
Rákospalotai Olajgyárban
1949-től üzemvezető az Albertfalvai Vegyigyárban 
(későbbi Caola)
1953-tól Iparági Laboratórium vezető a Budapesti Illat-
szer- és Pipereszappangyár (későbbi Caola)
1962-től szakértői kiküldetés Kubában
1964-től Növényolajipari és Mosószergyártó Országos 
Vállalatnál Kutatóintézeti igazgató
1971. július 1-jétől nyugdíjas

Elhunyt 93 éves korában 2003. augusztus 5-én.
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A múzeumok tevékenysége, célja, feladata, hogy a 
kultúra minél szélesebb körben terjedjen és has-
son az emberekre. A XV. kerületi Sportrelikvia 
Gyűjtemény szempontjából az egyes műtárgyak 
másodlagos – szimbolikus – jelentése nagyobb, 
mint az országos múzeumoké. Azok az emléke-
zeti helyek, amelyek a helyiek hozzájárulásaiból 
adódtak össze intenzívebben szólnak a saját loká-
lis közösségükhöz és a műtárgyakat olyan többlet 
tartalmakkal ruházzák fel, ami magába foglalja 
akár a tudomány vagy a múzeumi gyűjtési kon-
cepció kettős természetét. Egyszerre érték és 
probléma orientált, mert a korábbi esztétikai ala-
pon szelektáló múzeumi szervező elvet felváltja 
az emberközpontúság. Jan Assmann A kulturális 
emlékezet c. munkájában megjegyzi, hogy kollek-
tív identitás ereje attól függ, hogy az mennyire 
él elevenen a csoporttagok tudatában, mennyire 
képes motiválni a gondolkodásukat és a cselekvé-
süket.1 A XV. kerületi Sportrelikvia Gyűjtemény 
aktivizálja a közösség kulturális örökségét.

Ezeknek a gondolatoknak az újrafogalmazása 
olvasható a XV. kerületi Sportrelikvia Gyűj-
temény kiállításismertető a bevezetőjében is. 
Hangsúlyozva a test és az egészség fontosságát, 
az emlékezésre is felhívja a rákospalotai, pest-
újhelyi és újpalotai lakosok figyelmét. „A mai és 
jövő centrikus világban is helye van ilyen kiállítá-
soknak, múzeumoknak, hogy erőt meríthessünk a 
múltból, emelt fővel vallhassuk magunkat sportolók-
nak, büszkeséggel választhassunk olyan követni való 
példaképeket, akik az elért eredményeik által váltak 
híressé.” 

1 Assmann, Jan 2013. 135. Kollektív identitás, vagyis Mi-azonosságon azt a képet értjük, amelyet egy csoport önmagáról fest, s 
amellyel a tagok azonosulnak. 
2  Köszönet dr. Géczi Istvánnak, aki segítségemre volt a rövid ismertető megírásában
3  Budai II László (Bednarik László) életéről lásd: Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát):  Ember, város: Budai II. László - XV. kerületi blog 
2013. december 9.
4  Részlet a Géczi Istvánnal készült interjúból. 2017.
5  Részlet a Géczi Istvánnal készült interjúból. 2017.
6 Géczi István (1944-)  olimpiai ezüstérmes labdarúgó, kapus, edző, a Ferencvárosi Torna Club örökös bajnoka

A nagyobb múzeumok többnyire egy tág 
közösséghez szólnak, míg a kisebb gyűjtemé-
nyek ismerősként szólítják meg a látogatókat. 
A személytelen éntől eljuthatunk a szemé-
lyes kapcsolatig, ami új kontextusba helyezi a 
műtárgyat is. 

A XV. kerületi sportrelikviai 
gyűjtemény rövid bemutatása2 
A Sportrelikvia Gyűjtemény a Budai II. László 
Stadion3 épületében kapott helyet. „Budai Laci-
ról neveztük el magát a stadiont, ő itt született 
az Eötvös utcában Rákospalotán. Itt játszott a 
Rákospalotai csapatban, és innen indulva lett az 
aranycsapat tagja.”4 A második emeleti nagynak 
tűnő teremben kapott helyet a gyűjtemény. Dr. 
Géczi István készítettet bútorokat kifejezetten a 
sportrelikviák számára. 

Hogy honnan merült fel az ötlet, arról Géczi 
István a következőt mondta: „A régi, fatribünös 
Fradi pályán a sarokban volt egy épület és ott voltak 
a Fradi különböző serlegei, a mérkőzések emlékei, 
relikviái. Amikor megépítették az Albert Flórián 
Stadiont – az új stadiont, nem a Grupamát – akkor 
már csináltak külön múzeumot amit nagyon szépen 
összehoztak. Ez inspirálta az induló gondolatot a 
kerületi gyűjteményhez”5 Géczi István 1965 óta 
rákospalotai lakos és kiemelkedő sportolói múlt-
tal rendelkezik6. Zömében az általa megszólított 
sportolók adományai teszik ki a kiállítás anya-
gát, de külön vitrint kaptak az egyesületek is: 
a REAC, a Femina, a Testvériség illetve a régi 

A XV. KERÜLETI SPORTRELIKVIA 
GYŰJTEMÉNY
írta: Kucsera Sándor 
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Pestújhelyi SC-hez (PöSöC) köthető relikviákat 
is találunk a múzeumban. 

Az ünnepélyes megnyitóra 2000-ben került sor. 
2012-ig, mint intézményvezető Géczi  gondozta 
a gyűjteményt, ezt követően az Ifjúsági- és Sport-
központ mindenkori vezetőjének a felügyelete alá 
tartozik a kiállítás. A megnyitóra készült ismer-
tető, ami tartalmazza azoknak a személyeknek 
a névsorát, akik saját sportolói pályafutásukkal 
kapcsolatosan valamilyen tárgyat adományoztak 
a múzeumnak és fölsorolja az elért a sportered-
ményeiket is. 

Ebben a rövid írásban most nincs lehetőség 
bemutatni a Sportrelikvia Gyűjtemény teljes 
anyagát és részletesen foglalkozni annak sport-
történeti jelentőségével. Csupán néhány tárgyon 

7  A tárgyakhoz tartozó leírás a gyűjtemény ismertetőjéből, Géczi István visszaemlékezéséből és szakirodalom alapján készült

keresztül szeretném közelebb hozni a gyűjte-
ményt az olvasók számára.7 Teljes élményt csak 
a kiállítás megtekintése és a hozzá tartozó tárlat-
vezetés adhat. 
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A Sportrelikviai Gyűjtemény kiállításismertetője 
alapján közöljük a következő listát, ami tartal-
mazza a sportolók vagy adományozók névsorát 
és egy kiemelkedő versenyeredményüket. 8 

1. szekrény
Szent Korona úti Általános Iskola – Testnevelési 
Munkaközössége, Szöllősné Patinszki Andrea test-
nevelő (1974 aranyérem OB gerelyhajítás); Szöllős 
Eszter atlétikai (felnőtt OB csapatbajnokság disz-
koszvetés III. hely, egyéni diszkoszvetés IV. hely); 
Ancsin János (1998 C csoportos Jégkorong Világbaj-
nokság győztese és a válogatott kapitánya); Kovalcsik 
Péter (1989 C csoportos jégkorong világbajnokság 
IV. hely és a torna legjobb kapusa) és Géczi Gábor 
(háromszoros magyar bajnok, háromszoros kupa-
győztes) jégkorongozók; Börzsei János (1968 EB II. 

8  Jelenleg a kiállítás struktúrája és tartalma eltér a kiadvány tartalmától. Ennek ellenére én a megnyitás állapotát vettem figyelembe, 
mert ez tükrözi vissza a kiállítás eredeti koncepcióját, gazdagságát. 

helyezés egyéniben, IV helyezés csapatban és az év 
asztalteniszezője) és Gergely Gábor (kétszeres világ-
bajnok 1975, 1979) asztalteniszezők relikviái. 

2. szekrény
Sági Ferenc (1988 Világbajnokság20km VIII. hely) 
maratoni futó, Szalay Béláné Sebők Éva röplabdázó 
(Olimpiai IV helyezés 1976, 1980) és Tóth József 
labdarúgó (kupagyőztes 1982, 1983), Végi Imre 
súlyemelő (1980 Európai Bajnokság II. helyezés 
szakításba, összetettben V. helyezés) relikviái. 

3. szekrény
Szabó István jégkorongozó (1988 Magyar 
Gólkirály), Géczi István labdarúgó (Olimpiai 
ezüstérem, München a fenti képek), Rezács Zol-
tán (1987 Kubai Nemzetközi Tornászbajnokság 
I. hely) és Rezács Péter (Mesterfokú Tornászbaj-
nokság I. hely) tornászok relikviái. 

4. szekrény
Femina FC (női labdarúgás), FTC öregfiúk csa-
pat tablókép, MAFC relikviái (Lesti Lászlótól) 

5. szekrény
Pataki József (1972 Vasutas Európai Bajnokság II. 
hely), Pataki Ibolya (1994 magyar bajnokság I. hely) 
és Tóth Imre (Mező Imre Emlékverseny győztese), 
Fábián Imre (23-szoros magyar bajnok) kerékpá-
rozók, Laky Éva kajak-kenu (1994 2-szeres felnőtt 
világbajnok, négyes, kettes) Cserba Brigitta műugró, 
toronyugró (1990 az év toronyugrója) relikviái.

6. szekrény
Gólpalota SE labdarúgás, Szabó Dezső atléta 
(1988 Szöuli Olimpia tízpróba XIII hely), Szalkay 
Orsolya vízilabdázó (1994 világbajnok) relikviái. 
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7. szekrény
Vass Károly (Olimpiai résztvevő 1972, 1976), 
Géczi Anikó (BEK győztes) kézilabdázók 
relikviái. 

8. szekrény
Dr. Géczi István labdarúgó, Pintér Ede bácsi az 
intézmény örökös gondnoka, Farkas József (1982 
Ifjúsági C csoport Európa Bajnok) jégkorongozó 
relikviái. 

9. szekrény
Csongrádi László (1988 Szöuli Olimpia I. helye-
zés csapatban) vívó, Tégla Ferenc diszkoszvető 
(1972 Müncheni Olimpia VIII. hely) relikviái. 

10. szekrény
Sportiskola SE, Fazekas Erzsébet (2-szeres sza-
badtéri, 4-szeres fedett-pályás Magyar Bajnok) 
atléta, magasugró relikviái. 

11. szekrény
Aranyos István (1964 Tokiói Olimpia csa-
patban IX. helyezés, egyéni összetettben 28. 
helyezés) tornász, Szűcs László (1950 Magyar 
Bajnok 250cm3) motorkerékpár versenyző, 
Sáfár Szabolcs (14-szeres válogatott) labdarúgó 
relikviái. 

12. vitrin
Kinizsi TTK 

13. vitrin
Vegyes könyvek, kupák stb.

14. vitrin
Budapesti Legyőzhetetlen Feketék kosárlabda 

15. vitrin
Palota SC röplabda 

16. Íróasztal
Tóth Imre (1964 aranyérem) kerékpáros, Engi 
Klára és Tóth Attila műkorcsolyázók (1988 
Calgary olimpiai részvétel 7. hely) (jégtánc) 

17. vitrin
Testvérvárosok, testvérkerületek 

18. vitrin
Testvériség SE (Takács Mária 1998 aranyérem 
Budapest kupa, súlyemelő) 

19. vitrin
REAC (labdarúgás) 

20. vitrin
Femina (női labdarúgás) 

21. vitrin
Báder Dezső, Pestújhelyi SC, XV. kerületi Vasas, 
Autótaxi, Testvériség SE, XV. ker. T.S.T. , IV. ker. 
T.S.T. , Terdik László (amerikai futball) 

22. vitrin
Büszkeségeink a jelenből és a közelmúltból, 
Kapros Anikó teniszező, Papp Gabriella tollas-
labdázó, Puszati Ádám (tollaslabdázó, Pusztai 
Ádám tollaslabdázó, Urbán Szabó Gábor kempo, 
Garamszegi László kerékpározó, Testvériség SC., 
Kurucz Ádám atléta, Labdarúgás, Kosárlabda, 

A kiállítás előzetes telefonos egyeztetés után 
látogatható. A sportközpont irodáinak telefon-
száma: (1) 306 4016 
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„Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.”

(Vörösmarty Mihály: Gondolatot a könyvtárban)

Kerületünkben az első önkormányzati közkönyv-
tárak az 50-es években jelentek meg: a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban FSzEK) 
az első (29-es számú) könyvtárat 1950-ben az 
Arany János utcában, a következőt (34-es számút) 
1952-ben a József Attila utcában nyitotta meg. 
Mindkettő köré fiókkönyvtári hálózat szervező-
dött. A 34-es számú köré négy kisebb könyvtár: 
a Mosolygó Antal (ma: Bezsilla Nándor)  utcai, 
Doktor Sándor (ma: Szücs István) utcai, Gorkij 
(ma: Templom) téri és a Bogáncs utcai került. 
A 29-es köré három, melyek a Bocskai utcában, 
Régi Fóti úton és Kozák téren működtek. Ezek 
kiürült kocsma- és egyéb üzlethelyiségek vagy 
családi házak különböző traktusaiban helyezked-
tek el, gyakran költöztek, ezért is található több 
cím a kis könyvtárak mellett. Szervezeti változást 
jelentett 1981-ben a fővárosi könyvtárak életében 
a főkönyvtári rendszer kialakítása. Ez azt jelen-
tette, hogy a kerületi könyvtárak egy-egy nagyobb 
könyvtár köré (itt nálunk a 34-es számú József 
Attila utcai, később Eötvös utcai) szerveződtek és 
ennek közvetlen irányítása alá tartoztak. 

Újpalota az 1970-es években épült a kerület 
új városrészeként. Impozáns tervek készültek 

1 Városházi Napló, 1999. 20. szám, 3. o.
2 A nyitás dátuma a sajtóhír szerint: 1978. április 2. Fiókkönyvtárat nyit... Népszava 1978. április 1. XVI. évf. 77. szám 8. o.
3 Zsibongó - Pajtás 1978. december 7.  XXXIII. évf. 78/36-os szám, 6. o.

művelődési intézményekről, kulturális centrumról, 
amiben egy 1500 m2-es könyvtár is helyet kapott 
volna1. Mindezek azonban csak tervek maradtak. 
Ezért a FSzEK átmeneti megoldásként, 1978-ban 
a Hartyán közi általános iskolában egy tantermet 
alakíttatott át gyermekkönyvtárnak,2 ahol hétezer 
könyv és negyvenkilencféle újság, folyóirat állt a 
lakótelepi gyerekek rendelkezésére3 (1994-ben 
bezárták). Felnőtt olvasók számára a Kontyfa utca 
10. lábas házának alját építették be, a 140 négyzet-
méteres könyvtárat 1982. november 3-án nyitotta 
meg a FSzEK. Már a megnyitást követő évben 
kiderült, a könyvtár legnagyobb gondja a szűkös 
férőhely, a kis alapterület. Sem a megfelelő tájékoz-
tató, helyben olvasó tevékenységet, sem a közösségi 
foglalkozások szervezését nem tette lehetővé a kis 
helyiség. Jellemző az akkori viszonyokra, hogy a 
munkatársak a könyvtárközi kölcsönzést – tele-
fonvonal hiányában – a közeli telefonfülkéből 
bonyolították. Egy újabb belső átszervezést köve-
tően, 1995 januárjától a Kelet-Pesti Régió önálló 
tagkönyvtáraiként – a sajátságos hármas tagozó-
dásához igazodva  –  három könyvtár működik 
kerületünkben: Rákospalotán a XV/1-es könyvtár 
( Eötvös utca 8. ), Pestújhelyen a XV/4-es (Szűcs 
István utca 45.), Újpalotán XV/3-as (Kontyfa utca 
10, a későbbi Zsókavár utcai). Minden szűkösség 
és nehézség ellenére a kilencvenes évek végére a 
XV/3-as könyvtár már a kerület második leg-
forgalmasabb könyvtára lett. Az átszervezésnek 

AZ ÚJPALOTAI KÖNYVTÁR 
TÖRTÉNETE 
HOGYAN VALÓSULT MEG AZ ÚJPALOTAIAK EGYIK 
TÖBB ÉVTIZEDES ÁLMA?
írta: Tárnyikné Szepessy Zsuzsanna
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köszönhetően 1998-ban egy kisebb felújításra 
került sor, galériával bővült a tér és egy kis gye-
rekkuckót is sikerült kialakítani. A felújítás három 
hónapja alatt sem szünetelt a könyvtár, egysze-
rűsített szolgáltatással az Újpalotai Szabadidő 
Központban fogadták az olvasókat. A Kontyfa 
utcai könyvtár néhány éves adatait vizsgálva lát-
ható, hogy nagy volt a kihasználtsága.

Az újpalotai fiókkönyvtár beiratkozott látogatói-
nak száma a 2000-es évek elején

2003 2478
2005 2391
2006 2984
2007 3444
2008 4547
2009 3770
2010 4259

A beiratkozottak negyede gyermek – 16 éven aluli 
– volt, ami biztató a jövőre nézve mert egy állandó-
suló könyvtári igénnyel lehet számolni. Az elmúlt 
évtizedekben a FSzEK a helyi önkormányzattal 
közösen folyamatosan kereste egy új könyvtár 
kialakításának lehetőségeit. Volt egy olyan terv is, 
mely szerint a Száraznád utcai pártház épületében 
kapott volna helyet az új könyvtár, ám a főváros 
és a kerület nem tudott megállapodni cserein-

gatlanban. Az áttörést az újpalotai 
könyvtár életében a Szabó Ervin 
Könyvtár fejlesztési stratégiája 
hozta meg, melynek meghatározó 
eleme a hálózati fejlesztés volt. 
Ennek egyik része volt, hogy 
2004 decemberéig valamennyi 
tagkönyvtár informatikai szem-

pontból tökéletesen fel legyen szerelve. A másik 
eleme, pedig a hálózati tagkönyvtárak korszerűsí-
tése volt. E stratégia keretében – a helyi lakosok 
bevonásával – megindult a párbeszéd a kerületi 
önkormányzat és a könyvtár vezetősége között. 
A helyi civil szervezet, a Nyírpalota Társaság két 
fórumot is meghirdetett ebben a témakörben. Az 
elsőt 2003. május 15-én Gondolatok a(z újpalotai) 
könyvtárban címmel rendezték meg. Az újpalotai 
könyvtár bővítési esélyeiről hallhattak előadást az 
érdeklődők. Ennek meghívott vendégei voltak: 
dr. Fodor Péter a Fővárosi Szabó Ervin könyv-
tár főigazgatója, dr. Pálinszky Antal XV. kerületi 
alpolgármester és Szecsei Lászlóné, a FSzEK 
Kelet-pesti régió igazgatója. A másik 2006. május 
16-án volt, Milyen új könyvtárunk lesz itt Újpa-
lotán? című beszélgetésre hívták a lakótelepen 
élőket. dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója sajtótájékoztatón jelen-
tette be az új könyvtár építését és mutatta be az új 
könyvtár terveit.

2004-ben a hálózati fejlesztési stratégia keretében 
tehát újra napirendre került a könyvtár elhelye-
zésének kérdése, ahol szerencsésen találkoztak a 
FSzEK, a XV. kerületi önkormányzat, a helyi civil 
szervezetek igényei, elképzelései. Az önkormány-
zat az egykori Pajtás étterem épületét ajánlotta 
fel könyvtári célokra. 2007 nyarán a főváros 

Beszélgetés a Kontyfa utcai 
könyvtárban
(forrás: a szerző gyűjteményéBől)
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támogatásával megkezdődhetett az építkezés. 
A terveket Hegedűs Péter, a FSzEK Központi 
Könyvtár tervezője, a belső építészeti munkákat 
pedig Jakab Csaba készítette el, a kivitelező cég a 
JUMA 2000 Kft. volt. Huszonhat évnyi működés 
után bezárt a könyvtár a Kontyfa utca 10-ben. Az 
utolsó kölcsönzési nap a Kontyfa utcában 2008. 
május 30-a volt, és mivel az átköltözésre már fel-
készülten vártak a könyvtár munkatársai ezért az 
ünnepélyes átadásra, már egy hónappal később, 
2008. július 4-én sor kerülhetett. Az olvasók 
2008. július 7-én 13 órától vehették birtokba az 
új korszerű közel 700 négyzetméteres Zsókavár 
utcai könyvtárat. Az újpalotai városrész köz-
pontjában, jól megközelíthető helyen a Zsókavár 
utcai szolgáltatóház emeletén lett kialakítva az új 
bibliotéka. Az újpalotaiak többsége már negyed 
százada várt erre a korszerű közkönyvtárra. Meg-
növekedett nyitvatartási időben, tágas válogatótér, 
áttekinthető, szellősen elhelyezett polcok, hívo-
gató folyóirat-olvasó, barátságos olvasói zugok, 
médiatár, internet sarok várják a látogatókat. A 
Zsókavár utcai könyvtárban nyolc olyan számí-
tógép van, amely az internet-használatot teszi 
lehetővé a nagy közönség számára, míg két gép 
a katalógus hozzáférést biztosítja. A fénymáso-
lási- nyomtatási lehetőség is minden látogatónak 

hozzáférhető és végre egy nagy 
gyermekkönyvtári tér várja a gye-
rekeket. A könyvtár állománya 
közel 35.000 dokumentumból áll. 
A könyvek, folyóiratok mellett 
CD-t, DVD-t és hangoskönyve-
ket is kölcsönözhetnek az olvasók. 
Alapszolgáltatássá vált immár a 
számítógép, az internet, az online 
és offline adatbázisok biztosítása, 

a mozgáskorlátozottak könyvtárba való bejutásá-
nak akadálymentesítése, illetve a könyvek házhoz 
szállítása a rászorultak részére. Az új könyvtár a 
hagyományos könyvtári feladatokon túl teret ad 
olvasói kluboknak, könyvtári rendezvényeknek, 
kiállításoknak, rendszeres gyerekfoglalkozások-
nak és egyben a közösségi találkozóhely szerepét 
is betölti. Teret biztosítanak a helyi civil életnek, 
találkozók, közérdekű beszélgetések, előadások 
megszervezésében lebonyolításában segítenek. 

A könyvtár a megnyitása óta eltelt években több 
tematikus programsorozatot, számos állandó és az  
aktuális eseményekhez igazodó felnőtt és gyermek 
programot szervezett. A Könyv-kép-tár program-
sorozatban kiállításokat rendezett a helyi festők, 
fotósok, művésztanárok és amatőr művészek anya-
gaiból. A Könyv-tár-zene-irodalom sorozatban a 
felnőtteknek szervezett beszélgetésekre, író-olvasó 
találkozókra a kortárs próza képviselőit hívták. A 
gyerekeknek inkább a versek és a zene segítségével 
igyekeztek kedvet csinálni az olvasáshoz.

Bízunk benne, hogy ezzel az új bibliotékával egy 
olvasóbarát, minőségi ellátást biztosító helyszínnel 
gazdagodnak a helybéli lakosok, ahol jól képzett, 
tapasztalt könyvtárosok várják az olvasókat.

Az új, Zsókavár utcai könyvtár
(forrás: a szerző gyűjteményéBől)

Irodalomjegyzék:
Pósa Zoltán: Megújuló könyvtárhálózat. Magyar Nemzet LXVII. évf. 59. szám. 2004. március 10. 15. o.
n.n: 26 évnyi várakozás után. Újpalota 2000. XVI. évf. 3. szám. 2008. július-augusztus. 3. o.
Szabó Juli: A könyvtár kultúraközvetítő legyen (képes beszámoló; fotók: Varga Gábor Vargosz). A XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 
honlapja, 2007. április 22.
Tárnyikné: Könyvtáravatás Újpalotán. Könyvtári Levelező/lap. 20. évf. 7. szám. 2008. július 22. o.
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1944. március 12-én kigördültek az utolsó 
menetrendszerinti autóbuszok Rákospalotáról, 
hogy aztán két évig vissza se jöjjenek. A gumiab-
roncs- és üzemanyaghiány olyan mértéket öltött, 
hogy a már csak délelőtt közlekedő, lerövidített 
útvonalú (az Öv utcától indultak Rákospalotára, 
illetve Pestújhelyre) viszonylatokat sem lehetett 
fenntartani. Székesfővárosunk polgármestere 
az üzemeltető BSzKRt. sokadik kérvényezésére 
végül engedélyezte a megszüntetést, nagy terhet 
véve le ezzel a cég válláról. Ugyancsak ekkor szűnt 
meg a 24-es is.

Mi maradt hát a palotaiaknak? A szerencsésebbek 
még könnyedén elérhették a kiritkított, de még 
az év végéig rendszeresen, egész nap közlekedő 
kötöttpályás járműveket (így a Beller Imre utcai 
HÉV, valamint az 55-ös és 90-es villamosok a Fő 
út térségében), de a többség számára ezek jelen-
tős rágyaloglási távolságra voltak. Persze akik az 
autóbuszokhoz voltak kötve, azok eddigre már 
hozzászoktak ehhez, hiszen 1941 óta csak idősza-
kos (reggeli és délutáni csúcsidei, végül már csak 
reggeli) jelleggel üzemeltették az autóbuszokat. 

Kétségtelen, hogy a háború során a Beszkárt 
üzemágai közül a legnagyobb kárt az autóbuszá-

1  Fővárosi Közlöny 1946. február 14. (7.szám) I. melléklet/4. o.
2  Fővárosi Közlöny 1946. szeptember 14. (39.szám) I. melléklet/56. o.
3  lásd a Helyem Házam Palotám 2018. februári számát – 45. o.

gazat szenvedte el. A székesfőváros közlekedési 
ügyosztálya 1946. februári jelentése szerint az 
eredetileg 309 darabos állományból fizikailag 
mindössze 95 jármű állt rendelkezésre, ám ezek 
többnyire leromlott, hiányos állapotban voltak. 
A kor viszonyait jól jellemzi, hogy a jelentés 
kiemeli: a 95 buszból 28 jó állapotban van, csak 
éppen nagy részükön nincs gumiabroncs…1 Ami 
azt illeti, addigra az abroncshiány már enyhült, de 
a vállalatnak nem volt anyagi kapacitása a beszer-
zésre.2 Ennek tükrében nem meglepő, hogy míg 
a kötöttpályás közlekedés már 1945 májusától 
fokozatosan újjá lett szervezve, addig a 25-ös 
kérdése még 1946-ban is napirenden volt. Ha 
visszagondolunk az indításkori (1929) kálváriára3, 
amikor a lakosság éveken keresztül kérte és várta 
a várost feltáró viszonylat szervezését, megálla-
píthatjuk, hogy Rákospalota ezúttal nem jutott a 
„fővárosi vérkeringéstől” elvágott mostoha sorsra: 
a járat újraindítása a gumiabroncs beszerzések 
után azonnal, a járatindítások második nagy hul-
lámában megvalósult.

A nevezetes dátum tehát 1946. október 7. Egy 
szükségmegoldás született: a háborús időszak alatt 
Öv utcáig közlekedő 25-ös járatnak 25A jelzéssel 
történő visszaállítása, igaz, legalább egész napos 

RÁKOSPALOTA ELSŐ BUSZJÁRATA: 

A 25-ÖS TÖRTÉNETE
(2. rész: 1946-tól napjainkig)
írta: Simon Bálint István

A 25-ös járat közel kilencven éves történetét két részben dolgoztam fel. A februári 
számban megjelent tanulmányomban áttekintettem a vonal háború előtti alakulását. 
E mostani cikkben a szocialista időszak, a Budapest részévé váló Rákospalota lesz a 
színtér – amikor is a helyi közlekedés színvonala számottevően javult. Hogyan alakult 
a 25-ös sorsa?  
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üzemidőben – reggel 6-tól este 9-ig, 1 forintos 
vonaljeggyel. Az útvonal tehát a mai elnevezések 
szerint: Öv utca – Erzsébet királyné útja – Rákos-
palotai körvasút sor – Rákos út – Arany János 
utca – Bocskai utca – Bácska utca – Hubay tér 
végállomás (vissza az Illyés Gyula utcán a Bocskai 
utcáig)4. Az Öv utca ettől kezdve egy rövid ideig 
fontos átszállóhellyé vált: a 25A és a szintén idáig 
közlekedő 24A utastömegei koncentráltan rohan-
ták meg az itt végállomásozó 67-es villamost. A 
zsúfoltságra sokan panaszkodtak – mindenkiben 
élt még a kényelmes, Hősök terét elérő közvetlen 
kapcsolat. Meghosszabbításról azonban egye-
lőre szó sem lehetett – az ekkorra helyreállított 
kb. ezer villamoskocsival szemben a forgalomba 
adható autóbuszok száma mindössze 32 darab 
volt. Ráadásul miután 1947 augusztusában a 
67-es villamost a MÁV-telepig hosszabbították, 
a palotaiak számára már az a szerencsés eset is 
elúszott, hogy a végállomáson a 24A beérkezése 
előtt esetleg egy üres 67-es kocsit kifogjanak – 
hiszen a szerelvények a MÁV-telepről pestújhelyi 
lakosokkal tömötten futottak be az Öv utcához.5

4  BSZKRt. Hivatalos közlönye 1946. december 31. 9. o.
5 Főképp azért is, mert alig egy hónappal a 67-es meghosszabbítása után, „nem elsőrendű közérdek” ürügyén a 24A betétjáratot 
megszüntették. A 67-es mellett 67A betétjárat is közlekedett, ám ennek végpontja 1948 áprilisáig szintén a MÁV-telepnél volt. 
6  BSZKRt. saját plakátgyűjtemény 1941-1945.

Mivel a kapacitást növelni egyelőre nem lehe-
tett, így más jellegű fejlesztésekben kellett 
gondolkozni. Ezek kiválóan idomultak a korszak 
politikai arculatváltásához: a közlekedési ága-
zatban is szerepet kapott a munkás- és paraszti 
rétegek kiszolgálása, de ez esetben nem csak 
látszatintézkedések, hanem valódi sikerek is 
születtek. Az igazi „tömeg-közlekedés” megte-
remtéséhez tarifális újítások kellettek, amelyben 
ez a korszak ténylegesen bővelkedik – mindehhez 
persze szükség volt az értékálló forint bevezeté-
sére 1946 augusztusában, amellyel egyszersmind 
véget ért az állandó jegyáremelkedés is. 1945 előtt 
az autóbuszos utazás jelentősen drágább volt a 
villamosnál, főként a külterületen élők számára. 
A villamosvonalakon mind Budapesten, mind 
annak határán kívül az alap jegytípusokon túl 
számos más, kedvezményes árú hetijegy, bérlet, 
napijegy állt rendelkezésre. Az autóbuszvonala-
kon azonban csak háromféle (utazás hosszától 
függő árú és a villamosjegyeknél eleve drágább) 
jeggyel, illetve napijeggyel lehetett utazni, utóbbi 
azonban külterületen – így például Rákospalotán 
– nem is volt érvényes, ára pedig majdnem egy 
villamos hetijegyével ért fel.6 1946 nagy újítása 
volt az autóbuszokra is kiterjesztett dolgozók és 
tanulók hetijegye, amelynek külön külterületi (s 
így olcsóbb) változatát is bevezették. A hetije-
gyet megfelelő igazolvánnyal kiegészítve naponta 
egy oda-vissza utazáshoz a lakóhely és munka-
hely/iskola között lehetett használni a hetijegyet 
elfogadó járatokon, s így mintegy 25-45%-os ked-
vezményt lehetett elérni a normál jeggyel történő 
utazáshoz képest. A 25A-n elsők között vezették 
be ezt az intézkedést, a jegynek mind a belterületi, 
mind pedig külterületi változatát. Ez a rákospalo-

A dolgozók hetijegye (ez éppen villamosról). 
Az 52 sorszám az év heteit jelöli. Napi két alka-
lommal lehetett vele utazni, ennek időpontját a 
jegyen ezt is pontosan rögzítették. 
Meglehetősen körülményes eljárás.
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tai helyi utasforgalomra is jótékony hatással volt, 
az utazások átlagos hossza rövidült, a feltáró jel-
leg megerősödött, már nem csak a fővárosba/ból 
bejárók töltötték meg a kocsikat. Szintén e kez-
deti fejlesztések eleme volt az üzemidő bővítése a 
reggeli órákban, mely hasonlóképpen a dolgozó 
tömegeket, a munkahelyre való pontos beérkezést 
szolgálta: az első autóbuszok 20 perccel korábban, 
5.40-kor indultak Rákospalota felé.

A sikeres intézkedések utasvonzó hatása nyomán 
a zsúfoltság tovább nőtt az autóbuszokon, a sajtó-
ban pedig 1947 során itt-ott röpke hírek jelentek 
meg a sűrítést lehetővé tevő nyugati autóbuszok 
beszerzéséről7, a 25A rövid időn belüli meghosz-
szabbításáról8 – de mint utóbb kiderült, ezek 
inkább csak a közhangulat megnyugtatására íród-
tak (ne feledjük, hogy diadalittas „rendszerváltó” 
hangulat volt, az új rezsim már kibontakozóban, 
komolyabb bírálat legfeljebb a vezetőség által 
olvasott Fővárosi Közlönyben jelent meg). A 
helyreállított járművek növekvő száma mellett 
végül az 1948 januárjától meginduló buszbeszer-
zés nyitotta meg az utat az újabb fejlesztésre. 

1948. február 16-tól a 25A útvonalát ismét a 
Városligetig hosszabbították meg, jelzése egyút-
tal 25-re változott. A viszonylat nem az eredeti 
útvonalát kapta vissza: végállomása a Dózsa 
György út – Ajtósi Dürer sor sarkánál, az egy-
kori Béke színháznál volt, és az Erzsébet királyné 
útja – Városligeti körút (Közlekedési Múzeum-
nál) – Ajtósi Dürer soron keresztül, tehát a Hősök 
tere érintése nélkül közelítette meg. A mai háló-
zatot ismerők számára ez meglepő végállomási 
pont, amolyan „belvárosban, de mégis a semmi 
közepén” érzetet kelthet, ekkor azonban nagyon 

7  Világosság, 1947. július 20. (163. szám). 8. o. 
8  Szabad Nép, 1947. október 22. (240. szám). 3. o.
9  A Kossuth tér és a Batthyány tér között húzódó félállandó építmény, 1960-ig állt.

is fontos átszállópont volt: ide helyezték a fővá-
ros legforgalmasabb buszjáratának, az ötösnek a 
végállomását is, amely a Wesselényi ill. Dohány 
utcákon, az ideiglenes Kossuth hídon9 át egészen 
Pasarétig közlekedett. Keresztező irányban a 
23-as villamossal lehetett tovább utazni. A sűrű-
ség (10-15 perc) és az üzemidő (5.30-22.00) is 
kielégítő volt, viszont a járműpark változatlanul 
a sebtében feltámasztott MÁVAG N29-es-ből 
állt, melyek egy részét a belvárosi vonalakról cso-
portosították át, hogy oda az újonnan beszerzett 
MÁVAG Tr5-ösök kerüljenek. 

A buszok az Erzsébet királyné úti vasúti átjá-
rót nem sokáig használhatták: ismét napirendre 
került a Cegléd-Szolnoki vasútvonal háború 
során félbemaradt zuglói szakaszának átépítése. 
Az első részben röviden szót ejtettem a gran-
diózus Rákosvárosi pályaudvar intermodális 
csomópontjáról és más nagyszabású tervekről. A 
háború után ezeket anyagi forrás híján elvetették, 
és csak a legszükségesebb elemekre, így tehát a 
szintbeli átkelések megszüntetésére és a vas-

A 25-ös városligeti szakaszának rajza 
egy korabeli térképre szerkesztve

(készítette: simon Bálint istván)



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

úti pálya felemelésére-átvezetések megépítésére 
koncentráltak. Az 1948 márciusában megkezdett 
munkálatok során az Erzsébet királyné útjánál (a 
zuglói Mexikói út és a Francia út között) talál-
ható közúti átkelés lehetősége végleg megszűnt, 
és júniusra megépült a mai gyalogos aluljáró. A 
25-öst kézenfekvő lett volna a Mexikói útra ráka-
nyarítva a Hungária körúti szintbeli átkelőhöz 
vezetni (a mai Kacsóh Pongrác úti felüljárórend-
szer helyén), ám a Mexikói út akkori állapota ezt 
nem tette lehetővé. A járat végpontját ezért 1948. 
március 22-től10 a Thököly út – Hungária körút 
kereszteződéséhez helyezték és egyúttal zuglói fel-
tárójárattá szervezték át. A palotaiak bosszúságára, 
ámde a zuglóiak nagy örömére a járat az Öv utcá-
nál nem suhant tovább az Erzsébet királyné útján, 
párhuzamosan a villamossal, hanem a Telepes 
utca – Bácskai utca – Varsó utca – Gyarmat utca 
– Amerikai út – Thököly út útvonalon keringve új 
területeket ellátva érte el a Hungária körutat. Itt 
ugyancsak egy átépítés alatt álló (Zugló vasútál-
lomás mai különszintű elrendezését ekkor nyerte 
el) szintbeli átkelő volt, melyet a gyakori balese-
tek miatt a korabeli sajtó zuglói halálsorompó 
néven is emlegetett.11 A sorompó másik oldalán a 
7-es busz végállomásozott, melynek Bosnyák téri 
meghosszabbítását a lakosság régóta kérte, de az 
átkelő miatt ez nem következhetett be. A változás 
mérlege tehát a mi szempontunkból visszafejlesz-
tés volt: bár a járműállomány növekedése révén a 
követés 10-15 percről 7-15 percre csökkent, az új 
útvonal miatt a menetidő relatíve megnőtt12, az 
átszállási lehetőségek pedig a sorompó túloldalán 
álló 7-es buszra korlátozódtak. Ráadásul a vasúti 
felüljáró villámgyors elkészülte után, július 12-től13 
a 25-ös már csak a Bosnyák térig közlekedett, 
mivel a 7-est odáig hosszabbították meg.

10  BSZKRt. Hivatalos közlönye 1948. június 1. (5-6. szám). 10. o.
11  Népszava 1948. február 5. (29. szám) – 1. o.
12  Relatíve – a buszok a korábbi, kedvezőbb kapcsolatokkal rendelkező végállomást is ugyanennyi idő, tehát 26 perc alatt érték el, de 
a belvárosba jutáshoz így összességében több idő kellett.  
13  BSZKRt. Hivatalos közlönye 1948. szeptember 1. (9. szám). 16. o.
14  ugyanott 12. o.

1948. augusztus 1-től véget ért ez az áldatlan 
állapot, és ettől kezdve a 25-ös felszállópályára 
került, folyamatosan fejlesztették a járatot. Miu-
tán a Mexikói út felújítása befejeződött, a járat 
útvonalát a Hősök teréig, egész pontosan a Dózsa 
György út – Andrássy út sarkáig hosszabbították14 
az Erzsébet királyné útja – Mexikói út – Kacsóh 
Pongrác út – Kós Károly sétányon (akkoriban még 
Külső Andrássy út néven) keresztül, a kimaradó 
zuglói szakaszt pedig az újraindított, Bosnyák 
térre közlekedő 24-es látta el. Az útvonal tehát 
ismét egy sorompós átkelőn vezetett, a Hungária 
körútnál, amely évekkel később a vasúti és közúti 
forgalom növekedésével komoly problémát jelen-
tett az egyenletes közlekedésre nézve. Egyelőre 
azonban mindenki örült a változásnak, de talán 
még inkább a rákospalotai szakasz fejlesztésé-
nek: a kerületi lakosok és a zömében Budapestről 
bejáró olajgyári munkások kérésére a járat útvo-
nalát itt is módosították: (mai utcanevekkel): a 
Bocskai utcán érkező buszok a Hubay Jenő téren 

A 25-ös zuglói szakaszának rajza 
egy korabeli térképre szerkesztve

(készítette: simon Bálint istván)
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jobbra fordultak a Bácska utcára, majd a Fő út 
– Énekes utca – Horváth Mihály utca (az olaj-
gyár területén belül haladva) – Közvágóhíd utca 
útvonalon egészen a Károlyi Sándor útig közle-
kedtek, javítva ezzel több száz munkás eljutási 
lehetőségeit. Egyúttal a külterületi szakaszon, 
tehát az Öv utcán túl több kedvezményes árú 
jegytípust is bevezettek15, amellyel a helyi forga-
lom élénkülését szorgalmazták, az üzemidőt pedig 
23.30-ig kiterjesztették. A kocsihelyzet javulását 
jelzi, hogy a hosszabb szakasz ellenére a követési 
sűrűség nem lett lényegesen ritkább: 7-15 percről 
8-15-re módosult.16 Az intézkedések a 3 éves terv, 
valamint a Nagy-Budapest koncepció részét is 
képezték, miszerint a környékbeli községeket – 
köztük Rákospalotát – ténylegesen a fővárosi élet 
keringésébe kell bekapcsolni, nem csak közigazga-
tási, de infrastrukturális szempontból is. 

A következő évben még történtek finomhango-
lások, hogy aztán több évre egy sikeres koncepció 
állandósuljon. Az első ilyen 
mindjárt 1949. január 10-én17, 
lakossági kérésre megtörtént: 
a járat addig a Károlyi Sán-
dor utat nem körforgalomban 
közelítette meg, hanem a cso-
mópontban visszafordult, és a 
Közvágóhíd utcán haladt visz-

15  ugyanott 13. o.
16  BSZKRt, Tájékoztató az Autobuszvonalakról 1948. szeptember
17  HU BFL XI.1526. BSZKRt. 1. sz. Körrendelet. 1949. január 6. 2. o. 
18  Indulásától 1930 közepéig, tehát mindössze fél évig a Pozsony utcai Leánynevelőig járt a 25-ös a Batthyány utca – Sződliget utcákon 
keresztül. Lásd: Helyem Házam Palotám, 2018. február, 49. o.
19  HU BFL XI.1526. BSZKRt. 2. sz. Utasítás. 1949. január 5. 2. o. - Fontos kiemelni, hogy ekkoriban a Beszkártnál autóbusz havibérlet 
(sem vonalbérlet, sem általános) konstrukció nem létezett, azt csak az év második felében vezették be
20  HU BFL XI.1526. BSZKRt. 7. sz. Körrendelet. 1949. március 9. 2. o. 

szafelé is, az olajgyáron keresztül. Szinte kínálta 
magát a körforgalomban történő közlekedtetés 
(az utak állapota ekkora már lehetővé is tette): az 
autóbuszok a Közvágóhíd utcából balra fordultak 
a Károlyi Sándor útra – majd (mai utcanevekkel) 
a Sződliget utca – Fő utca – Deák utca útvo-
nalon közelítették meg a Hubay Jenő teret. Az 
útvonal egy rövid szakaszán, a Sződliget utcá-
nál már korábban is járt a 25-ös18 A végállomási 
pihenőidőt a buszok továbbra is a Károlyi Sán-
dor útnál töltötték. A vállalatnál arra is figyeltek, 
hogy a korábbi szakaszon megváltott jegyek az 
önálló körforgalmon belül végig érvényesek 
legyenek, tehát például egy, a Sződliget utcához 
utazó rákospalotainak ne kelljen még egy jegyet 
érvényesíteni a végállomás után (ezt nevezték 
hurokszabálynak).19 1949. március 14-től20 a bel-
város felé közlekedő kocsik a Bocskai utca helyett 
az Eötvös utcán haladtak végig: ezzel a módo-
sítással egyszerűbbé vált a vonalvezetés, mert a 
Deák utcából egyenesen lehetett tovább haladni, 

Egy öreg MÁVAG N26-os 
pihen a Károlyi Sándor út 

szervizútján Közvágóhíd utca 
sarkánál (ide ma az ellenkező 

irányból lehet behajtani). A kép 
1948-1953 között készülhetett.

(forrás: márton gáBor gyűjteménye)
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valamint a szűkebb Bocskai utcán nem kellett 
egymást kerülgessék az immáron csúcsidőben 
7 percenként közlekedő buszok. A közlekedési 
vállalat ágazati szintű szétdarabolása után 1949 
őszén a FAKV21 egy bevált, minden szempontból 
életképes viszonylatot vett át a 25-ös tekinteté-
ben, amelyet immár valóban a fővárosi közlekedés 
részévé integráltak, az 1950-ben fővárosunkhoz 
csatolt Rákospalotával együtt. Nem is nyúltak 
hozzá 9 évig... 

Sokat olvastunk az útvonal-módosításokról, 
melyhez adatokat a korabeli sajtó kritikát nem 
tűrő hangvétellel megírt cikkei és a belső utasí-
tások szolgáltatnak. Ha arra keressük a választ, 
hogy valóban sikeres volt-e a járat, akkor érde-
mes egy pillantást vetni a korabeli kimutatásokra. 
Fontos kiemelni, hogy az autóbusz ágazat nem 
tartozik a nyereséges vállalkozások közé, főként, 
ha figyelembe vesszük a korszak kedvező tarifáit, 
és azt, hogy a sofőrön kívül egy kalauz is ült a 
buszon. A Beszkárt 1949 májusában, tehát éppen 
a 25-ös változásai után készített egy felmérést 
a járatok nyereségességéről22, és eszerint négy 
kategóriát állapított meg. A legfelső kategóriába 
a saját önköltséget a bevételekből megtermelő 
viszonylatokat sorolták, melyek kivétel nélkül 
belvárosi vagy belvárost átszelő vonalak. A 25-ös 
csak a második kategóriába fért bele, az önköltség 
(személyzet bére, üzemanyag stb.) 75%-át fedezi, 
amely még így is kifejezetten jónak mondható (!), 
mivel sok járat még a felét sem érte el. A Fővárosi 

21  Fővárosi Autóbusz Községi Vállalat, 1951-től Fővárosi Autóbuszüzem
22  HU BFL XI.1526. Autóbuszjáratok súlyozása háramló hozam számítással
23  HU BFL XXXIII.112 Fővárosi Tanács VB. Közlekedési Osztályának iratai (1950-1954)
24  Mihálffy László visszaemlékezése alapján
25  Autóbusz-járatok forgalmi változásai 1945-1976, kéziratos kivonat a Forgalmi Szolgálati Utasítások alapján BKV Forgalomirányító 
Főosztály, 1976.
26  HU BFL XXXIII.112 Fővárosi Tanács VB. Közlekedési Osztályának iratai (1950-1954)

Autóbuszüzem forgalmi szakosztálya egy utaspa-
naszra adott válaszában 1951-ben így ír a járatról: 
„végzett utasszámlálásaink alapján megállapítot-
tuk, hogy a járat kocsijai a jelentkező utasigényeket 
jelenlegi menetrendjük mellett általában kielégítik és 
habár a csúcsforgalom alatt az autóbuszok zsúfoltan 
közlekednek, utaslemaradás csak forgalmi akadály 
vagy műszaki meghibásodás esetén fordul elő.„23

 
Ezután tehát viszonylatunk útvonala 9 évig állan-
dósult. Az öreg MÁVAG kocsikat az 50-es évek 
elejétől a TR 5-ös, majd az évtized közepétől 
fokozatosan az Ikarus 60-asok váltották, 1957-
ben már csak ebből a típusból állt a géppark.24 
A forradalmi események rövid időre a kerület 
közlekedésére, így a 25-ösre is kihatottak: októ-
ber 24-től november 28-ig egy napot leszámítva 
(november 4.) nem járt.25 

A változatlanság éveiben persze a lakosság részé-
ről már 1951-től kezdve több kérelem érkezett 
arra nézve, hogy a Károlyi Sándor (akkor már 
Ifjú Gárda néven) út külső szakaszát is bekap-
csolják a tömegközlekedési hálózatba. Ezt a 25-ös 
Árokhát útig (korabeli neve Megyeri út) történő 
meghosszabbításával akarták elérni. A Fővárosi 
Autóbuszüzem elzárkózott ettől, mert a jármű-
vek csak tolatással tudtak volna visszafordulni, 
s ez a manőver külön személyzetet is igényelt. 
Mindenesetre a kerületi tanács támogatta ezt 
a kezdeményezést, és mint „kerületi kívánság 
az 1953-as tervévre”26 címszó alatt jelezték a 
FAÜ-nek és a Fővárosi Tanács Közlekedési Igaz-
gatóságának egyaránt. Tény, hogy a kocsihiány 
enyhült, de a fővároshoz kapcsolt egykori tele-
pülések lakosságának kérelmei most a korábbinál 

A Bocskai utcán fut egy 1957-es gyártású Ikarus 
60-as. A kép készítésének éve 1957 vagy 1958 
első fele.
(forrás: cserBa jános gyűjteménye)
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nagyobb lendülettel, egyszerre zúdultak a veze-
tőség elé: a közlekedési viszonyok megjavítását 
kérték, s többségük a rákospalotainál rosszabb 
kapcsolatokkal rendelkezett. Az új járműbeszer-
zések így szétaprózódtak a kerületek között, 2-3 
évente egy-két fejlesztést lehetővé téve, míg a 
köztes időszakban stagnálás, vagy kisebb hango-
lások jellemezték a közlekedésszervezést: ilyenkor 
a közlekedési vállalat igyekezett frappáns indo-
kot találni a fejlesztés ellen – ilyen volt például 
ez a tolatásos kifogás is (a plusz költséggel járó 
forduló kiépítését már fel sem vetették). Rákospa-
lotán ezúttal a 47-es járatot fejlesztették, a Kozák 
térig hosszabbították meg, (1951), ám ez egyúttal 
a 25-ös meghosszabbításának évekre történő elo-
dázását jelentette.

Az 50-es évek végétől a minőségi közlekedés 
megteremtésének feltételei javultak. Kerületünk 
ebbéli vonatkozásairól a későbbiek során egy 
átfogó cikkben olvashatunk majd, most azonban 
csak járatunkra koncentrálok. 1958. augusztus 
30-ra27 a Károlyi Sándor út és a Szé-
kely Elek út (akkoriban Sipos Dénes út) 
kereszteződésében egy kis buszforduló 
épült. Azóta a környék átalakult, így 
érdemes a fentrol.hu oldalán egy 1963-as 
légifelvételen megtekinteni a környéket:

27  Csónaki István: Kimutatás az 1955. január 1-től 1964 augusztusáig történt vonalváltozásokról. Fővárosi Autóbuszüzem, 1964. kézirat 22. o.

A forduló kiépítése és a kocsihelyzet további 
javulása lehetővé tette a 25-ös meghosszabbí-
tását, s egyúttal további módosításokat is életbe 
léptettek: a körforgalom-jelleg megszűnt, a 
kocsik mindkét irányban a Károlyi Sándor út – 
Sződliget utca – Fő út – Deák utca útvonalon 
haladtak. A kimaradó szakaszt, így tehát az olaj-
gyár kiszolgálását is a meghosszabbított 24-es 
látta el. Ezzel lényegesen rosszabbul jártak a 
Budapestről bejáró dolgozók, viszont több száz 
ember életét megkönnyítve húsz éve feltáratlan 
területeket láttak el. Mivel a buszok mindkét 
irányban a Deák utcán jártak, a Bocskai utcai 
betérés fölöslegessé vált: helyette a Sipos Dénes 
út felé is az Eötvös utcán haladtak. A kezdetek 
óta létező körvasútsori szakasz is újragondo-
lásra került, a járatot inkább a Tóth István utcán 
keresztül vezették a Rákos útig. A változtatás 
előnye az volt, hogy a vasúti vágányok mellett 
haladás helyett a lakott területek sűrűjében köz-
lekedett a járat, ezáltal több lakos számára került 
elérhető rágyaloglási távolságra.

A fentrol.hu oldalon őrzött, 
1963. szeptember 4-én készült  

légifelvétel pontos képet ad az akkori 
állapotokról. A Székely Elek (Sipos 

Dénes) út folytatása még nem épült 
ki, annak helyén áll a buszforduló és a 

végállomási tartozkodó épülete.
(forrás: fentről.hu)
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A járat közlekedését a következő években két 
komolyabb felújítási munka zavarta meg, így 
gyakran változó terelőútvonalak léptek életbe. 
A Rákos út csatornázással egybekötött felújítása 
(1959-1964!), mely során a keramitköves burkola-
tot aszfaltburkolatra cserélték, valamint a Károlyi 
Sándor út árvíz során megsérült Szilas-patak híd-
jának újjáépítése (1964)28 E terelőutak végleges 
változásokat is hoztak, a Szilas-patak hídépítés 
kapcsán a 25Y útvonala változott meg, ezt egy 
korábbi cikkben ki is fejtettem.29 A Rákos út 
kapcsán pedig 1964. augusztus 10-től30 a 25-ös 
módosult: a Tóth István utca helyett a Szent 
Korona útján (akkoriban Lenin útja) járt, míg ez 
esetben a 25Y továbbra is maradt a régi útvona-
lon. Mindkét járat esetében az utasok körében 
népszerűvé vált terelőútvonal volt az oka a vég-
legesítésnek. Időközben (valamikor a 60-as évek 
első felében) típusváltás is történt: az Ikarus 
60-asokat az új 620-asok váltották fel.

Viszonylatunk története ebben az időszakban 
sok szempontból egybevág és összefügg a már 
korábban tárgyalt 25Y (későbbi 70-es) járat 
történetével, így itt bizonyos eseményekre csak 
megemlítés szintjén térek ki: a Sipos Dénes úti 
végállomás átrendezésére 1964 novemberében, 
illetve az ekkoriban építeni kezdett raktárbázis 
utasvonzó hatására. Abban a cikkben a zuglói 
szakasz problémájáról is szó esett már, de ismét 
fontos kiemelni, hogy az Erzsébet híd átadása 
után (1964 novembere) a Thököly út – Rákóczi 
út tengely felértékelődött, így a Bosnyák térre 
közlekedő 25Y utasforgalma is megnőtt. Ezzel 
szemben a régen még kultivált Hősök terei kap-
csolat a 60-as évek elejére leáldozott, mert a 
Kacsóh Pongrác úti sorompó a vasúti és közúti 

28  HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1964. 07. 21,. 13-14. o.
29  Simon Bálint István: A 125-ös (70-es) buszjárat története. In: Helyem Házam Palotám 2017. szeptember, 41. o.
30  Csónaki István: Kimutatás az 1955. január 1-től 1964 augusztusáig történt vonalváltozásokról. Fővárosi Autóbuszüzem, 1964. kézirat, 56. o.
31  Népszabadság, 1964. február 26. (47. szám) 10. o.

forgalom élénkülésével rendkívül egyenetlenné 
tette a viszonylat közlekedését, akár 15-20 percre 
is megakasztva az autóbuszokat.31 

A 25-ös rákospalotai szakasza 1958-ban és 
1964-ben, egy korabeli térképre szerkesztve

(készítette: simon Bálint istván)
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A szükségmegoldás 1966. január 24-én32 (más 
források szerint februárban33) született: a sorompó 
két oldalán végállomásokat alakítottak ki az 1-es 
és a 25-ös számára. A legfurcsább egy korabeli 
Népszabadság cikk, amely a változás kapcsán 
kendőzetlenül asszisztál a közlekedési szabályta-
lansághoz: „Ez a megoldás sok előnnyel járhat, mert 
biztosítja a 25-ös menetidő szerinti közlekedését, 
megszünteti a kocsik felesleges ácsorgását, az utasok 
pedig gyorsabban átmehetnek a kézi sorompó alatt.”34. 
A Kacsóh Pongrác úti új végállomásépület magán 
hordozta az ideiglenesség jegyeit, amelyről az 
Autóbusz című újságban a dolgozók is panasz-
kodtak: „Egyszóval szép. Csak nem célszerű! Belseje 
kicsi […] ez azonban csak a kisebbik baj. […] Kel-
lemetlenséget okoz a tetőről beszivárgó víz, de az is, 
amely a vízvezetékből folyik: […] rozsdás, gusztus-
talan víz.”35 A helyzet érdemi javulására azonban 
1970. november 21-ig várni kellett: ekkor adták át 
a Kacsóh Pongrác úti felüljárót és a ma is használt 
végállomást.36 A felüljáró nem a mai formájában 
készült el, hanem csupán a vasúti vágányok felett 
átívelő, irányonként egysávos elrendezéssel, a 
Hungária körutat szintben keresztezve. Az épít-
kezés ideje alatt az autóbuszok mintegy fél évig 
a zuglói Korong utcában végállomásoztak, ami 
további kellemetlenségeket okozott.

32  Magyar Nemzet, 1966. január 21. (17. szám) 5. o.
33  Népszava, 1966. február 3. (28. szám) 4. o.
34  Népszabadság, 1964. február 26. (47. szám) 10. o.
35  Autóbusz, 1966. december 1.
36  BKV 29. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1970. november 18., 1. o.
37  BKV 92.sz. Szolgálati Utasítás (autóbusz üzemág), 1969. június, 4. o.
38  Autóbusz Forgalmi Paraméterek 1965-1969., BKV-Forgalomszervezési és fejlesztési főosztály, 1969. 07. 10.
39  BKV 13. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1970. augusztus 25., 2. o.

Eközben a rákospalotai szakaszon újabb fejlesz-
tés történt: a kiépült raktárbázis 1969. július 1-től 
közvetlen közlekedési kapcsolatot kapott a 25-ös 
meghosszabbításával. Hétköznap csúcsidőben meg-
növelt kocsiszámmal a viszonylat körforgalomban 
közlekedett (mai utcanevekkel) a Székely Elek út 
– Harsányi Kálmán utca – Visonta utca – Kanizsai 
Dorottya utca útvonalon. A végállomási pihenőidőt 
továbbra is a régi helyen, tehát a Károlyi Sándor 
úton töltötték. Csúcsidőn kívül és hétvégén a régi 
útvonalon 25A jelzéssel közlekedtek a kocsik.37 A 
változtatás révén az utasforgalom 17 százalékkal 
nőtt, de a sűrítés következtében a zsúfoltság enyhült, 
az eddigi 110%-os kihasználtság helyett 100%-ra..38 
Ez az állapot alig 1 évig állt fenn, mivel 1970. szep-
tember 1-től39 beindították a 125-ös gyorsjáratot 

A már átépült Sipos Dénes (Székely Elek úti) 
végállomás 1964–1967 közötti állapotában. 
A háttérben még nincs meg az ABC áruház.
(forrás: maximilián zsuzsanna gyűjteménye)

A Kacsóh Pongrác úti ideiglenes végállomás-
épület és utasváró 1967 környékén, a háttér-

ben a huszonötös és az épülő lakótelep
(forrás: pető jános gyűjteménye)
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a Kacsóh Pongrác út (illetve ekkor éppen ide-
iglenesen a Korong utca) és a raktárak között. 
Ekkoriban főváros-szerte megszaporodtak a 
gyorsjáratok, melyeket olyan, hosszabb útvonalú 
alapviszonylatok mellett hoztak létre, ahol mind 
a távolsági, mind pedig a helyi (2-3 megállós) 
utazások száma jelentős volt. A koncepció tehát 
a két típusú utazás leválasztásán alapult, mely 
így nagyjából változatlan sűrűség mellett kisebb 
zsúfoltságot eredményezett. Esetünkben például 
a műszak után nagy tömegben érkező, többnyire 
a belsőbb kerületek felé utazó raktári munkások 
nem az alapjáratot töltötték meg, zavarva ezzel 
a helyi (például az 1971 novemberében átadott 
Rákos úti szakrendelőbe40 utazó) forgalmat. Így 
viszont az alapjárat némi ritkítása is lehetővé vált, 
sőt, a 25-25A párost visszaalakították a korábbi 
rendszer szerint, tehát az alapjárat ismét csak a 
Sipos Dénes út kereszteződéséig közlekedett 
a korábbi 25A útvonalán. A gyorsjáratra nem 
csak a gyári dolgozók miatt volt szükség, hiszen 
szombati napokon 125A jelzéssel a raktári kör-

40  Népszabadság 1970. július 10.,  8. o.
41  BKV 5. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973. augusztus 25., 1. o.
42  Autóbusz, villamos, trolibusz viszonylatok forgalmi jellemzői. BKV Forgalomszervezési Főosztály – 1974. decemberi és 1975. de-
cemberi kiadások.
43  BKV menetrendi tájékoztatója 1975., 58. o.
44  BKV 55. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1974. november 27., 5. o.
45  Rátonyi Gábor Tamás: A XV. kerület lakótelepei - XV. kerületi blog, 2013. július 8.
46  BKV 41. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1976. szeptember 29., 6. o.

forgalom nélkül, tehát a 25-össel azonos vonalon 
is indítottak egy gyorsjáratot. A 125A-t 1973. 
február 10-től a szombatra is kiterjesztett üzemi-
dejű 125-ös váltotta fel.41

A kisföldalatti Mexikói útig történő hosszabbí-
tása 1973. december 30-án egy újabb, 1990-ig 
tartó „virágkort” hozott el a viszonylat történe-
tében, hiszen az 1966-ban elvesztett közvetlen 
kapcsolat nagy szívfájdalma volt a palotaiaknak. 
Ne feledjük el, hogy hármas metró híján a kör-
nyék közlekedési főútvonalai másként alakultak. 
A 25-ös-kisföldalatti kapcsolat még a Rákospa-
lota északi csücskéből bejáróknak is a leggyorsabb 
belvárosi kapcsolat volt, főként, hogy ezt már 
gyorsjárattal is elérhették. 1974 őszétől a 25-ös, 
majd 1975-től a 125-ös vonalán is vadonatúj 
Ikarus 260-asok közlekedtek.42 Csúcsidőben a 
két járat közös követési ideje 4-5 perc (!) volt, de 
vasárnap napközben is 7-8 percenként jártak a 
25-ös kocsijai.43 A Fő úton sem érte már meg a 
Váci vagy a Lehel úton zötykölődő villamosokra 
átszállni. 

A 70-es évek során kisebb módosítások tör-
téntek, melyek az utasszámot tovább növelték: 
1974. december 2-től44 a Rákos úti (Szent 
Korona útjánál lévő) lakótelep építése miatt az 
alap és gyorsjárat egyaránt a Szent Korona útja 
helyett a Széchenyi úton közlekedett végleges 
jelleggel. A lakótelep hét épülete 65 új lakással45 
újabb utasokat hozott a vonalnak. 1976. októ-
ber 4-től46 az autóbuszok (tehát a gyorsjárat is) 
Zuglóban már nem végig az Erzsébet királyné 
útján haladtak párhuzamosan a villamosokkal, 
hanem a Kacsóh Pongrác úti lakótelepet ellátva 

A Récsei garázsba haladó 25-ös a Thököly úton 
70-es évek első éveiben
(fotó: tildy tiBor)
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az Ungvár utca /visszafelé 
Kacsóh Pongrác út/ útvona-
lon haladtak a Rákospatak 
utcáig, és csak ott kanyarodtak 
rá az Erzsébet királyné útjára. 
1977. december 15-től47 pedig 
az alapjárat útvonalát Rákos-
palotán időszakos jelleggel 
a Gyógyszeripari Ellátó és 
Szolgáltató Vállalatig hosz-
szabbították, kiszolgálva egyúttal a közelben 
található Hulladékégető dolgozóit is.

1977-től megkezdődtek az M3-as bevezető előz-
ményének tekinthető körvasútsori felüljáró építési 
munkálatai. Az új útvonalszakasz a Tóth István 
utca – Mexikói út között húzódott 2X1 forgalmi 
sávval, a körvasútsor felett. Ennek elkészülte után 
a 25-ös gyors (új jelzését az 1977. januári nagy 
átszámozások során kapta) 1978. október 16-tól48 
ezt az utat vette igénybe, így az Erzsébet királyné 
úti szakaszt kihagyva, az új főúton és a Tóth Ist-
ván utcán keresztül érte el a Rákos utat, jelentős 
előnyt nyerve. 1983. április 19-től49, az autópálya 
bevezető szakaszának teljes átadása  után a mai 
225-ös útvonala szerint, tehát egészen a Szent-
mihályi (Felszabadulás) útig haladt. A Rákos út 
térségében élők számára ez komoly veszteség volt, 
mert a kényelmes gyorsjárati kapcsolatot egyik 
napról a másikra elvesztették. Kérésük csak 1987-
ben talált meghallgatásra, amikor is 25A jelzéssel 
szeptember 1-től50 gyorsjáratot indítottak a 25-ös 
gyors régi útvonalán, a Hubay Jenő térig. Az alap-
járat közlekedésére az autópálya építés végleges 
hatással csak a zuglói térségben volt: mivel a mai 
bevezető szakaszt először itt kezdték építeni, az 

47  BKV 53. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1977. december 7., 3. o.
48  BKV 45. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1978. október 11., 3. o.
49  BKV 25. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1983. április 13., 1. o.
50  BKV Tömegközlekedési értesítő, 1987/13., 7. o.
51  BKV 33. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1979. július 25., 7. o.
52  BKV 74. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1985. szeptember 25., 2. o.

autóbuszoknak 1979. július 30-tól51 mindkét 
irányban az Ungvár utcában kellett közlekedniük, 
a végállomást pedig körforgalomban a Róna utca 
– Erzsébet királyné útja – Mexikói út útvonalon 
közelítették meg (a gyorsjárat a Szőnyi út felől, a 
felüljáró alatt érte el). A XV. kerületi szakaszon 
csak ideiglenes, ám hosszú ideig tartó változáso-
kat hozott a bevezető építése: 1979–1982 között a 
Wesselényi utcán át, 1982-1984. június 22. között 
a Rekettyés utcán át érték el a Rákos utat, míg 
végre elkészült a Széchenyi úti felüljáró, és így 
ismét eredeti útvonalukon közlekedtek. A Kassai 
téri felüljárórendszer csak 1985. október 1-re52 
épült meg, ezen keresztül az Ungvár utcából kiha-
ladó buszok is könnyedén elérték a Szőnyi utat, 
így az alapjárat útvonala is erre módosult.

A 80-as években a gyors 25A megindításán túl 
a járatcsaládon komolyabb fejlesztés nem történt. 
Kivételként említhető a Rákospalotán kiépült 
külső ipartelep a Mélyfúró utca térségében, 
ahová a Gyógyszeripari Vállalatot ellátó alap-
járatot is elvezették, ez azonban csak időszakos 
jellegű módosítás volt. Szintén az ipari területek, a 
raktárbázis térségében történt fejlesztésként érté-
kelhető, hogy a 25-ös gyors 1987 szeptemberétől 

A 25-ös a Kacsóh Pongrác 
úton 1982 körül. A Gyógy-

szeripari Vállalatig közlekedő 
kocsik a képen látható kiegé-

szítő táblával közlekedtek
(fotó: tildy tiBor)
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a Compack Vállalat raktáráig járt53, ahol a sofőrök 
végállomási pihenőidőidejüket a Compack 
által biztosított szociális helyiségben töltötték. 
Ezidőtájt közlekedtek a legsűrűbben a kocsik a 
járatcsaládon, a közös követés csúcsidőben 2-3 
perc volt.54 

A 3-as metró újpesti szakaszának átadása 1990 
decemberében alapjában átformálta a térség 
közlekedését. A kisföldalattival való közvetlen 
kapcsolat Rákospalota külső területeinél már 
nem volt releváns. A járatcsalád három tagja 
közül a legnagyobb „hanyatlás” a 25-ös gyorsnál 
következett be: ezt a járatot korábban éppen a 
kisföldalatti gyors elérésére találták ki és az évek 
alatt úgy formálták – például az M3-as bevezetőre 
történő rátereléssel – hogy ezt a kapcsolatot csak 
a Károlyi Sándor út, Fő út térségében élők, és az 
ipartelepi dolgozók számára adja meg. Csakhogy 
e térség számára ekkortól már 3-as metró élve-
zett prioritást az azt elérő 96 gyors, 104-es, 170-es 
gyors autóbuszokkal, valamint a 12-es villamossal. 
Míg az alapjáratnál kisebb mértékű, csúcsidei 4-6 
percről 7-8 perces ritkítás történt, addig a 25-ös 
gyorson komolyabb ritkítás55 és utasvesztés tör-
tént. A változásból szerencsésen kijövő viszonylat 
az Újpest-központig meghosszabbított és sűrített, 

53  BKV Tömegközlekedési értesítő, 1987/13., 4. o.
54  BKV menetrendi tájékoztatója 1987., 58-60. o.
55  Saját honlapom a budapesti viszonylattáblákról: bkvtablak.gportal.hu  Megállótáblák 2-50 járatok menüpont
56  BKV Tömegközlekedési értesítő, 1996/3., 7. o.
57  Apró kiegészítésként megjegyezhető, hogy 2007. április 3-tól a 25-ös néhány menete külön szerződés keretében ismét érintette a 
MEDIMPEX-et (a Gyógyszeripari Ellátó Vállalat jogutódját), de ez a 2008-as paraméterkönyv bevezetésével megszűnt.
58  BKV 51. sz. szolgáltatási előírás, 2008. augusztus 29. 6. o.

végig a Rákos úton haladó gyors 
25A lett: egy mindkét végpontján 
földalatti kapcsolattal rendelkező 
viszonylat, melyet így mindkét 
irányban szívesen választanak az 
utasok. Nem véletlen, hogy nap-
jainkban közlekedő 25-ösnél is e 
vonal koncepciója él tovább.

A rendszerváltás után az ipartelep forgalma is 
csökkent, ezért 1996. március 1-től56 takarékos-
sági és kihasználatlansági okokból mind a 25-ös, 
mind pedig a gyorsjárat útvonalát a Székely Elek 
útig vágták vissza. Előbbit a 170-es gyors, utób-
bit pedig az ekkor meghosszabbított, de ritkábban 
közlekedő 70-es pótolta. A viszonylatok útvonala 
ezután a 2008-as paraméterkönyvig semmit sem 
változott!57

A 2008. szeptember 6-tól58 érvényes új paramé-
terkönyv alapjaiban változtatta meg a fővárosi 
tömegközlekedési hálózatot. Egyik nagy vív-
mánya a várost átszelő 5-ös busz, mely azóta is 
– apróbb módosításoktól eltekintve – változat-
lan formában közlekedik. Beindítása során ebbe 
a járatba integrálták a 25-ös jelentős részét: az 
Erzsébet királyné útja – Széchenyi út – Rákos út 
szakaszt ez az új járat látta el, míg a 25A gyors 
útvonalát úgy módosították, hogy a Rákos út 
helyett az Arany János utca – Eötvös utca útvo-
nalon haladjon, a megszűnő 25-öst pótolva, a 
felszabaduló jelzés révén 25-ös jelzéssel. Sajná-
latos módon a 25-ös gyorshoz egyáltalán nem 
nyúltak, csupán jelzését módosították 225-ösre. 
Bár a 25-ös külső, Károlyi Sándori úti szakaszát 
több más viszonylattal párhuzamosan a 225-ös 

A 225-ös járat napjainkban
(fotó: kemény máté)
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látja el, utasforgalma elenyésző, az autópályán 
haladó szakaszon pedig szinte üresen fut. A 
szakfórumokon már több ízben előkerült a járat 
megszüntetésének vagy újragondolásának ötlete. 
A Közlekedő Tömeg elnevezésű, közlekedésba-
rát fiatalokból álló Egyesület ennél bátrabb volt: 
a hármas metró pótlásának kapcsán egy végle-
ges jellegű javaslatcsomagot nyújtott be amely 

59  http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017_09_M3eszak_terkep.pdf (Az Egyesület térképe a tervezett változásokról. 
Megtekintve: 2018. szeptember 5.)

alapvetően átformálná Rákospalota, Újpest, és 
Zugló közlekedését. A tervezet a mostani 25-ös 
és 225-ös járatok helyett az ötöst tehermentesítő 
25E-225E járatokat vezetné be. Ezek a Blaha 
Lujza tér és Rákospalota (25E: Kossuth utcáig, 
225E: Csömöri-patakig) között közlekednének, 
a rákospalotai szakaszon a 25-ös útvonalán és a 
kisföldalatti érintésével.59

A járatcsalád történetének fontosabb eseményei:
1946. október 7. Újraindítás (25A jelzéssel) 
 Öv utca – Hubay Jenő tér
1948. február 16. Meghosszabbítás és átszámozás 25A → 25
 A Dózsa Gy. út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséig
1948. március 22. Végállomás módosítás (vasút átépítése miatt)
 A Thököly út – Hungária krt. kereszteződéséig közlekedik.
1948. július 12. Útvonal rövidítés
 A Bosnyák térig jár.
1948. augusztus 1. Útvonal hosszabbítás
 A Hősök teréig jár, Rákospalotán pedig a Károlyi Sándor út - Közvágóhíd utca keresztező-

déséig.
1949. január 10.  Rákospalotán körforgalomban közlekedik, visszafelé a Sződliget utcán.
1949. március 14. A belváros felé a Bocskai utca helyett az Eötvös utcán jár.
1958. augusztus 30. Útvonal hosszabbítás
 A Károlyi Sándor   út – Székely Elek út kereszteződéséig. Mindkét irányban az Eötvös utcán 

jár. A körvasútsor helyett a  Tóth István utcán jár.
1964. augusztus 10. Útvonal  módosítása
 A Tóth István utca helyett a   Szent Korona útján jár
1966. január 24. Útvonal rövidítése
 A Kacsóh Pongrác útig jár
1969. július 1. Útvonal hosszabbítás
 A raktárbázist is feltárja csúcsidőben. Csúcsidőn kívül jelzése 25A
1970. szeptember 1. 125 gyors és 125A gyors páros beindítása,  hosszú 25-ös megszüntetése, 25A jelzése 25 lesz
1970.  november 21. Az új Kacsóh Pongrác úti végállomás átadása
1973.  február 10. A 125A megszüntetése
1974.  december 2. Útvonal módosítása
 A 25-125-ös  Szent Korona útja helyett a  Széchenyi úton közlekedik
1976. október 4. Útvonal módosítása
 Az Ungvár utca / Kacsóh Pongrác úton közlekednek az Erzsébet királyné útja helyett
1977. január 1. 125 gyors → 25 gyors
1977. december 15. Útvonal hosszabbítás
 A 25-ös időszakos jelleggel a Gyógyszeripari Vállalatig jár
1978. október 16. A 25-ös gyors az új gyorsforgalmi úton,  az M3-as bevezető elődjén közlekedik a Tóth 

István utcáig és ott tér rá a Rákos útra.
1983. április 19. A 25-ös gyors az új M3-as bevezető szakaszon közlekedik.
1987. szeptember 1. A 25A gyorsjárat beindítása (Kacsóh Pongrác út – Hubay Jenő tér)
1990. december 15. A 25A gyorsjárat meghosszabbítása Újpest-központig.
1996. március 1. A 25-ös és a 25 gyors lerövidítése a Székely Elek út
2008. szeptember 6. A 25-ös beolvasztva az új 5-ös és 25-ös járatokba, 25A útvonala a rákospalotai szakaszon 

módosul és jelzése 25 lesz.  A 25 gyors jelzése 225.
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Emléktáblát sok helyen sok apropóból állíthat-
nak a közösségek, de egyben azonosak ezek a 
célok: emlékezni akarnak valakire vagy valamire. 
Emléket állítani lehet egy személynek, épületnek, 
eseménynek, bárkinek vagy bárminek, aki, vagy ami 
munkájával, (élet)történetével jó példát állíthat a 
jelen és jövő nemzedékeinek, vagy egy olyan ese-
ménynek, mely jó vagy rossz tanulsággal szolgálhat.

Kerületünkben Város-Emlék-Képek címmel 
ötödik éve zajlik információs emléktáblák kihelye-
zése. Az első emléktáblát a volt Vigadó, jelenleg 
Városháza – az önkormányzat Hubay Jenő téri 
épülete – falára helyezték el 2013 februárjában, 
jelenleg a kerület 12 pontján bukkanhatnak a 
járókelők Város-Emlék-Képek táblára. Az ötlet a 
Csokonai Kulturális Központ munkatársától, Sz. 
Urbán Szilviától származik, aki elárulta: az ihletet 
azokból a gyerekkori sétákból merítette, melyek 

során nagyapja mutatta meg a környék érdekes 
és emlékezetes épületeit, helyeit. Régi épületek, 
jeles helyek kaptak, kapnak emléktáblát, melyeken 
korabeli fotók mutatják be a gyakran megválto-
zott, átépült épület, környék korabeli arcát. Rövid 
magyarázó szöveg idézi fel az épület, vagy a benne 
helyet kapó közösség múltját is.

De nem csak épület kapott táblát, hanem a híres-hír-
hedt sárga keramit is, ami magyar találmány volt, és 
kezdetben – az 1910-es években – nagyszerűnek 
bizonyult a hol poros, hol sáros utakon való köz-
lekedés elősegítésére. Akkoriban egész települések 
tudtak lelkesedni, ha valamelyik közterület végre 
állandóan járható, sárga keramitos útburkolatot 
kapott. Később a motorizáció elterjedésével csúszós-
sága miatt gyilkos, és felszámolandó burkolatnak 
minősült, a kerület utolsó ilyen utcájának – a pest-
újhelyi Gergő utcának – aszfaltozásakor, néhány 

Város – Emlék – Képek
írta: Rátonyi Gábor Tamás
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méteres sárga keramitos szakasz meghagyása mel-
lett – kapott emléktáblát a burkolat.

Az eddigi utolsó – sorrendben a 12. – táblát 2016-ban 
helyezték ki a Kinizsi utca 52. szám alatti volt Refor-
mátus elemi iskola épületére. 2017 decemberében a 
Rákospalota Anno Klub legaktívabb résztvevőinek 
részvételével tartott megbeszélésen összeállt egy lista 
azokról a helyekről, ahová emléktáblákat tervez kihe-
lyezni Urbán. Ez a lista ugyan még ma is formálódik, 
de az biztos, hogy a következő néhány darab Újpa-
lota városrészbe kerül, s csak utána kerül sor újabb 
rákospalotai és pestújhelyi helyszínek bevonására.

A megemlékezésre – vagyis újabb tábla kihelyezé-
sére – méltó helyszínek száma ha nem is végtelen, 
de városrészeinkben szerencsésen sok hely méltó az 
emlékezésre. Több tényezőtől is függ, hogy lehet-
séges, érdemes emléktáblát elhelyezni. Így például 

attól, hogy az adott épület tulajdonosa, kezelője 
hozzájárul-e, vagy attól, hogy van-e régi fénykép, 
vagy más ábrázolás a környékről, az épületről. Az 
egyeztetés, a tervezés már zajlik.

Az emléktáblák avatása egyébként messze nem 
csak XV. kerületi ügy, hiszen az megemlékezés leg-
különbözőbb formáival városszerte találkozhatunk. 
Az azonban ritkább, hogy tervezett módon, időtálló, 
de megfizethető, egységes táblák kerülnek ki a 
házfalakra. A szomszédos XIV. kerületben is szá-
mos tábla hirdeti kik építették és lakták a nevesebb 
épületeket, s melyeket egy ottani civil szervezet, 
az 1990-ben alapított Herminamező Polgári 
Köre készíttet és helyez ez az épületekre. A XV. 
kerületben pedig a Város-Emlék-Képeken kívül 
is kerülnek ki emléktáblák: legutóbb az Őrjáró 
téren a Gerecze-emlékkövet adták át, a pestújhelyi 
régész halálának századik évfordulóján. 
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Légy hív,  mindhalálig!
A RÁKOSPALOTAI 198. SZ. „PÁL” EVANGÉLIUMI 
CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA
2. RÉSZ

írta: Németh Gábor

Az 1929-ben ismét őrsvezetői tanfolyamot 
hirdetett a csapat,1 a nyári nagytábort Gyenes-
diáson tartották.2 Ebben az évben Angliában 
volt a nemzetközi jamboree, ahol a csapatot két 
cserkésztiszt, Csorba András és Újszászy László 
képviselte.3 Szeptember 22-én a csapat „Árpád 
vezér” öregcserkész és az „Endrődi Miklós” raja 
gazdag műsorú, nagy sikerű ünnepélyt rendezett, 
melyről „a jelenvoltak értékes lelki gyarapodással tér-
tek haza”.4 

Az 1930. január 12-én tartották meg az előző év 
tábori beszámolóját, ennek helyszíne a városháza 
nagyterme volt. Ezen szerepelt Gyökössy Endre 
és Lőrinczy György is.5 Február újoncpróbákkal 
és –avatással kezdődött. Tavasszal az öregcserké-
szek irodalmi estet rendeztek, ahol is vezetőjük 
beszámolt az előző évi angliai cserkészjambore-
eról. Folyamatosan tartottak őrsi kirándulásokat, 
próbázásokat. Pünkösdkor mozgótábort rende-
zett a csapat a Bakonyban. A nyári nagytábor 
ismét Szeghalmon volt - parancsnokuk iránti 
szeretetből és tiszteletből. Műsoros cserkészünne-
pélyt is tartottak július 13-án a Király-erdőben.6 
Dr. Gyökössy Endrének ez volt az utolsó parancs-

1  Sajnos nem találtam több információt az alkalomról.
2  „Itt ismertük meg igazán a Balaton szépségeit és gyönyörű környékének történelmi nevezetességeit.” Újszászy, 1932.
3  PCS III., 1929. október-november, 2. o.
4  PCS III., 1929. október-november, 5. o.
5  MCS XI./3., 1930. február 1., 84. o.
6  8 órai újság, 1930. július 13., 4. o.
7  Más írásmód szerint: Szőke István
8  Újszászy, 1932.
9  VL, VII./11., 1930. november
10  MCS XII./5., 1931. március 1., VIII. o.
11  „Felejthetetlen három hét volt ez. Esti tábortüzeink mellett fel-felcsendültek a régi szép kurucnóták, megelevenedtek előttünk a tör-
ténelmi földön Rákóczi legendás alakjai. Széphalmi, sátoraljaújhelyi, valamint a sárospataki kirándulások tették felejthetetlenné a tábort.” 
Újszászy, 1932.
12  Újszászy, 1932.

noki tábora, mert megbízatásáról lemondott, 
a továbbiakban mint tiszteletbeli parancsnok, 
cserkésztiszt állt a csapat mellett, segítve a mun-
kában, szervezésben. A Pál cserkészeket Szeöke 
József7 cserkésztiszt vette át, az őszi, mátrai moz-
gótáborban már ő volt a parancsnok. Vezetésével 
részt vettek a X. cserkészkerület isaszegi harcszerű 
játékán.8 Év végén Csorba András cserkésztisztet 
a „Pál”-ból a 172. számú csapatba igazolta a szö-
vetség.9

A következő évben folytatódott a munka, a kikép-
zés, a gyakorlati próbák, a tavaszi kirándulások, az 
őrsvezetők képzése. Február 15-én műsoros cser-
készestélyt tartottak, melynek „14 műsorszámából 
kiemeljük ’A hadifogoly’ c. színjátékot és ’A költő és a 
pisztoly’ c. tréfát”.10 A hárshegyi őrsvezetői táborba 
több tagot küldtek, két fiú mint házi őrsvezető 
szerepelt. A nyári tábort Hegyalja vidékén, a 
Bodrog partján, Bodroghalász község határában 
rendezték meg.11 Az ősz folyamán több vezetőjük 
katonának vonult be, de helyettesítésekkel folyt 
tovább a szorgalmas munka. Folytatták a cser-
készképzést, több kisebb-nagyobb ünnepségen 
teljesítettek  cserkészszolgálatot.12 
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Az új munkaév kezdetén lemondott Szeöke József 
parancsnok a csapat vezetéséről, el is távozott, így a 
parancsnokságot Újszászy László cserkészcsapat-
tiszt vette át, akit ebben a minőségében januárban 
megerősített a cserkészszövetség Országos Intéző 
Bizottsága.13 53 fővel indult meg a munka. Június 
19-én a rákospalotai cserkészcsapatok a leven-
tékkel közös rendezvényt tartottak utóbbiak 
sportpályáján.14  Az 1932. évi nagytábort Dr. 
Gyökössy Endre tiszteletbeli parancsnok vezette 
Iváncz és Németújfalu közt, a Rába mellett. A 
tábort az igazi cserkészélet jellemezte.15 Erre az 
évre az otthon udvarán felépült a cserkészműhely, 
amelyhez a cserkészszülők támogatása nagy segít-
séget jelentett, egyúttal megalakult a munkaügyi 
őrs is. Az egykori Pál cserkészek november 13-án 
megtartották a 10 éves találkozót, s ekkor alakult 
meg a volt Pál cserkészek baráti köre.16 Ebben az 
évben megkezdték felkészülésüket a következő 
évi gödöllői nemzetközi jamboreera.

Az 1933. év nagy és azóta is sokat emlegetett ese-
mény volt a magyar cserkészet életében: magyar 

13  VL IX/1., 1932 január
14  Néptanítók lapja, 65. évf., 13. szám, 532. o.
15  Újszászy, 1932.
16  Uo.
17  A cserkészet alapítójának, Robert Stephenson Smith Baden-Powellnek világszerte közismert beceneve.
18  MCS XIV./12., 1933. június 15., 301. o.

földön, Gödöllőn rendezték meg a cserkészek 
nemzetközi nagytáborát, a tulajdonképpeni világ-
találkozót. Nem csupán BiPi17 magyarországi 
követői, de a magyar diplomácia, a politikum és a 
magyar társadalom is készült erre a rendezvényre. 
A cserkészszövetség és a csapatok már az előző 
évet is a felkészüléssel töltötték: etikai kódexek, 
szótárak, viselkedési útmutatók készültek, tanul-
mányozták a külföldi cserkészetet, egyes országok 
mozgalmait is bemutatták. Főpróbát is tartottak a 
magyarok számára a hárshegyi cserkészparkban: 
április 8-án nagyszabású rendezvényt tartottak, 
melyen 155 magyar csapat vett részt, köztük a 
„Pál” tagjai is.

Alig több, mint két hónappal a gödöllői világ-
találkozó előtt, május 25-én a rákospalotai helyi 
cserkészbizottság rendezésében, a helyi csapatok, 
így a 198. sz. „Pál” evangéliumi cserkészcsapat 
részvételével jamboree-napot tartottak, melynek 
helyszíne a Wágner-kert volt. Cserkészbemutatót 
tartottak, „szórakoztató mutatványokkal mulat-
tatták a közönséget”,18 a nap végén tábortűz köré 

A csapat gödöllői tábora 1
(forrás:  Újszászy lászló hagyatéka)
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gyűltek. A korabeli beszámoló így látta az alkal-
mat: „Fenséges képet mutatott a majdnem félezret 
számláló cserkészcsapatok felvonulása a városon 
keresztül a hősök szobrához. Kiss Lajos parancsnok, 
mint a Helyi Bizottság titkára a koszorú elhelyezése 
után rövid, de lélekemelő beszéddel tett fogadalmat a 
cserkésztörvények megtartására. Esküvel ígérte, hogy 
mindent elkövetnek Nagy-Magyarország feltáma-
dásáért. Délután Fröchlih Ferenc ügyvezető elnök 
lelkes, szép beszéd kíséretében felkérte a csapato-
kat munkájuk bemutatására.”19

Gödöllőn a X. cserkészkerület csapatai egy közös 
táborrészben voltak. Ennek a kerületnek a cser-
készei kapták feladatul a központi zászlórúd 
felépítését és a tábor teljes területének tűzoltói 
szolgálatát.20 Hogy nem volt ideális a környeze-
tük, de mégis megállták a helyüket, arra e sorok 
szolgálhatnak bizonyítékul: „És vajon elfelejthet-

19  MCS XIV./12., 1933. június 15., 311. o.
20  Szopek, 1935., 36. o.
21  PCS V./1-2., 1934. január-február, 14. o.
22  Közli: Gergely, 1989., 153. o.
23  VL XI./3., 1934 március
24  VL XI./9., 1934 szeptember
25  PCS V./4., 1934. április, 47. o.
26  Sipos László ekkor már legalább 10 éve a csapat tagja volt.

jük-e a rákospalotai és újpesti csapatokat nagyon 
nehéz és minden tábori igényléstől oly messze 
fekvő táborhelyükön, s mégis a dísz, színpompa 
és rend csak úgy ömlik felőlük, kiknek központ-
jában az Irinyiek nagyszerű kajak-kapuja megállít 
minden szemlélődőt.”21 Mindezek a X. kerületről 
írnak, de természetesen ebbe beletartozott a 
Pál cserkészcsapat is. A jamboreera készült egy 
térképvázlat Magyarországról, amelyen a Magyar 
Cserkészszövetség feltüntette a megtekintésre 
ajánlott cserkészintézményeket, ezen a térképen 
látható Rákospalota, egy cserkészotthonra hívva 
ott fel a figyelmet. Jelenlegi tudásunk szerint csak 
a Pál cserkészeinek volt saját cserkészotthona, 
így feltételezhetjük, hogy ezt tüntették fel.22 A 
Pál-csapat Újszászy László parancsnoksága alatt 
vett részt a táborban.

A következő időszak forrásai a 198. sz. „Pál” 
evangéliumi cserkészcsapatról sajnos erősen 
megcsappannak, beszűkülnek. A következő évek-
ben egy-egy tábori parancskönyv, vagy néhány 
statisztikai kimutatás maradt meg, amelyekből 
valamennyire rekonstruálható a Pál csapat törté-
netének néhány foszlánya.

1934-ben az Országos Intéző Bizottság a X. kerü-
let II. sz. tisztpróbázó bizottságába jóváhagyja dr. 
Újszászy László megválasztását,23 s ekkor igazolta 
Sipos Lászlót is csapattisztként a Pál csapatba.24 
Március 24-én a csapat „Árpád vezér” öregraja 
cserkészestélyt tartott, amelyen „néhány vidám, 
tiszta órát szerzett közönségének”.25 Ebben az évben 
ismét parancsnokváltás következett: dr. Újszászy 
László helyett Sipos László vezette a 198-as 
cserkészeket.26 Októberben még egy sajnálatos 

A csapat gödöllői tábora 2
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esemény történt: kirabolták a csapat otthonát. 
Adat nem maradt arról, hogy mekkora kár kelet-
kezett, de a végül rendőrkézre került tettesről, 
mint veszélyes bűnözőről írtak.27

1935-ben a X. (Pestvidéki) cserkészkerület meg-
alakulásának 10. évfordulója alkalmából Megyeren 
nagytábort  tartottak, melyen a Pál csapat is részt 
vett.28 Szintén a jubileum apropóján egy könyv is 
megjelent a kerületről, ebben az aktuális év csa-
pattisztjeit is felsorolták. A segédtisztek között 
Bakos Istvánt, a „Pál” tagját is megtalálhatjuk.29 
És természetesen a csapat vezetőjét, Sipos Lászlót 
is, aki 1940 őszén adta át a parancsnokságot Iván 
László kántortanítónak. 

1938 végén megalakult az öregcserkészekből álló 
Árpád-öregraj.30 A vezetője a parancsnok, Sipos 
László megbízásából Wrabecz Aladár lett. Első 
órájukat 1939. január 5-én tartották az otthon-
ban. Ekkor összeállították az éves tervüket, hogy 
mely színdarabokat fogják előadni, még dátumot is 
megjelöltek, amikor is előadják majd a betanulta-
kat: április 16-ra tűzték ki ezt. Két színdarabról volt 
szó, de csak az egyikről tudunk biztosat, ez pedig 
Köpeczi-Boócz Lajos31 „A laikus” című egyfelvo-
násos bohózata. Március 11-én teaestélyre akarták 
összehívni a palotai csapatok öregcserkész rajait, 
s felmerült a korábbi generáció cserkészzeneka-
rának újraalakítása is – ez utóbbi a csapat egyik 
öregcserkészének, Kiss Gyulának a vendégül látása 
során történt. Sajnos egyik tervezett eseményről, 
cselekményről sem tudjuk, hogy megvalósult-e. 
Eldöntötték, hogy atlétika sporttal kívánnak 
foglalkozni, amelynek részeként ping-pong ver-
senyeket szerveznek, ez meg is történt: mind házi 
bajnokságot, mind pedig az evangélikus és a refor-

27  Újság, 1934. október 23., 7. o.
28  Szopek, 1935., 143. o.
29  Uo.
30  A megalakulást ők maguk említették naplójukban. De mint láttuk följebb, 1934-ben már volt egy azonos nevű öregcserkész-raj
31  Bibarcfalvi Köpeczi-Boócz Lajos (1894-1947 után) színész, színigazgató. Több novellát, egyfelvonásos darabot, verset írt a két 
világháború közti időszakban. 

mátus KIE-vel (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) 
közös összecsapásokat rendeztek. De emellett más 
sportágakat is felvételét is tervezték. Szó esett egy 
felvidéki mozgótábor lehetőségéről, ha anyagiakban 
megengedhetik majd. Megkezdték a morse-jeladás 
elsajátítását, illetve a cserkészpróbákra készültek, s 
készítették fel társaikat is. Június 25-én a raj Sződre 
kirándult. A nyár és az ősz folyamán a próbákat 
gyakorolták: elsősegélynyújtást, térképolvasást, 
illetve a műhelyben és az otthon területén tevé-
kenykedtek, a szükséges javításokat, felújításokat 
végezték. Maga a cserkészcsapat tizenöt résztvevő-
vel 1939. július 31. és augusztus14. között Bagon 
táborozott. December 23-án a szokásukhoz híven 
„bensőséges karácsonyfa-ünnepet” tartottak.

Az Árpád-öregraj ülése
(forrás:  rákospalota-óvárosi református egyházközség irattára)
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Az 1940-es évből semmilyen adat, információ nem 
maradt ránk, csupán egy leltárátadási jegyzőkönyv 
október 20-áról. Ebből kiderül, hogy Sipos László 
megválik a csapattól, így tőle az új parancsnok, 
Iván István32 a csapat tulajdonában lévő ingósá-
gokat átveszi. Egy 1941. január 2-i parancskönyvi 
bejegyzésből kiderül, hogy gondok voltak a Pál 
háza táján, de hogy mik voltak azok, nem derül 
ki: „Csapatunk a múlt évben nagy nehézségen és 
próbán ment keresztül. A bajokat azonban sikerült 
átvészelnünk. Csapatunk a küzdelemből megerősödve 
és megizmosodva került ki, s megifjodva végzi és foly-
tatja a munkát. Felejtsük el a múlt kellemetlenségeit, a 
kínos perceket! Ne gondoljunk rá! Az új esztendőben 

32  Kántortanító volt Rákospalotán.

új szívvel és megújult lélekkel fogjunk a munkához, 
hogy csapatunk felvirágozzék s újból a város első csa-
patává legyen. Ennek az eléréséhez Isten segítségét és 
áldását kérve kívánok nektek jó munkát! Iván István 
csapatparancsnok.” Február végén-március elején –
sajnos a pontos dátum nem derül ki egyetlen ránk 
maradt forrásból sem- „vidám cserkészelőadást” tar-
tott a csapat, melyet a csapat vezetője egyrészt az 
addigi dicséretes és buzgó munkáért jutalmul szánt 
a cserkészek számára, másrészt a nyári táborra való 
gyűjtésnek is ez volt az első alkalma. Márciusban 
több csapattag is sikeres harmadosztályú vizsgát 
tett, illetve az országos tiszti és az országos őrs-
vezetői táborba is küldött a csapat cserkészeket 
(előbbibe Lőrincz Ernőt, Németh Zoltánt, Horvai 
Józsefet és Unfried Ferencet, utóbbiba Mészá-
ros Lászlót és Pifkai Lászlót). Áprilisban Iván 
Istvánnak első ízben kellett katonai szolgálatra 
bevonulni, három hetes kiképzésre, helyetteseként 
Lőrincz Ernő vette át ideiglenesen a csapat 
irányítását. Május 18-19-én „Hősök versenyét” 
rendeztek a palotai cserkészcsapatok számára, 
amelynek győztese az országos „Hősök versenyén” 
is részt vehetett. Pünkösd ünnepén az újonnan 
épült óvárosi református templom felszentelésére 
a csapatot az egyházközség vezetősége meghívta, 
s felkérte, hogy egyrészt sorfalat álljanak, másrészt 
a rendet felügyeljék. Július 19-e és augusztus 3-a 
között Gyömrőn rendezték a nyári nagytábort. 
Szeptember 14-én zászlókkal és egyenruhájukban 
istentiszteleten vettek részt. Október-november 
folyamán felújították az otthont, majd november 
30-án az egyházközség kultúrtermében előadáson 
számoltak be a nyári táborukról. November 
közepén Iván parancsnok ismét katonai szolgála-
tra vonult be, visszatéréséig ezúttal is Lőrincz Ernő 
vezette a csapatot. 

Csapatátadási jegyzőkönyv 1940
(forrás:  rákospalota-óvárosi református egyházközség irattára)
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1942-ben megkezdődött a csapaton belüli regős-
munka 8 fővel. Tavasszal az Ichthys-táborban és a 
Kőrösi Csoma Sándor regősversenyen vettek részt, 
május 25-én az Ichthys tisztiértekezletén volt jelen 
egy fő a csapatból (feltehetően Iván parancsnok). 
Május 24-25-én rajtáborozást tartottak Budapes-
ten, július 1-4. között pedig az egyik őrs Bagon 
volt. Július 11-24-e között (az éves statisztikai 
jelentésben július 7-e van megadva kezdő, és 21-e 
zárónapnak) ugyanide, Bagra vonult a csapat a 
nyári nagytáborra, amelyen 22 cserkész vett részt. 
Augusztusban Iván István ismét bevonult, de a 
csapatból még négy főnek kellett katonai szolgá-
latra vonulni (közülük az egyiket, Lőrincz Ernőt 
ismerjük név szerint, a többieket nem). 1942. 
augusztus 30-án csapatünnepélyt tartottak. Az 
évről szóló statisztikai kimutatásból kiderül, hogy 
egy tagjuk repülős cserkész volt. Az őszi munkát 
„az őrsi rendszer és a 10 cserkésztörvény alapján” 
indították meg. Az eltökéltség és a szigor érződik 
a parancskönyv soraiból: „aki nem akar az idei csa-
patmunkában részt venni, jelentkezzen, s azt még a 
munka megkezdése előtt a csapatból törölni fogom”, 
a foglalkozásokról hiányzó cserkészt „háromszori 
igazolatlan mulasztás esetén a csapatból haladéktala-
nul törlöm” - írta a parancsnok. Az otthonban heti 
háromszor lehet megjelenni, őrsi- és rajórán, illetve 
vasárnap a játékdélutánon. Kérés és intés is meg-
fogalmazódik a vezető részéről: „megkérlek titeket, 
hogy ezentúl is szorgalommal és erős akarattal végez-
zétek cserkészmunkátokat”. De hogy mi történt, 
arról ismételten hiányoznak az adatok,33 ugyanis a 
következő parancskönyvi bejegyzés az 1943. július 
24-től Tiszapüspökin tartott nyári nagytábor első 
napiparancsa. Augusztus 8-ig tartott a tábor, lét-
száma 18 fő volt, s beszámolójuk szerint a helyiek 
nagyon megkedvelték a csapatot, a tábortűznél 

33  A csapat éves jelentéséből annyi tudható még erről az időszakról, hogy három téli kirándulást szerveztek, illetve hogy kerékpártúrákra 
is mentek – ugyanis tíz cserkésznek is volt kerékpárja.

tartott előadásaikat is szívesen és sokan látogatták. 
De még ez előtt is volt egy közös alkalmuk: július 
12-től két napot töltöttek Szilágypüspökin. Szep-
tember 12-én csapatünnepélyt rendeztek, 26-án 
tizenegy fiúval egy megyeri cserkészversenyen 
vettek részt. Október 31-én templomi ünnepségre 
vonultak ki, december 12-én egy regőscser-
kész-kiállítást néztek meg közösen, 19-ére pedig 
meghívták az otthonba Benkő István lelkészt, mint 
a csapat szervezőtestületének elnökét. Szemlét és 
előadást is tartott a lelkipásztor. Ekkor tartották 
meg karácsonyi ünnepségüket is. A csapat létszáma 
ez évben a korábbi 38 helyett 60 fő volt. Ugyan 
a repüléssel már nem foglalkozott egy „Pál”-cser-
kész sem, de a regősök létszáma, akik részt vettek 
a Gróf Teleki Pál emlékversenyen, két fővel bővült, 
kerékpárral is már kettővel több tag rendelkezett. 
Ugyanakkor a háborús helyzet is már érződött a 
csapat környékén is: Iván István és Lőrincz Ernő 
is I. tűzkereszt-kitüntetést kapott szolgálatáért, s 
ősszel az otthon két termét átadták használatra a 
jegyközpontnak.

1944. február 5-i parancskönyv szerint ismét 
feddést kaptak a csapattagok: „Az utóbbi időben 
sajnálattal tapasztalom, hogy cserkészmunkánkban 
lanyhulás következett be. Ez ellenkezik a cserkészet 
szellemével. A fejlesztésnek, önnevelésnek megállani, 
egy helyben topogni nem szabad. Az önként vállalt 
munkát hűtlenség abba hagyni. Már az is hiba, ha 
nem a legjobb tudásunkkal és nem minden erőnket 
beleadva dolgozunk. (…) Ennek a nem dolgozásnak 
egyszer legyen már vége!” - szólt a vezetői bejegyzés. 
A január 28-án megalakult városi parancsnokságba 
cserkészek is helyet kaptak. A tervezett három tan-
folyamukból kettő is ehhez kapcsolódott, hiszen 
elsősegélynyújtás és légoltalmi foglalkozásról volt 
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szó, a harmadik regős tanfolyam volt. A cser-
készparancsnokság döntése értelmében április 
15-re a 919. sz. Arany János csapat otthonába 
kell megjelenni azon cserkészeknek, akik14 éve-
sek elmúltak, s nem dolgoznak hadiüzemben. A 
miértre nem tudunk biztos választ, de minden 
bizonnyal a háborús helyzet miatti munkameg-
osztás, esetleg védelmi terv lehetett a háttérben. 
Iván István csapatparancsnok ismét bevonulha-
tott, mert a Botond-őrs júniusi kirándulásáról a 
parancskönyvi bejegyzést ifj. Száraz István segéd-
tiszt írta, ahogy az év további részében írtakat is. 
Egyébként a Botond-őrs tagjai (Fúró, Dóra, Kal-

már, Kubik, Jacsó, Medgyesi és Tóth II. 
voltak) ezen a kiránduláson teljesítet-
ték a sátorverési próbát. A csapat nyári 
nagytábora, amelyen 18 cserkész vett 
részt, július 29-től ismét Bagon volt, a 
körülményekre tekintettel mindössze 
egy hetet töltöttek együtt.

Talán nem meglepő a  háború 
magyarországi területre érkezése 
miatt, hogy majdnem egy év telt el 
a következő parancskönyvi beírásig. 
Visszatekintő-összegző hangvétele 
miatt hosszabban érdemes idézni ezt. 
„Fiúk! Viharokkal teljes, pusztító esztendő 
van mögöttünk. Fülsüketítő szirénhang 
vezette be a rettenetes pusztulást, aminek 
ereje meg nem szűnt, sőt fokozódott és a 
hosszú ostromban csúcsosodott ki, hogy 
eresztékeiben rázza meg ezt a nemzetet. 
Az egész ország harctérré változott és a 
pusztulásnak, szenvedésnek kibeszélhetet-
len áradata zúgott végig hazánkon. Hogy 
mit vesztettünk, mit szenvedtünk, arról 

most már hallgassunk némán, kezünket szájunkra 
téve, mint a bibliai Jób, csak a mi kedves körünk áldo-
zataira gondoljunk szeretettel és kegyelettel, mert ők 
nemcsak a nagy magyar közösségé, hanem elsősorban 
a mienké voltak. Drága emléküket igyekszünk méltón 
megörökíteni és cserkészszívünk minden emlékezésével 
fordulunk néma gyászban kedves alakjuk felé. De a 
nagy tragikus hőskölteményből hadd zengjen a költő 
minden pusztulás felett is diadalmas szava: ’A múlt 
csak példa legyen most!’ Isten iránti hálával eltelve 
örvendezhetünk azon, hogy a magyar cserkészet 
kibírta az idők viharait, s mi itt állhatunk a piros-fe-
hér-zöld lobogó vidám lengésében nagy feladatok előtt. 

Jelentés a csapat 1943. évéről
(forrás:  rákospalota-óvárosi református egyház-
község irattára)
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Veszteségeink nekünk is vannak, de van két munkás 
kezünk és cserkészszívünk hozzá. Olyanok vagyunk, 
mint a mesebeli király, akinek egyik szeme sír, a 
másik nevet. Ez a lélek tartott meg eddig is minket: 
ragaszkodás múltunkhoz, nagy fájdalmainkhoz, emlé-
keinkhez, de a jövendőbe nevető szemmel tekintünk, 
mert cserkészek vagyunk.” A beszámoló szerint már-
cius 15-ével, amikor is csapatünnepélyt tartottak, 
megkezdődött, s teljes lendülettel folyt a munka, 
a csapattagok segítettek a romeltakarításban is. 
Július 1-jén újjáalakult a csapat regőshada, amely 
az egy éve hősi halált halt egykori társukra, Tóth 
Istvánra emlékezve felvette a nevét, így a „Tóth 
István regőshad” címet viselte. Szó esett még arról, 
hogy két év múlva negyedszázados fennállását 
ünnepli a csapat, „a régi ’Pálok’ szelleme és munkája 
kötelez”, ezért sok feladat vár még rájuk, amiben 
számíthatnak másokra is: „Nem vagyunk egyedül. 
Jönnek, segítenek a régi ’Pálok’, akik eddig is a miénk 
voltak és hívó szavunkra ismét beállnak közénk, 
mert ismerik a ’Pálok’ jelszavát: ’Légy hív mindhalá-
lig!’Fiúk! Újítsuk meg ismét jelszavunkat és csapatunk 
nagy múltjából tekintsünk előre a jövendőbe, mert jó 
munkára hív minket az Íge: ’Légy hív mindhalálig!’” 
Pünkösdkor egynapos táborozást tartottak, részt 
vettek az Ichthys-alkalmon is, s voltak a Hárshe-
gyen, a cserkészparkban is. Viszont nyári táborra 
nem gondolhattak a körülmények miatt, s mivel 
az otthonukat sem használhatták, így az egyéni 
felszerelések rendbe tétele volt soron. Időközben 
próbáztak is, őrseik a háromkísértés próbáját jól 
teljesítették, a legjobb a Fecske-őrs volt ebben a 
feladatban, így őket Karsay Ferenc,34 aki ettől az 
évtől kezdve a parancsnok volt, megdicsérte. A 
csapatösszejöveteleket rendszeresítették, ahogy a 
vezetői találkozókat is, előbbit minden hét vasár-
napjára, utóbbit keddjére időzítve. A 919-es csapat 

34  Karsay Ferenc, 1910-ben született Újpesten, 1935-ben iratkozott be a teológiára.

által tartott regős tanfolyamra való jelentkezésre 
biztatta a cserkészeket Karsay parancsnok. Megtil-
totta a vezetőség az otthon területén a dohányzást, 
sőt, 16 év alatti cserkészeket, ha bárhol rajtakap-
nak, akkor megfontoljás tárgyává vált a kizárásuk is. 
Július közepén több intézkedéssel kívánták javítani 
a cserkészmunkát. Elhatározták, hogy a próbapon-
tokat egységesítik és a bevált, régi rendhez térnek 
vissza, ezt Horvai József tisztnek kellett irányíta-
nia. Az őrsvezetőket megerősítették rangjukban is 
és pozícióikban is, de minden őrs élére átmeneti 
jelleggel egy-egy öregcserkészt helyeztek, egyrészt 
mert ez az „általános kívánságnak megfelelő”, más-
részt pedig azért, hogy a cserkészmunka nagyobb 
lendületet vegyen. Az Árpád öregcserkész-raj 
vezetői testület lett, ennek élére Horvai Józsefet 
nevezték ki. Ettől a cserkészszövetséggel való szo-
rosabb együttműködést is remélték. „Emberebb 
embert, magyarabb magyart!” jelszó alatt tanfo-
lyamot terveztek, melyen minden alkalommal a 
jelszóra utaló tartalommal előadást kellett tartani. 
Alapvető témája volt az őrsvezetői anyag rendsze-
res feldolgozása. A próbázásokat a nyári szünidőre 
való tekintettel őszre halasztották. A cserkész-
munka újraindulásakor 29 tagja volt a csapatnak, az 
év végére negyvennégy főre bővült a létszám. Ebből 
heten voltak regősök. A statisztikai jelentésük-
ben zenekar alakulásáról adtak hírt, illetve, ahogy 
korábban, úgy ismét beszámoltak a kerékpárok szá-
máról, ami ekkor öt darab volt. Év végén, december 
24-én karácsonyfa-ünnepre gyűltek össze.

Újra csak sok idő elteltével van adatunk a csa-
pat munkájáról: 1947. március 15-én, a nemzeti 
ünnepen a csapat is részt vett, pünkösdkor pedig 
háromnapos próbatábort rendeztek, amelyen ugyan 
történtek hibák, „lehet bírálni a tábori munkát, a 
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tábortüzet, az éjszakai őrségetés a riadót”, de mivel 
„nem egész’ két és fél hónap cserkészmunkája” állt csak 
a csapat mögött, így jó eredménynek tekintették 
a feladatok elvégzését. Az otthonuk visszakerült 
használatukba, de azt rendbe kellett hozni, köz-
tük azt az öt darab kerékpárt is, amely az előző 
és ebben az esztendőben is rendelkezésükre állt, 
illetve a csapatfelszerelést is javítani kellett. Ezt 
tűzték ki célul az elkövetkező időre. Július 12-29. 
között tartották meg a jubileumi nyári nagytábort a 
tolnai Gerjenben, a Malátás szigeten,35 amelyen 36 
cserkész és 6 vendég vett részt. Két őrs tagjai ez idő 
alatt sikeresen elvégezték a III.o. próbát. Fegyel-
mezési okokból három cserkészfiú (Lőrincz József, 
Szőke Lajos és Zsille Zoltán) tagságát hat hónapra 
felfüggesztették, kettőét (Lumzer Rajmundét és 
Varga Györgyét) pedig cserkészietlen magatartás 
miatt három hónapra megszüntették. Ugyanakkor 
büntetésük leteltével mindegyikőjüket visszavárták 
a csapatba. Dicséretek is voltak. B. Szabó Gusztáv 
helyettes parancsnokot, Óvári István megbízott 
cserkésztisztet, Bajzik János, Bányai László, ifj. 
Czinege József, Deli János, Dukarm András, 
Erős László, Gyuricza György, Heffenträger 
Ferenc, Karkó Zoltán, Környei Károly, ifj. Nyikos 
László, Orosz István, Sebestyén Ferenc, Sipos Ist-
ván és Szelp József cserkészeket, kiscserkészeket 
és vendégcserkészeket parancsnoki elismeréssel 
illették. Kiemelték a Fecske-őrs munkáját és az 
Árpád öregcserkész-raj segítségét is. A csapat 25. 
éves fennállásának ünnepségével kapcsolatban a 
szervezést megkezdték, erre az alkalomra minden 
palotai és pestkörnyéki cserkész várt a bejegyzés 
szerint. Erre való tekintettel a szeptember 7-i 
ünnepség előtt a kizárásokat és tagfelfüggesztése-
ket megszüntette Karsay parancsnok. Ugyanakkor 
csalódva állapította meg, hogy kevés „Pál” cserkész 

35  A sziget a Duna mellékágában volt, annak feltöltődésével szántóföldé lett.
36  Nagy valószínűséggel az 1927. évi nemzeti nagytáborra utalt.

segítette a szervezést, kevesen vettek részt az elő-
készítő munkákban. Az öregrajnak megköszönte, 
hogy „tökéletesen rendbe hozták” az otthon mind-
két termét. Az alkalom menetrendjét is leírta: 10 
órakor istentisztelet és fogadalomtétel, 16 órakor 
ünnepély az imateremben, 19.30-tól tábortűz a 
Széchenyi téren a palotai, pestújhelyi és újpesti 
cserkészcsapatok részvételével. Az ünnepség más-
napján a palotai és környékbeli csapatok 400-500 
főnyi cserkésze egész napos programmal lépett a 
közönség elé: nyilvános táborozást rendeztek, fel-
vonulás, dísztábor, regősbemutató volt. (Ekkor a 
regősök száma a csapaton belül 10 fő volt, veze-
tőjüket név szerint ismerjük: Janik József állt az 
élükön.) Október 18-án a csapatparancsnok érté-
kelte az évet. Azt írta, hogy lehetett volna jobban 
csinálni mindent, de mivel a munka nehezen indult, 
„köd, homály, bizonytalanság takarta a jövendőt”, az 
elért eredményeket jónak ítélte. A csapat eleinte 
„jóformán csak egyetlen őrsből állt”, így az elvégzett 
feladatok, a csapat újjászervezése, a próbatábor és 
a jubileumi nagytábor, az otthon rendbetétele, a 
25. éves ünnepség, amely munkákhoz csak tervek 
és fillérek álltak rendelkezésre, mind jól sikerültek. 
Mindebben nagy része volt több cserkésznek, emlí-
tést is tett a „jól végzett munka kis és nagy hőseiről”, a 
„Gyuriczákról, Karkó Zoliról, a kis Hefiről és a Guszti 
báról”. A jubileumon „méltán nagy sikert” ért el a 
Tóth István regőshad, s a tisztikarnak is köszönetet 
mondott a közreműködésért. Az év végére még egy 
nagy, a jubileumi évet lezáró ünnepséget terveztek. 
Köszöntötte az év közben a munkába bekapcsolódó 
Orosz Istvánt, aki régi cserkész,  „már kisgyermek 
korában a megyeri dombokon kéthetes tábort élt át”,36 
illetve a soriakban üdvözölte Orbán Károlyt, aki 
a csehszlovákiai magyar cserkészszövetség tagja 
volt 6 éves kora óta. Ideiglenesen és próbaképpen 
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a csapat I. Endrődy Miklós-raját 
vezette. Beszámolt arról is, hogy 
Sándor László öregcserkész veze-
tésével alakul a csapat öregcserkész 
klubja, amit 20 korábbi „Pál” cser-
kész szándékozott létrehozni a 
jubileum alkalmából. Október 4-én 
tartották az első összejövetelüket a 
csapat otthonában. Ebben az évben 
regőskarácsonyt tartottak az otthonban december 
24-én, amikor is a regősök termét is felavatták. 
Tehát az év végére befejezték a háborúban megsé-
rült épületük kijavítását (a falakat, a tetőzetet kellett 
kijavítani, újra kellett festeni és üvegezni, a belső 
tereket is rendbe kellett tenni). A következő évet 
így külsőségekben és lélekben is megújulva várták, 
azzal a reménnyel, hogy „mind cserkésztestvéreink 
nagyobb közösségével és minden jó magyar testvérünk-
kel, s mind cserkészmunkánk végzésével –igazi emberi 
ideálok képzésével- hozzájárulhatunk az igazi ember-
testvéri közösség építéséhez”.37

1948. március 14-én a 48-as forradalom száza-
dik évfordulóján nagyszabású cserkészfelvonulást 
rendeztek Rákospalotán. Ezen nemcsak részt vett 
a „Pál” csapata, hanem házigazdai szerepet is vál-
lalt: az otthonukba gyülekeztek a résztvevők, innen 
indultak a városháza elé, ahol a 10 órakor kezdődő 
díszközgyűlést meghallgatták. Ennek végeztével a 
Kossuth-szoborhoz vonultak, annak megkoszorú-
zása után pedig visszamentek kiindulási helyükre, 
a „Pál” otthonába.38 17.30-kor ismét innen indultak 
a Kovácsi térre, ahol meggyújtották a „szabad-
ság-tüzet”, majd fáklyákkal és lampionokkal a 
Széchenyi térre meneteltek.39 A téren részt vettek a 
„Szabadságzászló” avatási ünnepségén, amit meg is 
koszorúztak. A csapat részéről a délelőtti alkalmon 

37  Évi jelentés az 1947. január 1 – december 31. közötti időszakról.
38  A Kossuth-szobortól a Dózsa Gy.-Deák-Eötvös-Arany J.-Bocskai-Zápolya-Rákos utcákon keresztül tértek vissza az otthonba.
39  A Kovácsi térre a Bocskai utca felől a Deák-Dózsa Gy.-Erzsébet-Károlyi úton jutottak, ahonnan a Károlyi-Pozsony-Bem-Batthyány- 
Erzsébet-Deák utcák érintésével értek a Széchenyi térre. 
40  Délelőtt 276 (192 fiú, 84 leány) cserkész vett részt az ünnepségen, délután pedig 458-an (354 fiú, 104 leány).
41  Újszászy, 1932.

48, délután 44 cserkész vett részt.40 Fót mellett, 
Somlyón vonultak nyári nagytáborba augusztus 
14-22. között, amely újra csak jubileumi volt: az 
1848-as forradalom centenáriuma adta aktualitását. 
A 25 fő részvételével lezajlott tábor parancsnoka 
Karsay Ferenc, helyettese ifj. Czinege József volt. 

A hirtelen és fojtón leszálló csönd, az új rendszer-
től minden zsigerében idegen ifjúsági mozgalmat 
Rákospalotán is elhallgattatta. Így a 198. sz. „Pál” 
evangéliumi cserkészcsapat mindenkori tagjainak, 
segítőinek, barátainak 25 esztendejük volt arra, hogy 
működésükkel kifejtsék azon nemes célokért erőfe-
szítéseiket, melyeket egykor így fogalmaztak meg: 
„Gyökeret vert csapatunk Rákospalota földjén, mert 
Istennel dolgozó, Istenben gyökeredző szolidaritással 
vezeti az evangélium szelleme. Az önzés és gyűlölet 
malomkövei közt őrlődő társadalmunk között las-
san, de céltudatosan elhinti a cserkészet eszméjét, s 
a liliomos cserkészjelvénynek tiszteltet és becsületet 
szerez. (…) Az új évtized kezdetén cserkészöntu-
dattal hiszünk az aranyos cserkészliliom embert 
alakító kisugárzásában; hiszünk abban, hogy sarló 
alá érik a mag, mit lelkünkbe elhintettünk, s felnö-
vekedve, megerősödve, megizmosodva kovász leszünk 
az új nemzedék erős kenyerében.”41 Ez az évtized alig 
lett több 15 évnél, és a sarló bizony megdolgozta a 
szárba szökkenő ifjúsági mozgalmat.

Táborozási igazolvány 
az utolsó fóti táborról 1948

(forrás:  rákospalota-óvárosi református 
egyházközség irattára)
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Ebből a rejtélyes nevű tárgyból kettőt 

őriz a kerület helytörténeti gyűjteménye.  

Friss szerzemények, ez év júniusá-

ban kerültek a múzeum polcaira nagy 

örömünkre, a XX. század első felének 

jellegzetes emlékeinek szoros palotai 

kötődése van. Géczy László rákos-

palotai tűzoltó díszegyenruhájának 

tartozéka volt mindkettő. Ahhoz hogy 

e tárgyakat megértsük, megismerjük, 

fontos néhány gondolattal kitérni a 

magyarországi ezen belül a rákospa-

lotai tűzoltóság történetéhez, Géczy 

Lászlóhoz és a tűzoltó díszegyenruha 

történetéhez.1

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

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

Magyarországon az első önkéntes tűzoltó szö-
vetség 1835-ben Aradon alakult meg, majd egyre 
szaporodtak a hasonló szervezetek. 1866-ban 
kezdődött a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egy-
let szervezése. 1871-ben megalakult a Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség. 1880-ban fogadták 
el az első egyenruhát és az egységes rangjel-
zést meghatározó szabályzatot. A tűzoltóság 

MI AZ A RŐZSEKÉS?
írta: Nagy Anita Ágnes
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ugyanúgy, mint a honvédség a tagjait nemcsak 
gyakorló, hanem kimenő és díszruházattal látja 
el napjainkban is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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