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Kedves Olvasó!

Néhány éve egy amerikai cég új típusú internetes térképet fejlesztett. Az alkalmazás segítsé-
gével nem a legrövidebb vagy leggyorsabb úton juthatunk el célunkhoz, hanem a program 
bonyolult algoritmus alapján megkeresi azt az útvonalat, ahol fákkal szegélyezett utcákon, 
parkokon keresztül vezethet utunk, ahol érdekes és értékes történelmi épületek mellett ha-
ladhatunk el, olyan helyszíneken, amelyekhez érdekességek, személyes történetek kapcso-
lódnak. A program tehát nem csak az út hosszát veszi figyelembe, hanem azt is, mennyire 
kellemesen telik el az utazással töltött idő. Ezzel megalkották azt a térképet, ahol a legbol-
dogabb útvonalat („happy maps”) választhatjuk célunk eléréséhez. 

A szépség elsősorban nem a funkcionalitásban és nem a hatékonyságban rejlik. Ott 
van azonban az elsőre nehezen felfedezhető részletekben, a régi óvodánk kertjében gye-
rekkorunktól szemünk előtt növekedő fákban, elődeink megsárgult fényképében, a kasté-
lyok titokzatos múltjában, az ezeréves históriákban. 

Ezt kapjuk ettől a könyvtől is: nem csak történész szempontból hiteles dokumentu-
mokat, amelyek településünk történelmét gazdagítják, hanem érzelmeket, melyek életre 
keltik régen elhunyt családtagjainkat, ismerőseinket, akiknek alakja már kezd a feledés 
homályába veszni. Szemünk előtt pereg a régi film a Tétény Filmszínházban, rácsodálko-
zunk elődeink elfeledett szokásaira és mesélnek a régi iskolák, műemlékek is Nagytétény 
rég- és közelmúltjáról. 

Jó érzés, hogy ebben a határtalan nagy világban van egy hely, ami ismerős, ami 
a miénk   , s amit töviről hegyire megismerhetünk. Az egyén helyét, feladatát a történe-
lemben Herman Ottó kiválóan megfogalmazta: „Legyünk büszkék arra amik voltunk, 
s igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk!” Ehhez nagy segítséget nyújt Dindi  
István helytörténeti könyvsorozata, melynek ötödik kötetét tartja kezében az Olvasó. 
Köszönöm a szerzőnek a fáradhatatlan gyűjtőmunkát és az izgalmas, ezidáig sehol nem 
olvasható történeteket, a Nagytétényi Polgári Körnek pedig azt, hogy szívén viseli Nagy-
tétény történelmének dokumentálását, megőrzését.

Karsay Ferenc
Budafok-Tétény polgármestere
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Tétény az 1737. évi Pest-Plis-Solt vármegye térképén
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BEVEZETŐ

Új, ötödik helytörténeti könyvem időutazásra invitálja olvasóit. Lakóhelyünk, Nagytétény 
közel két évezredes történelmének eseménysorozatából állítottam össze múltidéző 
történeteket. A középkori Tétény falu kialakulásán, a település 18. századi újjászületésén, 
az első világháború évein át, a híres-hírhedt tétényi ipari üzemek 20. század végi bezárásáig 
kalandozunk az időben. Közben bepillantunk a Száraz és Rudnyánszky család  kevésbé 
ismert életébe, községünk egykori polgári iskoláinak tevékenységébe, megismerkedünk 
a Szelmann Ház, a Tétény Filmszínház történetével és más múltbeli eseményekkel.

Több tétényi család ősei, elődei évtizedek, évszázadok óta a községben éltek, s utó daik 
számon tartják, megbecsülik őket. A család történetének, múltjának kutatása, ismerete 
erősíti az egymáshoz és a településhez való kötődés érzését is. Tíz „ősi” nagytétényi család 
képes krónikája teszi gazdagabbá a lakóhelyünk múltjáról szóló olvasmányokat.

A könyv fejezeteinek több száz fényképe, dokumentuma nem csupán illusztráció, ha-
nem kiegészítik, személyessé, hitelessé teszik a történeteket. A régi fotók, képeslapok feli-
dézik elődeink életét, hagyományait, településünk egykori arculatát.

Sok-sok forrás, irodalom tanulmányozása előzte meg a könyv megírását. Ezek részle-
tes jegyzékét a felhasznált irodalom és források című fejezet tartalmazza. Köszönettel tar-
tozom azoknak a nagytétényi lakosoknak, a település egykori vállalati dolgozóinak, akik 
visszaemlékezéseikkel, elbeszéléseikkel támogatták, kiegészítették kutatómunkámat:

Csom József, Feimer Ágnes, †Grábits Istvánné, Gyuricska Imréné (Spiller Jolán), özv. 
Heitzmann Józsefné, Huber Magdi, Illés Árpád, Kludák Erzsébet, dr. Kludák István, Kutas 
Endre, Luigitsch Ferencné (Herczeghalmy Ica), Nagy Sándor, Nyéki Imréné (Jülek Ilona), Ősz 
Béláné (Szalay Ilona), Patakiné Száraz Anna, Pentz Ákos, Pentz Endre, Pentz Tímea, Pipek 
Jánosné, Rácz Barna, Turbékné Havasi  Emőke, Vikopál Istvánné (Gyarmati Zsuzsa), Wahl 
Ildikó (Wahl József dédunokája), Wahl Ildikó (Wahl Lajos unokája) Wahl Szilvia Zita (Wahl 
Lajos unokája), Wittmann Judit.

Köszönöm segítőkészségüket, s azt, hogy felhasználhattam családi fényképeiket, doku-
mentumaikat. Köszönöm a Nagytétényi Polgári Körnek, s elnökének, László Istvánnénak, 
hogy lehetővé tették a kötet megjelenését.

A múlt, hazánk történelmének ismerete minden ember számára fontos, e nélkül nehéz 
eligazodni a jelenben és a jövőben. Azonban hazánk históriája mellett ismernünk kell szű-
kebb környezetünk, Nagytétény történetét is. Időutazásunk során felidézzük  lakó helyünk 
több száz éves, elfeledett történelmét, megismerjük múltunk értékeit, hagyományait, melyek 
jelenünk és jövőnk számára is nélkülözhetetlenek.

Nagytétény, 2019. december.                             
Dindi István
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IDŐUTAZÁS NAGYTÉTÉNY MÚLTJÁBAN

Lakóhelyünk a római kori Campona idején

A Campona szó a legtöbb ember számára a budatétényi bevásárlóközpontot jelenti. Ke-
vesen gondolnak arra, hogy a pláza lakóhelyünk, Nagytétény múltját meghatározó ókori 
katonai erődről kapta a nevét.

A képen látható Nagytétényi út furcsa kanyarulata több mint másfél ezer éves. A római 
kori Campona építései során jött létre ez az útszakasz, melyet Tétény az egymást követő 
történelmi korszakokban településszerkezetében megőrzött. A honfoglalás után Tétény 
falu a római tábor tömegét megkerülő út mentén alakult ki.

Ismerkedjünk meg Campona, s a vele kapcsolatos ásatások történetével. Neves régé-
szek: Paulovics István, Fülep Ferenc, Geszti Eszter, Kocsis László és Beszédes József kutatásai 
segítenek eligazodni a Nagytétény területén kialakult római tábor eseményeiben.

A Nagytétényi út furcsa kanyarulata több mint másfél ezer éves
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A Duna már az újkőkor idején vonzotta erre a területre őskori elődeinket. A halászat 
és a megkezdődött földművelés biztosította az itt megtelepedett emberek megélhetését. 
Az egykori piactéren végzett ásatások során fedezték fel a régészek az ezen a területen élt 
emberek legrégibb nyomait. Egy feltárt sírban a kutatók újkőkori csontvázat és edényeket 
találtak. A képen látható zsugorított temetkezést – feltételezések szerint – a nyugvás, a pi-
henés érdekében alkalmazták az őskori emberek. Az újkőkortól Nagytétény területének 
folyamatos lakottságát az ásatások során előkerült réz- és bronzkori leletek bizonyítják. 
A római hódítás előtti időben az illír-kelta eredetű eraviszkuszok éltek e vidéken.

A római birodalom katonái az I. században meghódították Pannóniát. Ezután meg-
kezdték a Duna vonalán a birodalom határát védő erődrendszer kiépítését. Ekkor nőtt meg 
a nagytétényi terület jelentősége. A dunai „limes” része lett Vindobona (Bécs), Arrabona 
(Győr), Solva (Esztergom), Aquincum (Óbuda) mellett Campona (Nagytétény) is. Az itt 
kialakított katonai tábor fontos szerepet játszott a Duna túlsó partján élő népek, a „barbá-
rok” támadásainak kivédésében.

Az ókori Campona, a katonai erőd (castrum) a II. század elején létesült. Építése ösz-
szefüggött a szarmata háborúkkal és Aquincum komolyabb védelmét is segítette. Az 
ókori, kelet-európai, iráni eredetű szarmaták a római császárság idején a Kárpát-medence 
legjelentősebb barbár lakosságát alkották. Az első erődöt, a palánktábort 120 körül építette 
Campona első helyőrsége, egy germán lovascsapat. Ez egy földsáncból és árokrendszer-
ből, gerendákból, valamint felső építménnyel rendelkező tábor lehetett. Már ekkor kőből 
épültek meg a kaputornyok és a saroktornyok 70 cm széles alapfalai.

A 160-as évek végén a Duna túlsó partján élő szarmaták megtámadták Camponát. A har-
cok során a castrum szinte teljesen elpusztult. A tábor feltárásakor megtalálták a kapuboltozat 

Zsugorított temetkezés Pannonia térképe
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átégett gerendáit az úttestre zuhanva. Campona egész területét égett törmelékréteg borította. 
Az egyik leégett épületben, a romok alól került elő a képen látható kis Vénusz szobrocska.

A 2. század végén a lovasalakulatot, a tábor első helyőrségét egy 500 fős íjászalakulat 
váltotta fel, akik római polgárjoggal rendelkeztek. Ők építették át kőből a katonai tábort, 
melynek mérete 187x200 méter lett. Az erőd négyszöget alkotó falait a sarkokon lekerekí-
tették, s minden oldalán tornyokkal megerősített kapu állt. A főkapu Aquincum felé nézett. 
A császári testőrségi kapu (porta praetoria) a Dunára nézett, s falainak vastagsága egy méter 
volt. Az erőd két főútjának találkozásánál állt a tábor parancsnoki épülete, a praetorium. 
A tábor falain belül egy 6 méter széles út haladt, mellette fedett csatornát találtak a régé-
szek, mely a Duna felé lejtett. A 3. század elején gyalogos helyőrség is érkezett az erődbe.

1936-ban, Paulovics István ásatásai idején, egy 18 darabból álló éremleletet találtak, 
melyet 260 körül rejthettek el. Ebből arra következtettek a régészek, hogy ebben az időben 
támadás érhette a castrumot.

322-ben a szarmaták újból megostromolták Camponát. A szorongatott helyzetbe került vé-
dőkön maga Constantinus császár segített. Az 5. századi Zosimus görög történetíró leírta Nagy 
Konstantin szarmaták elleni harcát, akik a Dunán hajókon átkelve támadtak a katonai táborra:

„Tűzcsóvákkal támadtak a falakra. Miközben a falak védelmezői magasabb helyről nyi-
lakkal és kövekkel öldösték a barbárokat, megérkezett Constantinus. Hátba támadva őket 
sok barbárt megölt, többeket élve elfogott, a megmaradtak pedig futásban kerestek menedé-
ket. Rausimodus (szarmata király) csapatainak nagyobb részét elveszítvén átkelt a Dunán…. 
Constantinus üldözőbe vette őt, s rajta ütött. Sokat megölt, köztük magát Rausimodust is. 
A megmaradtakat, akik kezüket feltartották, hűbéresévé tette.”

A leírás alapján megállapíthatjuk, hogy jelentős esemény kapcsolható Camponához. 
A császár egyik nagyszabású győzelmének lett a színhelye. A védők öröme azonban nem 
sokáig tartott. 1887-ben, a déli vasút építésekor, a Zsák utcában egy 10.585 darab bronz-
pénzt tartalmazó elásott lelet került elő. A kutatók megállapították, hogy ezek a pénzek 

Vénusz szobrocska Ilyen lehetett a katonai tábor kapuja Nagy Konstantin
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legkésőbb 333-ban készülhettek, s valószínűleg a katonák elásott zsoldja lehetett. Arra kö-
vetkeztettek, hogy 333 körül ismét támadás érhette Camponát. Az ásatások eredményei 
ezt igazolták, mert vastag égési réteg borította a feltárt romokat.

Nagy Konstantin és utóda II. Konstantin (337-361) idején újjáépítették az erődöt, mely-
nek során átépítések történtek. A tábor sarkainál betemették az árokrendszert és sarok-
bástyákat építettek rá. Más változások is történtek. A korabeli szokás szerint a Duna men-
tén haladó országút átszelte a tábort. Az átutazók a tábor egyik kapuján léptek be, s a vele 
szemben lévő kapun hagyták el az erődöt. A háborúk után az Aquincum felé néző főka-
put és a vele szemben lévő főkaput befalazták. Ezután az országút nem haladt keresztül az 
erődön, s ekkor jött létre a tábort megkerülő és ma is létező Nagytétényi út kanyarulata.

A táborban új, agyagfalú, agyagpadlózatú szálláshelyeket alakítottak ki. A mai iskola 
helyén, az erőd északnyugati sarkában állt Campona fürdője, ezen is történtek átalakítá-
sok. A fürdő megmaradt romjai sajnos a II. világháborúban elpusztultak. Az addigi árok-
rendszert is kiegészítették. Egy új, 6,6 méter széles, 4,9 méter mély árkot létesítettek. Előtte 
pedig egy kisebb árkot is kiástak. Ezek vették körül és védték az új katonai tábort.

Kik éltek Camponában? Erre a kérdésre a feltárt feliratos kövek és a sírkövek adtak vá-
laszt. A katonák állandó harckészültségben éltek. Békés időkben javították, építették az erőd 
falait, bástyáit. Szabad idejükben társasjátékkal szórakoztatták egymást. Az egyik kiásott 
téglatöredéken a mi malomjátékunkhoz hasonló ábrát fedeztek fel. A táborhoz tartozó te-
metők feltárt síkövei katonák neveit őrizték meg: Valerius Valens egy lovascsapat altisztje 
volt, Ijulis Probus egy kiszolgált katona (veterán), Aurelius Regulianus katonai írnok stb.

Római malomjáték egy ókori téglán Kettős sír
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Az egyik sírkő feliratán Julius Victorianus altiszt így búcsúzott el feleségétől: „Itt fek-
szik e kősírban Aurelia Marcellina, a leghűségesebb feleség, őt fedi ez a kő, elragadva a de-
rűs világtól...” A régészek kettős sírokat is találtak, melyekben a férj és feleség együtt lett 
eltemetve. A sírkövek arról is tudósítanak, hogy a sír lakója milyen foglalkozást űzött. 
Marcus Aurelius Zisimus sírkövén például félkörrel határolt keretben bárd, körző és 
szögmérő látható. A képek egy malomjáték ábráját és egy kettős sírt ábrázolnak.

A katonák hozzátartozói a tábor környékén lévő településen éltek. Paulovics István fel-
tételezése szerint ez a plébániatemplom környékén lehetett. Ezt az 1935-ös ásatások során 
az Ó-utcában (Zambelli Lajos utca) előkerült Mithras-oltárkő is megerősítette. A falu 
annak a szokatlan, görbe útvonalnak a mentén alakult ki, mely a katonai tábort megkerülte. 
A Nagytétényi Újság 1935. augusztus 15. számában ez olvasható: „A táborhoz tartozó pol-
gári város, ahol a katonák hozzátartozói laktak, a mai Ó-utca tájékán terült el, s így ennek 
az utcának az elnevezése ide vezethető vissza – ez tehát Nagytétény legrégibb utcája.”

A mai kastély helyén egy római gazdálkodó házának (villa rustica) maradványait tár-
ták fel a régészek 1958-ban. Itt találták a képen látható oszlopfőt is, valamint előkerültek 
őrlőkövek, szűrők, mécsek, edények és egy gyógyszerkanál.

A római kori Campona emlékeit a 19. század második felétől kutatják a régészek. A pé-
csi vasút építése során több sztélé (domborműves jeleneteket, feliratokat tartalmazó kő), 
szarkofág, sírlelet került elő. 1930-ban Dáni Géza nevéhez fűződik egy felfedezés, „mely 
a kastélyhoz tartozó kertben a Castrum-fal egy részét napvilágra hozta. Dáni Géza ebből, 
továbbá a kert talajszintjének alakulatából és az azon a környéken talált nagyszámú római 
emlékből arra a következtetésre jutott, hogy a Castrumnak ezen a helyen kellett lennie.” - ol-
vasható a Nagytétényi Újságban.

Az 1930-as évek közepén Dáni Géza kezdeményezésére és Paulovics István, a Nem-
zeti Múzeum régészeti osztálya vezetőjének irányítása mellett kezdődtek feltárások. 

Campona, római oszlopfő Camponai ásatások, 1935 A fővezéri szállás alapfalai
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A Zsák-utca, Piactér és a mai iskola környékén folytak az ásatások, s 20-25 munkás dol-
gozott a tábor maradványainak feltárásán. A munkák során napvilágra kerültek a római 
várfalak, s a falakon belüli épületek föld alatt rejtőző részei.

Feltárták a dunai oldalon lévő császári testőrségi kaput, az ellenség felé néző főkaput 
és két saroktornyot. Megtalálták Mithras, vagyis a Napisten tiszteletére emelt szentélyt. 
Előkerült a szentély főoltárköve is, melyet – felirata szerint – Aelius Brinco kelta származású 
római katona állíttatta „a győzhetetlen Napisten tiszteletére”. Egy másik kövön Valerius 
Valens tizedes rótta le kegyeletét a Napisten előtt. A harmadik megtalált kövön csak eny-
nyi állt: „A Napnak”. Az 1950-es években feltárták a tábor központjában található fővezéri 
épületeket is, valamint a tábortól keletre lévő, a településhez tartozó III.-IV. századi teme-
tőt. A képeken a Napisten tiszteletére emelt szentély főoltárköve (Nagytétényi Újság képe) 
és a fővezéri szállás alapkövei láthatók.

A III. századból való mérföldköveket is találtak Campona határában. Ezek az Aquin-
cumtól számított XIV. és XV. római mérföldet mutatták. 1 ókori római mérföld kb. 1 481 
méter volt.

Fülep Ferenc  Paulovics István munkáját folytatva végzett ásatásokat Campona terü-
letén. A tábor belső épületei közül feltárta a parancsnoki épületet, egy ismeretlen erede-
tű építményt, egy Mithrasz-szentély maradványait és a tábor 3.-4. századi temetőjét. Az 
1950-es évek végén ismét intenzív ásatások kezdődtek. Campona késő római erődje kö-

A római tábor alaprajza az 1950-es években végzett ásatások idejéből

1 Beugró saroktorony
2  Táborfal
3 Beugró torony
4  Kaputorony
5 Kisebb kerek saroktorony
6  Legyező alaprajzú  

saroktorony
7  A tábor kapuját elzáró  

patkóalakú fal
8  Az Aquincum felől jövő  

főútvonal (via principalis)
9  A Duna felől jövő főútvonal 

(via praetoria)
10  A tábor belsejében feltárt  

épületmaradvány
11 Védőárok-rendszer (vallum)
12  A fővezéri épületek 

(praetorium)
13    A praetorium feltételezett 

területe
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rül három temetőt különítettek el. A keleti temetőben több mint húsz sírt találtak, melyek 
a kastély kertje előtt csoportosultak. Csőfektetés, útépítés és más munkák során is találtak 
a településen sírokat.

1959 novemberében az Ady Endre utca (Angeli utca) 25. szám alatti házban, Lind-
mayer János kertjében, gyümölcsfaültetés közben egy nagyobb kőlapba ütköztek. A nagy-
tétényi református lelkész értesítette a kőleletről a Kastélymúzeumot. Geszti Eszter, a mú-
zeum igazgatója megvizsgálta a kiásott kőemléket. Megállapította, hogy egy késő római 
kori kirabolt, feliratos szarkofág került elő, mely a 22 éves korában elhunyt Aurelia Severa 

Szarkofág

A feltárt keleti főkapu

Feliratok a szarkofágon
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kőkoporsója. Kiemelésére 1961 márciusában került sor. Először a Kastélymúzeum udva-
rára szállították, majd az ottani kőtárba került.

Répaverem ásása közben a Gloriette mögötti kertben két sírt fedeztek fel. A Gyümölcs 
utcában, a Hársfa utcában, az Úttörők útján, de még a Barackos út 31/c alatt is találtak sí-
rokat. Ezekben csontvázakat, a csontok mellett üveg- és kerámiaedényeket, római érméket, 
arany fülbevalókat, nyakláncokat, csontfésűt stb. tártak fel. A leletek nagy része a Nem-
zeti Múzeumba került, a kőemlékek egy részét a Kastélymúzeum kőtárában helyezték el.

Az 1970-es években a katonai tábor feltárt romjait konzerválták, kiegészítették és be-
tonréteggel látták el. Terv is született ekkor a romok bemutatására. 1996-tól hitelesítő ása-
tások folytak Kocsis László vezetésével. Ebben az évben tárták fel a taberna épületének 15 
méteres szakaszát. Az 5,2 méter belsejű helyiségek díszes oszlopsorral épültek meg. A ró-
maiak tabernának nevezték azt az épületet, melyet kereskedők, vagy iparosok vettek bér-
be. Felszínre került került egy 21 érméből álló kincslelet is. A vászonzacskóban talált ér-
mék az égés során összetapadtak. 1999-ben az erőd keleti főkapuja, az erőd főútja mentén 
és az erőd falát belülről követő út mentén végeztek ásatást. A keleti kapu északi tornya 
mögött 4. század végi agyagfalú épület két helyiségét találták meg, egy kemencét is feltár-
tak, valamint csontfésű töredéket és mázas edények töredékeit ásták ki. A keleti kapu déli 
tornya mögött egy ló koponyája került elő, valamint pannóniai edénytöredékeket  és egy 
kék üveggyűrűt találtak a régészek. A déli torony mögötti terület feltárása során síküveg, 
nyolc érem, valamint kerámiatöredékek kerültek elő.

A baloldali képen az Aquincum felé néző főkapu feltárási munkája látható az 1950-es 
évekből, a jobb oldali képen a keleti főkapunál folyó ásatás 1999-ből.

2003-ban Kocsis László 23 cölöpköteget és több kváderkövet fedezett fel a Duna part-
ján. A régészek azt feltételezték, hogy egy kikötő maradványait találták meg. 2015-ben 
közműfektetéskor régészeti ásatásokat végeztek a kastély bejáratával szembeni Hugonnai 
Vilma utcában. A kb. 300 méter nyomvonal feltárásakor késő római kori temetőt találtak, 
melyben felnőtt- és gyermeksírokat tártak fel. A 4. századi háborúk miatt a polgárváros 
lakóinak egy része – biztonságuk érdekében – az erőd falai közé költözött. Ezért a temető 
is közelebb került a táborhoz.

Az Aquincum felé néző főkapu A keleti kapu mögötti terület feltárása, 1999
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2006-ban Beszédes József irányításával a régészek Nagytétény határában, az M6-os út 
építését megelőző ásatások idején, kora római kori temetőt tártak fel. A római limesút 
mentén felfedezett temetőben 56 sírt találtak, közülük 53 a hamvasztásos temetkezési tí-
pushoz tartozott, s többségüket urnás temetkezés jellemezte. A máglyán elhamvasztott 
halott földi maradványait általában agyagurnába helyezve ásták el. A baloldali képen az 
egyik urnasír látható. A sírokból egyfülű kancsó, több különböző ábrázolású sztélé és fi-
bulák (ruhakapcsok) kerültek elő.

A különböző ásatások során a a sírokban fegyveres alakot, Mithraszt ábrázoló és más 
domborműveket is találtak a régészek.

2012-ben a Budapest-Tárnok vasútvonal felújításához kapcsolódó régészeti feltárások 
több lelőhelyet is érintettek Nagytétényben. A Pohár utcában a római tábort, Camponát 

Kváderkövek

Urnasír

Hugonnai utcai feltárás

Fibulák
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körülvevő település egy kisebb részletét tárták fel. Egy lefordított kerámiaedény alatt ál-
latcsontok is előkerültek, egy tál töredékében pedig állati borda- és lábcsontokat találtak. 
Településünk határában, a mai Aquarius Hotel szomszédságában előkerült a római kato-
nai út (limesút) egy 15 méter hosszú, árkokkal kísért, mészkövekből épített kb. 4-5 méter 
széles szakasza. Az út alapozását tört mészkövek alkották, melyre apró köves, kavicsos 
réteg került. Az út tetejét sárga homok és apró kavics keverékéből álló, keményre döngölt 
réteg fedte. A képeken a Pohár utcai feltárás és a limesút látható.

A régészek az eddigi feltárások alapján megállapították, hogy a római limesút nyom-
vonala Nagytétény területén Budatétény felől Campona táboráig a Nagytétényi út déli szé-
lén haladt, majd a tábort nyugatra elhagyva a Bányalég utcáig tovább is a Nagytétényi út 
nyomvonalát követte. Onnan a limesút már nem esett egybe a mai Nagytétényi úttal. A li-
mesutat komoly alépítménnyel készítették. Kőlapokkal fedték be, amelybe sínszerű vájatot 

Fegyveres férfiakat 
ábrázoló sírkő

Mithrászt ábrázoló  
oltár-relief, 2. sz

Pohár utcai feltárás

Mészkő relief, sírépület 
oldalfala, 2-3. sz

Limesút
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véstek. Ebben haladtak a szabványos tengelyméretű római bronzszekerek, a postakocsik. 
16,5 kilométerenként lóváltóhelyeket létesítettek, ahol vendégfogadó is állt. Nyolc napig 
tartott az utazás Rómától Aquincumig.

Campona történetét a 4. század végén és az 5. században is nyomon követhetjük. A tá-
bor területén ebből az időből előkerült pénzérmék azt igazolták, hogy ekkor is éltek az 
erődben. A megtalált úgynevezett besimított díszű kerámiák késő-szarmata és hun népek 
jelenlétére utaltak. A tábor sok pontján talált edénytöredékek avarkori lakosság betelepedé-
sét igazolták (6. és 7. század). A szláv lakosság megjelenését pedig 8-10. századi kerámiák 
feltárása bizonyította. A középkor éveiben építkezésekre is felhasználták az erőd falainak 
köveit. A 13. században Tétényben két gótikus épület állt. Az egyik a Rudnyánszky kastély 
elődépülete, melyről az Iparművészeti Múzeum egyik kiadványában ez olvasható: „A fel-
tételezések szerint a mai kastély magva, a római maradványokat is magába foglaló gótikus 
kastély a 13. század folyamán az Árpád-házzal rokonságot tartó Tétény-család számára 
készült.” A másik, a mai iskola helyén álló kastélyszerű épület  szintén tartalmazott római 
falakat. Zárt udvarának feltárásakor pedig római töredékek kerültek elő.

A római kori Campona feltárt romjait az ásatások után konzerválták, majd visszate-
mették. Ma a föld alatt „pihennek”. A feliratos kőemlékek egy része a Kastélymúzeum la-
pidáriumában (kőtár) található. A Szent Flórián téren egykor kialakított romkert helyszí-
nén a romokból ma semmi sem látható. A tábor bemutatásával kapcsolatos tervek sajnos 
nem valósultak meg. A drótkerítés mögötti terület rendezetlen, benőtte a gaz. A néhány 
évvel ezelőtt rendezett sikeres „Campona Ókori Napok” rendezvénysorozat is megszűnt. 
Nagytétény e fontos és értékes történelmi emlékének méltó bemutatása a barokk kastély 
mellett lakóhelyünk vonzó látványossága lehetne. A képen a katonai tábor megmaradt fal-
részei láthatóak az 1980-as években.

A katonai tábor megmaradt falrészei
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Tétény falu kialakulása és fejlődése a középkorban

A római birodalom hanyatlása, összeomlása idején barbár népek haladtak át Pannónia 
provincián keletről nyugat felé: vandálok, alánok, szarmaták. E népek vándorlását a hun 
birodalom közeledése váltotta ki, akik az 5. század elején a tartomány egy részét meg is 
hódították.

A népvándorlás Campona római erődítményt is érintette. Az 1956-ban végzett ásatá-
sok idején a fővezéri szállás területén 4. század végi, 5. század eleji primitív kunyhók ki-
tapasztott tüzelőhelyeit tárták fel. Körülöttük késő-szarmata-hun kori edények töredékeit 
találták meg a régészek. A hunok az 5. század elején hatoltak be a Kárpát-medencébe, ahol 
meg is telepedtek. Attila, a legnagyobb hun király is itt, a mai Tiszántúl területén alakí-
totta ki székhelyét. Az ő idején (434-453) virágzott a hun a birodalom. Kézai Simon a 13. 
században írt krónikájában így jellemezte Attilát: „...barna színű, fekete s villogó szemű, 
széles mellű, büszke járású, alacsony termetű vala… Vakmerősége magamérséklő, csatákban 
ravasz és ügyelő, testéhez illő erejű, akaratjában nagylelkű, fegyvere csinos, sátra s öltöze-
te tiszta, és szerfölött buja is vala.” (Szabó Károly fordítása) A legenda szerint halála után 
a nagy királyt hármas, arany, ezüst és vas érckoporsóban temették el a Tisza egyik lecsa-
polt holtágában. A középkori krónikák és a népi hagyományok szerint a hunok és a ma-
gyarok egymás rokonai.

A baloldali fotón egy hun áldozati üst, a középsőn Attila hun király látható. A jobb 
oldalon Kálti Márk 1360 körül készült Képes krónikájának egyik miniatúrája, mely koro-
nával ábrázolja Attilát.

Hun áldozati üst Attila hun király A Képes krónika Attila ábrázolása
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A római katonai tábor több pontján edénytöredékek kerültek elő, melyek avarkori  
(5-6. század) lakosságra utaltak. A katonai tábor közepén pedig olyan helyiséget tártak fel, 
melyben a szlávok korából származó kerámia töredékeket találtak. E népek jelenléte azt bizo-
nyítja, hogy az élet Camponában a népvándorlás korában is tovább folyt. A szlávok uralmá-
nak a Kárpát-medence területén a 9. század utolsó éveiben a honfoglalás vetett véget. A Kár-
pátokban élő szlávok átvészelték a hunokat, elkergették az avarokat, s azután megjelentek 
a magyarok. A kis szláv államok eltűntek, de a lakosság helyben maradt. A magyar törzsek 
letelepedtek és sok elemet átvettek az itt élő szlávok gazdálkodásából.

Munkácsy Mihály „Honfoglalás” című festménye, „A fehér ló mondája” azt a pillana-
tot, eseményt örökítette meg, amikor a honfoglalás idején, a birtokszerzés akkor szokásos 
módja szerint, Salán bolgár-szláv vezér követei 12 fehér lóért cserébe egy nyaláb füvet és 
egy korsó Duna vizet adnak át Árpád fejedelemnek.

A honfoglalás történetének első, legrészletesebb megírója, a névtelen jegyző, Anony-
mus, aki magát P. mesternek nevezte, s valószínűleg III. Béla királyunk idején élt. A „Gesta 
Hungarorum” (A magyarok cselekedeti) című történeti munkájában a magyarok történel-
mének első évszázadairól számol be. A történészek ezt a művet nem tartják hiteles törté-
neti forrásnak, de értékes hagyományokat és földrajzi adatokat őrzött meg a honfoglalás 
kori törzsek múltjából.

A Gesta Hungarorumban az olvasható, hogy Árpád vezér környékünkön, a Csepel-szi-
geten választott magának szállást. Településünk névadója, Tétény (Töhötöm, Tuhutum, Tü-
hütüm) Anonymus szerint a honfoglalás kori hét vezér egyike, s téli szálláshelye Buda alatt, 
a Duna jobb partján, a mai Nagytétény területén volt. Nyári szálláshelye pedig a Fertő-tó kör-
nyékén. Ezt a burgenlandi Tadten (Mosontétény) és a Bécs és Sankt Pölten közötti Tetendorf 
nevű települések igazolják. Ligeti Miklós 2 méter magas Anonymus szobra a Városligetben 
látható, a Millenniumi emlékmű 4.7 méteres Tétény bronz lovas szobra Zala György alkotá-
sa és 1929-ben állították fel.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás
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Tétény neve a török-mongol tihit méltóságnévből ered, s herceget jelent. Közel állhatott 
Árpád vezérhez, fejedelmi vő, vagy sógor lehetett, aki a 10. század elején a hadvezéri tisz-
tet is betöltötte. Anonymus Tétényt okos és furfangos vezérnek tartotta. Fiával, Horkával 
a Nyír (Nyírség) meghódítására indult, s elfoglalták a területet egészen Zilahig, a mesze-
si kapuig, a honfoglalás és a középkor egykor Erdélyből Magyarországra vezető egyetlen 
kereskedelmi és hadiútját. Itt, a hágónál kőkaput és gyepűt (országvédő határt) építettek, 
s elhatározták, hogy ez lesz Árpád országának határa. Már hosszabb ideje tartózkodtak 
itt, amikor Tétény tudomást szerzett az erdőn túli terület (Erdély) gazdagságáról. Ide ve-
zetett második hadjárata:

„Az említett Tétény, ez az igen okos ember, kiküldött egy furfangos embert, hogy loppal 
bejárva vizsgálja meg neki az erdőn túli föld minőségét és termékenységét… Mikor értesült 
a föld jóságáról, követeket küldött Árpád vezérhez, hogy az erdőn túl mehessen és Gyalu ve-
zér ellen harcolhasson. Árpád vezér megadta neki az engedelmet…. Heves küzdelem kereke-
dett, azonban Gyalu vezér katonái maradtak alul, s közülük sokan elestek… Gyalu látta ezt, 
s hogy életét mentse, kevesedmagával futásnak eredt. Tétény vitézei nyomába szegődtek és 
a Kapuspatak mellett megölték. Mikor a föld lakosai látták uruk halálát, önként békejobbot 
nyújtottak, s urukká választották Tétényt. A helyen, melyet Esküllőnek mondanak, esküvel 
erősítették meg hűségüket. Tétény pedig onnantól fogva békével és szerencsével birtokolta ezt 
a földet, ivadéka meg egészen Szent István idejéig tartotta meg. Tétény fia lett Horka, Hor-
káé meg Gyula és Zombor. Gyulának volt két lánya: egyiket Karoldnak, másikat Saroltnak 
hívták. Sarolt Szent István királynak az anyja volt...”

(Pais Dezső fordítása latinból)

Több magyar település is büszke arra, hogy a honfoglalás korában Tétény vezér tör-
zsének fennhatósága alá tartozott. Például a Baranya megyei Harkány névadója Tétény fia 
Harka (Horka), aki a Tenkes-hegy lábánál alakította ki szállását.

Anonymus Tétény lovas szobra
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A középkori falvak neveinek legkorábbi csoportjába a személynév eredetű falune-
vek tartoznak. Ilyen település Tétény is, mely a falu birtokosának nevét viselte, s kifejezte 
a birtokviszonyt is. Azt igazolja, hogy a mai Nagytétény területén már a honfoglalás ide-
jén kialakultak a korai szálláshelyek, s ezekből a 10. században a falu. A Tétény nemzetség 
Töhötöm, vagyis Tétény révén rokonságban állt az Árpád-házzal, s a 11. századtól több év-
tizedig birtokolták a települést. Nagytétényben előkerült egy olyan egyenes, kétélű frank 
kard, melyet Géza fejedelem és Szent István király 11. századi seregében használtak a ma-
gasabb rangú harcosok. Más birtokok is tartoztak a családhoz, például 1233-ig Sóskút falu. 
Tétény település nevét 1228-ban említi oklevél először Thethen néven, mely elnevezés is 
a család ősi fészkére utal.

Az Árpád-kori falu az ősi Duna-parti országút, a római kori limes út mentén lévő 
templomdomb körül alakult ki, s kezdetben soros, egy utcás település lehetett. Tétény la-
kói a határt évente felosztották, mindenki kapott egy-egy földrészt. Ezt füvönosztásnak 
nevezték, mely fűsávval elválasztott szántóföldeket jelentett. Halászattal, földműveléssel, 
állattenyésztéssel foglalkoztak, de gyorsan fejlődött a szőlőművelés is. Jelentős szőlőterüle-
tek alakultak ki, a bor jól jövedelmező termék lett, s a bordézsmát a veszprémi püspöknek 
kellett fizetni. A Budára vezető út, a Duna partján lévő rév, a szőlőművelés a kereskedel-
met és a kézműves ipart is fellendítette. A 13. századra Tétény jelentős településsé fejlődött. 
A Tétény család tagjai ezekben az években fontos tisztségeket töltöttek be a megyében és 
a királyi udvarban. Tétényi Marcell fia, Péter 1229-ben a királyné udvarbírója, majd 1230-
ban újvári ispán is lett. A település jelentőségét bizonyítja, hogy egyik királyunk a század 
második felében két alkalommal is Tétényben tartózkodott.

A fiatal, kalandos életű, édesanyja, Kun Erzsébet révén kun származású, tragikus sorsú 
IV. (Kun) László 1272 és 1290 között uralkodott. A kunokat IV. Béla 1239-ben telepítette 
le a Duna–Tisza közén. Beilleszkedésük feszültségekkel járt. Ősi szokásaikat megtartották, 

Tétény vezér családfája

Tétény

Horka

Sarolt Gyula

ZomborGyula

Bolya

Karold

Bonyha
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nem vették fel a kereszténységet. Nem ismerték a földművelést, kóborolva letarolták a ter-
méseket, kirabolták a lakosságot, akik gyűlölték őket és féltek tőlük Az országot feudális 
anarchia is jellemezte. A főurak országos méltóságokért, egymás ellen harcoltak, s közben 
a királyt sem kímélték. Két nagy főúri csoport harcolt egymással: a Héder nemzetségből 
való Kőszegi Henriké, a másik oldalon a Csákoké. 1274-ben az ifjú (12 éves) uralkodót Kő-
szegi Henrik rövid időre foglyul ejtette, de a Csákok kiszabadították. Ezután a király öcs-
csét, András herceget tartották fogva (ellenkirálynak szánták). A bökénysomlai (fövenyi) 
csatában (ma puszta Polgárdi határában) azonban híveivel László legyőzte az ellene lázadó 
Héder Henriket, s kiszabadította elrabolt öccsét. A csata után a király és testvére Tétényben 
pihente ki az eseményeket. IV. László felserdülve szívesen tartózkodott „szeretett kunjai” kö-
zött. Átvette szokásaikat, életmódjukat. Maga is olyan lett, mint egy kun. Kálti Márk 1360 
körül készült Képes Krónika című kódexe kun viseletben ábrázolta a királyt. IV. László fele-
ségével, Anjou Izabellával csúnyán bánt, nem törődött vele. Sőt, a margitszigeti kolostorban 
fogva tartotta. Kun lányokkal vette körül magát, több szeretőt is tartott. Végül az egyház, 
a pápa követelésére ígéretet tett a kunok megkereszteltetésére és életmódjuk megváltozta-
tására. Ezután került sor a tétényi országgyűlésre, mely 1279. július 13-án ült össze a pápai 
legátus, a főurak, főpapok, köznemesek, s a kun vezérek, Alpra, Uzur és társaik jelenlétében. 
Megvitatták és július 25-én elfogadták a kunokkal kapcsolatos végzéseket, melyek alapján 
a király augusztus 10-én kiadta a II. kun törvényt tartalmazó oklevelét. E szerint a kunok 
tovább viselhették hagyományos ruházatukat, hosszú hajukat, szakállukat. A magyar neme-
sekkel azonos jogokat kaptak, megtarthatták önkormányzatukat, földjeiket. Kötelesek lettek 
keresztény hitre térni, megtelepedni, magyar foglyaikat elengedni, a magyarokkal békében 

IV. (Kun) László IV. László halála
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élni. Jogtörténeti szempontból is jelentős eseménynek számít a tétényi országgyűlés. Ez az 
első olyan törvényalkotás, melyben a köznemesség mint nemesi rend részt vett. Dáni Géza, 
a 30-as évek helytörténésze szerint Magyarország „köznemesi rendjének törvényhozó műkö-
dése a tétényi országgyűléssel vette kezdetét.”

A jobb sorsra érdemes, hányatott életű IV. Lászlót 1290-ben elérte végzete, kedvelt 
kunjai végeztek vele, meggyilkolták. Az 1473-ban megjelent Budai Krónika szerint „… sok 
tárgyalás és tanácskozás után, az éj csendjében megragadták az alkalmat, sátrában szörnyű 
sebeket ejtettek rajta, és könyörtelenül megölték.” A Képes krónika miniatúrája ezt a jele-
netet ábrázolja.

A tatárjárás után a tétényi birtokviszonyok átalakultak. A legnagyobb birtokok felett 
továbbra is a Tétény család rendelkezett, de megjelent, s birtokot szerzett a faluban a Hé-
der család is. Tagjai kibékültek az uralkodóval, gazdagodtak, s a királyi udvarban orszá-
gos tisztségeket kaptak. Tétényi birtokukon több oklevelet is kiadtak az 1282., 1287. és az 
1291. években. A 13. században Tétényben két erődjellegű gótikus épület állt. Az egyik 
a Rudnyánszky kastély középkori elődépülete, a másik a mai Hugonnai Vilma Általános 
Iskola helyén létesített épület. A két hasonló várkastély építésekor a római falmaradványok 
egy részét is felhasználták. Két toronnyal körülvett kapuval, lakószárnnyal és várfalakkal 
rendelkezhettek. A régészek egy része azt feltételezi, hogy a két hasonló jellegű és méretű 
épület tulajdonosai a Tétény testvérek lehettek. Más vélemény szerint a mai kastély előd-
épületét a Héder család építhette, s a másik gótikus építményt birtokolta a Tétény család.

A falu legjelentősebb épületét a település közepén, egy magaslaton álló kőtemplomot 
a 13. században építették egyhajós, gótikus stílusban. Egy 1333-ból származó oklevél sze-
rint a Szent Mihály templom egyházi teendőit a Merboldus nevű pap látta el. A középkori 
templom maradványait a mai Nagyboldogasszony plébániatemplom falai őrzik. Gótikus 
eredetű a templom négyzet alakú tornya, melynek három emeletén lőrésszerű gótikus ab-
lakok láthatók. Középkori eredetű a szentély támpilléres lezáródása is. A templomot való-
színűleg kőfal vagy kőkerítés vehette körül. A képen a mai templomtorony egyik gótikus 
ablaka látható.

Az oklevelek szerint a falu a visegrádi várhoz tartozott, s a Tétényi családon kívül több 
földesúr birtokolta és királyi, királynéi birtokrészekről is beszámolnak az oklevelek. Az 
1270-es évek elejéről Both fia, Péter, 1292-94 körül Salamon és Szilveszter bírák, az 1400-as 
évekből Százhalmi László, Kányai Jakab és Molnár Imre nevét ismerjük. 1326. október 8-án 
„A váradi káptalan előtt Salank fia Buda és N. László fia János felosztják örökölt és szerzett 
birtokaikat a következő módon: ...a Thethenben lévő szerzett szőlő Jánosé lett. Kimondták 
azt is kölcsönösen, hogy az utód nélkül elhalt ág vagyonát a másik rész örökli.” Egy 1328-
ban keletkezet irat jobbágyok felszabadítását említi: „A Tétényben lakó Jakab fia Marcell 
és rokonai két jobbágyukat felszabadítják.” Az oklevelek szerint a faluban élő Tétényi Jakab 
1344-ben, a fia Lőrinc pedig 1352-ben a király emberei.1397-ben Tétényi Péter és fia Pál 
egy budai polgárt, Báthéi Tamás fiát Pált „az őt megillető tétényi Pest megyei birtokába be-
vezette” - olvasható a Nemzeti Múzeum egyik iratában.
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Közben a település sokat fejlődött. Az 1330-as években Merboldus, a falu papja 7 garas 
dézsmát fizetett a pápai tizedszedőnek, a csőti Miklós plébános 5 garast, a diósdi Domonkos 
4 garast, az érdi plébános pedig csak 2 garast fizetett. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy 
Tétény a környék jelentős települése lett. A falu a 14. század közepéig a visegrádi várhoz 
tartozott. Nagy Lajos király 1368-ban a birtokot a visegrádi vártól elvette és a tétényi ura-
dalmat titkos pecsétőrének, Kont Miklósnak adományozta. 1398-ban azonban a pecsétőr 
fia, Miklós a tétényi birtokrészt, a kegyurasággal együtt, 4.000 forintért eladta Zsigmond 
királynak. Az uralkodó a megvásárolt birtokkal Tétényi Imrét és utódait ajándékozta meg.

A térkép Tétényt és környékét ábrázolja a középkorban.
1404-ben Zsigmond király Tétényi Imre fia Péternek, Tétényi István fiainak, Lászlónak 

és Jánosnak, valamint unokatestvéreiknek, Kapronczai Miklós fiainak adományozta a tété-
nyi birtokokat és a Szent Mihály templom kegyuraságát. Megkapták a szőlőket, a halászta-
nyát, a dunai szigetet és a malmokat. A beiktatás 1407. április 7-én történt.

1405-ben Tétényi Imre fiának, Péternek és Tétényi Miklós fiának Andrásnak a Ha-
raszti családdal együtt nemesi címert és pallosjogot adott Zsigmond király. A Tétény 
család címerállata a lábával követ tartó daru, az úgynevezett őrdaru. Egy legenda szerint 
a darvak minden éjszaka a királyuk köré gyűlnek, majd őrt választanak a pihenő idejére. 
Az őr fél lábon áll és követ tart egyik lábában, hogy el ne aludjon. Ha ugyanis elalszik, 
a kő kiesik a lábából, ő pedig a koppanásra felébred. Így vált a daru az éberség és a hű-
ség jelképévé. Ennek a címernek a változata látható kerületünk címerében és a Polgári 
Kör meghívóin is.

A Szent Mihály templom ablaka ma Tétény és környéke középkori térképen
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Tétényi András 1424-ben tétényi birtokát Zsigmond királlyal elcserélte a Sáros megyei 
Kapi helyiséggel és várral. Megváltoztatta Tétény nevét is, melyet Kapy névre cserélt. A 15. 
század elején a falut felosztották Tétényi Péter és András között. Az oklevél 32 telket sorolt 
fel, közöttük több fél és nyolcad telket. Ez az oklevél a révnél, a Tót utcában egy Cethreth 
telekről tett említést. Ez a szó szlávul negyedet jelent, s azt bizonyítja, hogy ekkor szlávok 
is éltek a faluban.

1405. március 19-én István molnár, budai polgár 128 forintért eladta tétényi malmát 
Tétényi (Kapronczai) Miklós fiának, András deáknak. A Tétény családból származott az 
a Margit is, aki az óbudai klarisszák fejedelemasszonyának helyettese 1492-ben. 1407-ben 
Bertalan fia János és egy 1408-as oklevél szerint Miklós fia András debreceni sókamarás 
is a Tétény családhoz tartoztak..

Zsigmond király 1409. március 24-én András deáknak és testvérének Gergelynek té-
tényi birtokukért és két dunai malmukért más birtokot adott cserébe.

Cillei Borbálát, Luxemburgi Zsigmond második feleségét az uralkodó 1419-ben házas-
ságtörése miatt Várad mellé száműzte. 1424-ben kibékültek, s ekkor az uralkodó tétényi 
birtokkal ajándékozta meg. Egy, a bécsi állami levéltárban őrzött oklevélben az áll, hogy 
„Zsigmond király, hogy Borbála királyné özvegysége esetén kellő módon meg tudjon élni, neki 
adja a néhai Tétényi Andrástól kapott...” tétényi birtokot.

A Tétény család tagjai között a 15. század elején adományozott birtokrészeket felosz-
tották. Dr. Párkányi Ferenc 1958-ban írt „Tétény monográfiája” című munkájában rész-
letesen leírta a birtokrészek elosztását, a határjárást. A kéziratos könyv mellékelt részlete 
bemutatja a település akkori utcáit, néhány lakóját is.

A 15. század első felében a Tétény család már távozóban volt a településről, máshol 
kaptak birtokot. Néhány birtokrész azonban még a tulajdonukban maradt.

A Tétény család címere Zsigmond király
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A család birtokait Hédervári Lőrinc nádor, a budai vár kapitánya kapta meg. A Héder-
vári család, a Héder nemzetség egyik ágának tagjai Zsigmond király, majd a Hunyadiak 
idején szolgálataikért gazdagodtak, komoly országos tisztségeket töltöttek be. Lőrinc 1437-
től 1447-ig, haláláig töltötte be a nádori tisztséget. Fia, Imre bacsói bán, Hédervári László 
egri püspök, Hédervári Miklós étekfogó mester lett. Ifjabb Hédervári Imre Mátyás király 
idején a főpohárnoki, az udvarmesteri, majd főajtónállói tisztségeket töltötte be. A család, 
hatalma csúcsán, Tétényt is felvirágoztatta. Egy 1461-ből származó Hédervári oklevél a te-
lepülést már oppidumnak, mezővárosnak nevezte.

Tétény a 15. század közepétől jogilag a szabad királyi városok és a jobbágyfalvak között 
állt. Lakói jobbágyok maradtak, de városi jellegű kiváltságokat kaptak, „parasztpolgárok” 
lettek. Belső önkormányzattal rendelkeztek, szabadon választhattak bírót. A település la-
kói a földesúri szolgáltatásokat (kilenced, egyéb járandóság) közösen fizethették. Tétény 
vásártartási jogot szerzett, a környék piachelyévé, a Budához legközelebb eső gazdasági 
központ lett. Az itt élők fő foglalkozása a mezőgazdaság maradt, de egyre többen folytat-
tak már ipari tevékenységet, s számos foglalkozási ág alakult ki. Megjelentek a piacra dol-
gozó kézművesek és a kereskedők is. A mezőváros hármas beosztású, soros házakból állt, 
s már több kőház is épült.

A határ felosztása 1405-ben
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Hédervári Lőrinc a település fejlesztése mellett a kastély korszerűsítését, bővítését is 
megkezdte. A palotaszárny L alakra bővült. Ebben az időben épült a dongaboltozatos pin-
ce és faragott kőkeretes ajtaja, mely a mai kastélyban is áll. Az építkezés a nádor hirtelen 
halála miatt abbamaradt. A tétényi gótikus templom átépítése és a mai iskola udvarán állt 
várkastély korszerűsítése is a Hédervári családhoz kapcsolható, mely a 16. század elejéig 
birtokolta Tétényt, a környék legjelentősebb települését.

A legendák szerint Mátyás király, uralkodása idején, gyakran megfordult Tétényben 
a bírónál, s innen indult a környéken lévő erdőkbe vadászni. Ezt igazolja a nép körében 
fennmaradt adoma, vidám történet Mátyás királyról és a tétényi bíró lányáról. Az anekdotát 
Jókai Mór is feldolgozta „A magyar nép élce” című kötetében. A hagyomány szerint a mai 
általános iskola udvarán állt a Kutyavár, mely az uralkodó kutyáinak és őrzőinek adott ott-
hont. Az épület a római falmaradványokra épített középkori gótikus várkastély lehetett, 
melyet 1926-ban, az elemi iskola alapozásakor bontottak le.

Egy Bécsben található, 1494-ben kiadott kódex szerint Mátyás király törvénytelen fiá-
nak, Corvin Jánosnak Tétényben 81 porta birtokot adott, aki azt 1492-ben Paksy Péternek 
és Antalnak adta el.

A TÉTÉNYI BÍRÓ LYÁNYA

Egyszer éjszaka Tétényen utazva keresztül, a király hintaja egy az útban hagyott 
malomkőbe ütődött, s eltörte a kerekét.

A király ezen nagyon megbosszankodott. Hát ha ez valami szegény emberrel tör-
tént volna, milyen nagy kára lenne abból. Rögtön maga elé hívatta a bírák uraimékat, 
s szándéka volt, hogy szörnyen rájuk ijeszt.

– Minthogy olyan lusták voltatok, hogy a malomkövet otthagytátok az útban, 
büntetésül most azt parancsolom, hogy mire harmadnap múlva visszajövök, nekem 
azt a malomkövet megnyúzzátok!

Nagy fejfájást okozott ez a parancsolat az érdemes tanácsnak, nem nyúztak ők 
malomkövet soha, nem is tudták, hogyan kell hozzáfogni.

Meghallotta azonban a bíró leánya apjának aggodalmát, s felbiztatá az öreget, 
hogy csak hagyja őt beszélni a királlyal, majd megfelel ő neki.

A királynak pedig csak abban telt öröme, ha a nép természetes eszével jó felele-
teket tudott adni furfangos kérdéseire.

Midőn tehát újra visszaérkezett a király, lyányostul ment oda a bíró, s midőn 
Mátyás előkövetelte a malomkő bőrét, a lyány felelt meg rá.

– Hogy kívánhatod, nagyságos király, hogy egy malomkövet elevenen meg-
nyúzzanak? Ha már azt kívánod, hogy apámék lehúzzák a bőrét, legalább tégy meg 
annyit, hogy elébb vetesd vérit.

Mátyásnak megtetszett a kifogás, megveregette a lyánka orcáját, s arról már 
nem szól a krónika, de azért bizonyosan tudhatjuk, miszerint gondoskodott róla, 
hogy férj nélkül ne maradjon.
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A fiatal II. Lajos király 1521-ben tíz napot töltött Tétényben. Egy rendeletet is kiadott 
itt, melyben felszólította a soproni nemeseket, hogy segítsék őt a törökök elleni harcban, 
az ország megmentésében.

Tétény legnagyobb birtokosa ekkor már Ákosházi Sárkány Ambrus, a Jagelló-kori Ma-
gyarország jeles személyisége. Köznemesi családból származott, de tehetségének köszönhe-
tően 1500-tól karrierje felfelé ívelt. 1501-ben pozsonyi ispán lett, s 1505-ben már a bárók 
közé tartozott. 1510-ben II. Ulászló király megbízásából Miksa német-római császárhoz 
utazott a törökellenes ligához való csatlakozás ügyében. II. Ulászló, majd II. Lajos idején 
jó kapcsolatot tartott fenn a Habsburgokkal.

1513-ban Nándorfehérvár parancsnokaként hadi sikert is elért. 1524-ben elnyerte az 
ország második legfontosabb tisztségét, országbíró lett. Közben az évek során kereskedés-
sel és vámbérlettel hatalmas vagyonra tett szert. A pápai követ véleménye szerint a kancel-
lárral és az egri érsekkel ők hárman lettek az ország igazi urai. Ákosházi Sárkány Ambrus 
és családja hatalmas, összefüggő birtokkal rendelkezett. Tétényen kívül övé volt – többek 
között – Diósd, Érd, Tárnok, Vál és Baracska is. Érden az Óváros fölé magasodó dombon 
állt a család kastélya. 1526-ban, Tétényen áthaladva, II. Lajos kíséretével a végzetes mohácsi 
csata előtt itt töltött néhány napot. Augusztus 29-én Sárkány Ambrus is a király közvetlen 
kíséretéhez tartozott. A mohácsi csatában részt vett a szekértábor védelmében, s ott esett 
el a hatalmas török sereg ellen vívott küzdelemben.

Paolo Giovio olasz orvos és történetíró szerint „A roppant török sokaságban elbukott és 
meghalt sok nemes úr, köztük Sárkány Ambrus… úgyhogy a szegény király miután nem talál-
ta maga mellett kíséretét, nem tudott megmenekülni...”, (Fordította Kovács Sándor) A vesz-
tes csata után a mindössze 20 éves II. Lajos menekülés közben a Csele-patakba fulladt.

Tétény virágzó mezőváros középkori fejlődésének a mohácsi csatavesztés és Buda tö-
rök kézre kerülése (1541) véget vetett. A település közvetlenül a szultán uralma alá, a budai 

Mátyás király Tétény (Theten) és környéke ábrázolása 1545-ben
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szandzsákhoz (közigazgatási egységhez) tartozott, s kedvező földrajzi fekvésének köszön-
hette fennmaradását. A török uralom alá került Tétény lakói közül ugyan sokan elmene-
kültek, de a település nem néptelenedett el. Többen helyben maradtak, s tovább gazdál-
kodtak. A kastélyba török tisztek költöztek be. 1545-ben János Zsigmond Tétény egykori 
földesurát, a Sárkány családot tétényi birtokaiban megerősítette, ezért az itt élőknek adózni 
kellett a török földesúrnak és a magyar földesúrnak is.

A térkép Tétényt (Theten) és környékét ábrázolja 1545-ben. A török kincstári hivatal 
adóösszeírásai, a defterek szerint 1579-ben 11 török férfi és 8 fiú élt a településen, 1580-
ban pedig 41 ház lett adóköteles.

Az 1592. évi adatok arról számoltak be, hogy négy hűbérbirtokos katona (szpáhi) élt 
Tétényben: Rizván, Csakir, Ibrahim és Hasszán Abdullah, aki Bagi György malmát hasz-
nálta nem messze a kastélytól. Közülük hárman egy csatában elestek, Ibrahim pedig fog-
ságba esett. Abdullah családját és háremét Tétényben hagyta. A 17. század végétől éltek és 
ma is élnek Hasszán nevű lakosok lakóhelyünkön. Buda felszabadítása és a törökök kiűzé-
se során vívott harcok idején néptelenedett el Tétény. A házak romba dőltek, a mai kastély 
gótikus elődje is romos lett. A régészek harcok, égések nyomait találták a falakon, s a lelet-
anyag (ágyúgolyók, kardok, lófarkas félhold) is az itt folyó harcokat igazolták.

A törökök kiűzése után Tétényben új élet kezdődött. De ez már egy másik történet, 
Tétény újjászületésének története.

Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása
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Tétény újjászületése a 18 - 19. században

Tétény újjászületése, kiépülése a 18. század elején kezdődött meg. Korabeli dokumentu-
mok és Cserey Éva (Nagytétény műemlékei, 1957), Geszti Eszter  (A nagytétényi kastély 
története, 1965), valamint Kosáry Domokos (A tétényi „tumultus”)  írásainak segítségével 
idézem fel lakóhelyünk újjászületésének történetét.

A 18. század elején a császári udvar a törökök elleni harcokban tanúsított vitézségéért Buchin-
gen Ferenc kapitánynak adományozta Tétényt. Elnéptelenedett falu, romos épületek fogadták 
az új tulajdonost, aki nem rendelkezett pénzzel, vagyonnal az újjáépítéshez, ezért elzálogosí-
totta a települést. Évekig tartó pereskedés kezdődött az örökösök között, mely egy házasság-
gal ért véget. A középkorban Tétény egy részét már birtokló Paksy család egyik utódja, Paksy 
Anna leánya, Daróczy Katalin feleségül ment Száraz Györgyhöz, aki visszaváltotta Tétényt.

Száraz György királyi személynök 1731-ben bárói rangot kapott, s az udvari kancellá-
ria tanácsosa lett. Határozott, szókimondó, kemény embernek tartották. Jó barátság fűz-
te Grassalkovich Antalhoz. Daróczy Katalin talpraesett, anyagias, pompaszerető, ravasz és 
haragos asszonyként irányította a bárót, második férjét. 1716-ban kezdték meg gazdálko-
dásukat, a szinte lakatlan Tétény újjáépítését. 1731-ben így írt erről Száraz György: A tele-
pülés „akkor puszta volt, én építettem vendégfogadót, majort, juhállást, kastélyt, mely épület 
sok ezer forintban áll.”

Promontoron ekkor már állt Savoyai Jenő kastélya. Száraz György gyakran elhaladt 
előtte, s hasonló építészeti megoldást kívánt megvalósítani Tétényben is. 1720 és 1731 kö-
zött a középkori gótikus várkastély átépítésével született meg az új egyemeletes kora-ba-
rokk kastély. Bél Mátyás híres történelem- és földrajztudós az 1731-33-as években járt Té-
tényben, s a „Notitia Hungariae” (Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése) című 
művében így írt a településről, Száraz Györgyről és a kastélyról:

„Tétény Budaörstől 1 mérföldnyire fekszik, a hegy másik oldalán, Buda alatt, déli irányban 
a hegyektől különálló síkságon, ama Duna-ág mellett, mely a Csepel-szigetet jobbról övezi. Nyílt, 
kellemes fekvésű hely. Lakói németek. Középen áll a régen épült templom, mely már jó ideje pusz-
ta és elhagyott. Helyette Száraz György, ki előbb törvényszéki helytartó, királyi személynök volt, 
majd később a magyar kir. magas kancellária udvari tanácsosa, a helység földesura, a falun kí-
vül, a keleti oldalon egy másik kápolnát emeltetett. Ugyanitt áll a kastélymódra épült lakóháza 
is, mely ódon alapokra lett rakva a korábbi esztendőkben. Az épület négyszög alakú, minden 
szárnyában termekkel és számos lakosztállyal. Keletre néző ablakai alatt folyik a Duna, itt ár-
nyas lugasok, kertek és erdők vannak. Nyugatra fekszik a falu, távolabb bőtermő, kövér szántó-
földek széles lapálya terül el. Az átellenben emelkedő dombok felől bármilyen tűző, forró napon 
is enyhe, langyos szellők fújdogálnak. A sáfárok (intéző, udvarmester) családi házai délről zár-
kóznak fel a kastélyig. Köztük széles udvaron át lehet feljutni a kastélyba.”

(Geszti Eszter fordítása)
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Az írásban említett Szent-Anna kápolna 1720-ban épült, ezekben az években itt tar-
tották a miséket. A hívek lelki gondozásával a budai ferences szerzetesek foglalkoztak.

Száraz György német telepesekkel megkezdte a falu újjáélesztését is. A képen látható 
Schachtellel (bárkával) érkeztek a Dunán az első sváb telepesek a Fekete-erdő környéké-
ről, Ulmból, Freiburgból. A nagytétényi plébánia régi születési anyakönyvei ma is őrzik az 
első sváb családok neveit: Huber, Mayer, Eisner, Bayer, Heitzmann, Wittmann, Tichy stb. 
1711-ben 7 család élt Tétényben, 1744-ben már 52.

Száraz György és Daróczy Katalin gazdálkodását vagyonosodás, felvirágzás jellemezte. 
1733-ban gazdagon, élete teljében váratlanul elhunyt Száraz György. A birtok irányítását az 
özvegyen maradt Katalin vette kezébe és eredményesen gazdálkodott tovább. Grassalko-
vich Antal a családdal való kapcsolatát szorosabbra kívánta tenni, s vagyontalan kisneme-
si rokonát, Rudnyánszky Józsefet a 13 éves Juliannával szinte hatalmi szóval eljegyeztette. 
Daróczy Katalin ellenezte a házasságot, s amikor az mégis megtörtént, minden kapcsolatot 
megszakított lányával. A fiatal házaspárt Grassalkovich vette gondjaiba, lakást és ruházatot 
biztosított számukra. Julianna feljegyzéseiben így emlékezett erre:

„Anyám minden kegyelmet megvont tőlem és teljességgel megfeledkezett rólam. Minden-
napi ruházatomtól is megfosztott, hanem Grassalkovich, ki házasságomnak oka volt, min-
den kitelhető akaratát mutatta...”

Ezután nehéz évek vártak az ifjú házaspárra. Julianna, már négy gyermekkel, anyja se-
gítsége nélkül élt, kenyérsütést vállalt megélhetésük biztosítására. 1741-ben megváltozott 
a helyzet. Daróczy Katalin súlyosan megbetegedett.

A Schachtel
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„Többet betegeskedett, mintsem egészséges volt. Gyakorta, férjem akarata ellen is, éj-
szakákon anyámnak udvaroltam (ápolta), mivel éjszakáról éjszakára nyughatatlan lévén 
fájdalmai miatt. Annyira kedveztem szegény édesanyámnak, hogy nagy haragja férjem 
ellen megszűnt...”  – olvasható Julianna feljegyzéseiben.

Daróczy Katalin kiengesztelődött. Rudnyánszky Józsefet tette meg gyermekei gyám-
jává és ő rendelkezhetett ezután a tétényi birtokkal. Katalinnak Juliannán kívül még 
négy gyermeke született:  Tamás,  aki  9 éves kora óta beszélni  sem tudott,  s  veszélyt 
jelentett önmagára és környezetére is.  Erzsébet,  aki báró Újváry László felesége lett, 
Anna-Mária, akit rossz házassága miatt kitagadott és Katalin, aki a Budai Klarisszák-
nál apáca lett.

Rudnyánszky József a birtokot rossz állapotban vette át. A 18. század első felében 
pestisjárvány sújtotta az országot, mely Tétényt sem kímélte.

„Azon pestis  alkalmatosságával az egész jobbágyság úgy kihalt,  hogy nem maradt 
több vagy 10-12 háznál azon pestis félelme miatt..”  – jegyezte fel Száraz Julianna.

A baj elmúltával az életben maradtakat, s a visszatérőket Rudnyánszky újabb be-
telepítésekkel  egészítette ki.  A század közepén a településen mintegy 350-en éltek. 
A canonica visitatio (egyházi vizsgálat) 1778-ban Tétényben már 593 lakost említett.

Közben megkezdődött a Száraz kastély átépítése is. Száraz Júlianna az 1743-ban meg-
öröklött kastélyról ezt írta: „Felső részében 3 szoba, 2 spaiz, egy kis konyhábul állott, mely 
szobák közül egyik beszakadt… Az alsó Tractus 4 szobábul és egy kis konyhábul állott… Má-
sodik fáradságunk volt azon kastélyt szíjjel hányattatni és újonnan minden haszonra való 
házakat építtetni, kertekkel együtt.”

A régi épület zárt négyszögét megbontották,  a kastély bejáratát megfordították, 
s kialakítottak egy díszudvaros, U alakú új épületrészt. A tervező személyéről megosz-
lanak a vélemények. Többen, Dáni Géza is, a gödöllői Grassalkovich kastély tervező-
jét, Mayerhoffer Andrást tartják a barokk épület alkotójának. E feltevés egyrészt a Rud-

Száraz-Rudnyánszky kastély Flora szobra
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nyánszky és Grassalkovich család rokonságán, másrészt a háromtengelyes középrész 
kupolás kiemelésén alapul. Mások a budai királyi palota Mária Terézia kori átépítésében 
szerepet játszó Oraschek Ignácot tartják a tervezőnek. A kastély díszudvaros főhom-
lokzata késő-barokk stílusban épült, párkányok, pilaszterek, oszlopok és fülkék tagol-
ják. Már 1751-ben lakható lett, s a főhomlokzaton egymás mellé felkerült a Száraz és 
a Rudnyánszky címer.

A kastélyban önálló részt különítettek el az ön és közveszélyes, őrült főörökös, báró 
Száraz Tamás részére és őrzésére. Ezért két kapu készült az épülethez és az udvart egy ma-
gas kerítés választotta el egymástól. Száraz Tamás 1771-ben halt meg. Dugonics András 
költő 1766-ban járt a településen és „Téténynek Ékessége” című verses művében így ára-
dozott a kastélyról:

Ennél Midás háza sem épüle szebben
A többi hozzája semmise ellemben.

Nézd meg a szobáknak sokaságát,
kárpitos Falának szép állandóságát.

A kastélyt körülvevő díszkert a Dunáig húzódott. Száraz Julianna 1743-ban feljegyzé-
seiben ezt írta a parkról:

„Minthogy azelőtt nem volt semmi kert, aztat nagy költséggel felékesítettük… Azon ker-
tet pedig esztendeig nagy költséggel feltöltöttük, kutakkal provideáltuk, kőfallal környül vet-
tük… azon kert pedig mindenféle Bécsben vett drága fákkal felékesíttetett.”

A kastély fő és Duna felőli homlokzata előtt franciakertet létesítettek. Fácánost is tele-
pítettek, valamint gyümölcsöst alakítottak ki. A Duna partján állt egy kétemeletes mula-
tóház, melyet az 1838-as jeges árvíz sodort el. Dugonics András versében felsorolta, hogy 
milyen virágokat látott a kertben: nárciszt, tányérvirágot, szegfűt, sok zsályát, rózsákat, 
violákat, liliomot. Valamint

Olaszországból jött narancsfákat láthatsz,
asztalt ékesítő citromalmát vághatsz,
fa alatt ezeknek szát is bizony táthasz,
ennél szebb csudát nem találhatsz.

A kertben a fák, bokrok közé mitológiai szobrokat állítottak.
Sok istennek képét kövekből faragták,
őket sok helyekre egyenként elrakták,
a kertnek őrzését őreájuk hagyták.

A több mint 250 éves park szobrai közül mára csak Pamona és a képen látható Flora 
szobra maradt meg. A Déli vasút építésekor, 1865-68-ban, a díszparkot átvágták, a kert 
területe kisebb lett. A vasút alatti részt legelőként használták.
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Tétény 13. századi gótikus Szent Mihály temploma a török hódoltság idején romba 
dőlt. Azóta a település rendes templommal nem rendelkezett. Rudnyánszky József 1752 és 
1755 között a középkori romokat is felhasználva új, barokk stílusú templomot építtetett.

Az alaprajz a templom építési periódusait ábrázolja. A középkori eredetre utal a beépí-
tett csúcsíves ablakú torony. A templomot Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 1755. 
október 5-én szentelte fel Nagyboldogasszony tiszteletére. Az 1759-es Canonica Visita-
tio-ban az új templomról ez olvasható:

„Kórusa falazott, s miként a templom falait, mennyezetét csodás művészettel festették ki, 
úgy kórusa is festőileg díszített. Orgonája 5 változatú. Szószéke építészetileg, szobrászatilag 
kecses mű, szobrászati alkotásai, alakjai aranyozottak, kifestése elegáns… Négy oltára van. 
Főoltára a Nagyboldogasszony védelmét élvezi… Jobb oldali mellékoltára József, baloldali 
mellékoltára Szt. Julianna oltalma alatt áll… A negyedik oltár a torony alatt ismét a Szent 
Szűz védelmét élvezi… A sekrestye a leckeoldalon fekszik...”

A templom építésekor a tétényi egyház még Törökbálint fiókegyházaként működött. 
A falu plébániáját 1771-ben alapították, a születési anyakönyveket 1734 óta vezetik.

A templom oldalfalaira, a kupolára szentek, angyalok ábrázolásai kerültek. A Rudnyánszky 
családdal kapcsolatos, az 1759-es egyházi vizsgálatban említett két 18. századi freskót 1935-ben 
fedezte fel Dáni Géza, amikor a falakról a vastag betonréteget lebontatta. Az egyik kép Rud-
nyánszky József védőszentjét Szent Józsefet ábrázolja, aki jobbjában a gyermek Jézust tartja. 
Dáni Gézának köszönhetően a híres osztrák festő, Maulbertsch egyik ismeretlen alkotását is 
felfedezték a 30-as évek közepén a templomban. A Szent József halálát ábrázoló barokk oltárkép 
ma a Nemzeti Galériában található. Tétény 18. századi plébánosai: Bajcsy Antal (1771-1772), 
Kőszegi (Küszöghi) Imre (1772-1776), Fakó János (1776-1780), Strommer Benedek (1780-1817).

A 18. század elején a jobbágyok házai a kastély és a templom körül helyezkedtek el. A kas-
tély előtt álltak a földesúr cselédeinek, a mai Angeli utcában pedig a kézművesek házai. Eb-

Plébániatemplom A templom építési periódusait 
feltüntető alaprajz

A Szent József mellékoltár 
freskója
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ben az időben 27 telkes jobbágy élt Tétényben. Közülük 13 jobbágy 4/8 telekkel, 14 pedig 2/8 
telekkel rendelkezett. A század második felében megnőtt a lakosság létszáma. 1760-ban már 
60 adózó családot tartottak nyilván. 1778-ban az egyházi vizsgálat 593 lakost említett, a II. 
József rendeletére végrehajtott első magyarországi népszámlálás pedig 843 főt állapított meg. 
Tétény benépesült. Vegyes összetételű, német többségű község lett. 1770-ben egész telkes job-
bágy nem élt a településen. Féltelkes (16-17 hold szántóval) 13, negyedtelkes (7-8 hold szántó-
val) 14. A 27 úrbéres, földdel rendelkező jobbágy mellett 24 házas és 9 házatlan zsellér lakott 
a községben. A század második felében a jobbágyok már főleg szőlőműveléssel gyarapították 
a földesúr vagyonát és saját javaikat. A szőlőművelés gyors fejlődését Tétényben és környé-
kén a kedvező talajviszonyok és a jó pincék biztosították. A község legrégebbi, a Nussgrabeni 
pincékben (a mai Bartók Béla úton) egyes becslések szerint 30 ezer akó bor is elfért. A gazdák 
többféle fajtát termesztettek: mézesfehér, zölddinka, muskotály, Bálint szőlő stb. A különböző 
fajtákat nem válogatták szét, vegyesen szüretelték és préselték.

Conradi Máté uradalmi tiszttartó kimutatást készített arról, hogy a szőlősgazdák közül 
1765-ben ki mennyi mustot szüretelt. A jegyzékben 61 családfő szerepelt. Közülük 19-nek 
20 urnánál (kb. 1.086,6 liter) kevesebb bora termett. 28 gazda 21-50 urna (1.140-2.715 liter), 
14 pedig 50 urna feletti termést szüretelt. Az 1771. évi, név szerinti megyei összeírásban 
a község névsora élén a település választott vezetői álltak. 1766-ban Hornischfeger Mihály 
volt a bíró. Ő és családja 4.344 liter borral rendelkezett. Kőnig Péter, aki 1766 és 1771 között 
töltötte be a bírói tisztet, 4.075,5 liter, Tichy Pál pedig 1.629 liter borral szerepelt a listán. 
A község családjainak adataiból még néhány nevet idézünk. Remsperger József házas cseléd 
szőlőjében 46,5 urna (2.514 liter) bor termett. Tichy Jakab 4 igásmarha, 2 ló és 3 tehén tulaj-
donosa 51 urnával (2.769 liter) szerepelt a listában, Kürthy János féltelkes jobbágy pedig 27 
urnával (1.466 liter). Imperi József  házas zsellér volt, de kerékgyártó, bérlő és szőlősgazda 

Szőlőtermesztés
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is. Knop Ádám negyedtelkes jobbágynak 75,5 urna (4.033,3 liter) bora termett évente. Még 
a legszegényebb házas zsellér, Prausz János is rendelkezett egy kis szőlővel.

A század közepétől a jobbágyok és a zsellérek többször is tiltakoztak Rudnyánszky 
József egyre kíméletlenebb robotkövetelései ellen. Gondjaik orvoslása érdekében benyújtott 
kérelmeiket a földesúr válaszra sem méltatta. Az elkeseredett tétényiek 1766-ban a megyé-
hez fordultak, s azt kérték, hogy

„A robot dolgát hozzák valahogy rendbe, mert kaszálás és aratás idején nap mint nap kell dol-
gozniuk, az év többi részében pedig heti 1-2-3 alkalommal, vasárnap is kell fuvarozniuk, s ha valaki 
éjfélkor ér haza lovaival, azt másnap az urasági hajdúk arra kényszerítik, hogy kézi robotra menjen.”

Ebben az évben a bajt az is tetézte, hogy tavasszal a jég elverte a szőlőket. Ezért kérték 
a károk felmérését is és adóterheik csökkentését. Két megyei esküdt a helyszínen megte-
kintette a szőlőket, s azt „oly összevert állapotban találtuk, hogy a megmaradt tőkéken kívül 
semmit sem láthattunk.” - írták a jelentésben. A tétényi jobbágyokat és zselléreket a termé-
szeti csapás, jövedelmük elvesztése és a földesúr robotkövetelése súlyos helyzetbe hozta. 
Ilyen feszült körülmények között állt elő Rudnyánszky József aratási követeléseivel, amely 
kiváltó oka lett az 1766. május 20-i zendülésnek, a tétényi „tumultusnak”. A parancs lénye-
ge szerint a földesúr nem robotban, hanem aratórészben kívánta learattatni búzáját úgy, 
„hogy 30 vagy 40-en legyenek az aratók, hogy késedelmek miatt az uraság meg ne károsodjék.”

Kőnig Péter bíró falugyűlésen ismertette Rudnyánszky követelését. A község azonban 
nem kívánt az uraság „parancsolatjának” eleget tenni, mert a jég verte gabonából alig kap-
tak volna valamit, s az megélhetésükhöz nem lenne elég. A tagadó választ a bíró és Konrád 
Jakab esküdt vitte meg a tiszttartónak. Megpróbáltak egyezkedni, de nem sikerült. Később 
a Rudnyánszky fiúk egy hajdút küldtek a bíróért és az esküdtért, de csak Konrád Jakab ment 
el a kastélyba. Itt egyezkedés helyett Rudnyánszky rátámadt, „hét vagy nyolc ütést tett vala 
rajta maga az úr, annak utána parancsolta az tömlöcbe vetetni...” A tiszttartó házának udvarán 
lévő börtönbe zárták. Az uraság hajdúját a községbe küldte egy kovácsért, „hogy foglyát vas-
ra veresse”. A történtek hírére először csak néhányan gyülekeztek a bíró házánál, majd egyre 
többen indultak a tiszttartó háza felé, hogy az ártatlan esküdtet kiszabadítsák. Útközben ta-
lálkoztak három Rudnyánszky fiúval (Antal, Elek és Ignác), s arra kérték őket, hogy enged-
jék szabadon Konrád Jakabot. A fiúk pökhendien szidalmazták a parasztokat, sőt ütlegelni 
kezdték az embereket. Ez robbantotta ki a zendülést. A parasztok megrohanták a tiszttartó 
házát, betörték a kaput, s kiszabadították az esküdtet. Pest megye kisgyűlésének jegyzőköny-
vében erről ez olvasható: A tétényi lakosok „a tiszttartói házat zendüléssel megrohamozták, 
a tömlöcöt, a vasrácsokat és a kaput feltörték, végül a földesúr fiára vakmerően kezet emeltek...” 
Az utcán közelharc kezdődött a közben megérkezett hajdúkkal. Többen meg is sebesültek. 
A verekedés este a kocsmában folytatódott, ahol Tichy György és Eisler Márton az uraság 
birkapásztorát úgy megverte, hogy az belehalt sérüléseibe.

Pest megye kisgyűlése 1766. július 16-án foglalkozott a tétényi „tumultus” ügyével. 
Kialakított véleményüket a helytartótanácshoz továbbították. A megyei törvényszék szep-
tember 6-án Tichy Györgyöt fejvesztésre, Eisler Mártont egyévi börtönre ítélte.
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Ezután meglepő fordulat következett. Mária Terézia saját kezű aláírásával két leirat érke-
zett a megyéhez. Az elsőben az uralkodó kijelentette, hogy „császári-királyi kegyességünkből 
és kegyelmünkből úgy döntöttünk, hogy Tichy György a rá kimondott halálbüntetés helyett 
egy esztendeig Budán, bilincsben kényszermunkát végezzen, Eisler Márton pedig ugyancsak 
Budán egy hónapon át végezze azt, utána pedig, előzetes komoly megintés után, engedjék 
őket szabadon.” A másik leiratban a földesurat a történtek miatt pedig elmarasztalta Má-
ria Terézia. „Ő szent felsége kegyelmesen úgy döntött, hogy az említett Rudnyánszky József 
urat a megye közgyűlésén az uralkodó nevében feddjék meg és komolyan intsék meg, hogy 
ezentúl ne dühösködjék jobbágyaival szemben. Pusztán csak királyi kegyelemből tekint el 
attól az eljárástól, melyet ellene egyébként indítani kellene.” Rudnyánszky József tudomásul 
vette a királynő figyelmeztetését, de kijelentette, hogy nem érzi magát felelősnek az esetért.

A tétényi „tumultus”, zendülés is közrejátszhatott abban, hogy Mária Terézia egy év 
múlva, 1767-ben kiadta az úrbéri rendeletet, mely a jobbágyok terheinek csökkentése ér-
dekében született meg.

Tétény földesurai lehetőséget biztosítottak arra, hogy a zsidók letelepedhessenek a köz-
ségben. 1737-ben 3 izraelita családot (12 fő) jegyeztek fel. Rudnyánszky József idején, 
1746-ban már 8 család, mintegy 31 zsidó lakos élt a településen. A családok kereskedéssel, 
haszonbérlettel és pálinkafőzéssel foglalkoztak. Jobbágytelken éltek, a földesúrnak 48 forint, 
a megyének 18 forint adót fizettek. A Rudnyánszky család a század közepén egyik gazda-
sági épületüket imaház céljára átadta az izraelita hitközségnek.

A zsinagóga bejárata
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Az 1759. évi katolikus egyházi vizsgálati jegyzőkönyv a község lakóiról azt írta, hogy 
„mindezek vegyesen laknak a zsidókkal, kiknek rabbijuk és zsinagógájuk van.”     

A család izraelita temető létesítésére is biztosított helyet a hitközség számra. A teme-
tő legrégibb, 1750-ből származó sírköve alatt a Csehországból idetelepült Zámán Bőhm 
nyugszik. 1759-ből való Róth Simon sírköve, ő Óbudáról költözött Téténybe. Az egykori 
zsinagóga bejárata és a temető látható a képeken.

Reformátusok a 16. századtól éltek Tétényben, azonban a katolikus Rudnyánszky József 
a 18. század második felében nem tűrt meg protestáns vallású lakost a községben.

A szőlőművelés térhódítása és a lakosság igényei elősegítették a kézműves ipar fejlődé-
sét. A század közepén működött már Tétényben bognár, kovács, kerékgyártó, csizmadia, 
szíjgyártó és kádár mester. A település szatócsbolttal (vegyeskereskedés), mészárszékkel 
és kocsmával is rendelkezett. Az adófizetők jegyzéke szerint egy görög boltos és hét zsi-
dó kereskedő élt a községben. Hatan vásározással foglalkoztak, a Jakab Dávid nevű zsidó 
pedig felvásárolt mezőgazdasági termékek árusításával. A település közepén állt a „Nagy-
vendéglő”, mellette a postaállomás.

Tétény ősi iparához tartozott a kőbányászat, melyet a ma is létező pincerendszerek bi-
zonyítanak. A kibányászott köveket lakásépítéseknél, de fővárosi középületek építésénél, 
sőt a vár helyreállításánál is felhasználták. A község kőbányái a mai Bartók Béla út felső 
részén működtek, de Kistétényben (1873-ig Tétényhez tartozott) is folyt kőbányászat. Ké-
sőbb ezekben a pincékben alakult ki a gombatermesztés. Schaforzik Ferenc „A magyar 
korona országai területén létező kőbányák részletes leírása” című könyvében olvasható, 
hogy Kainer József és Hasszán Márton Donát-hegyi bányájában „sárgásfehér, finomabb és 
durvább, többé-kevésbé likacsos szarmata korú” mészkövet bányásztak, melyet „Nyersen és 
faragott állapotban kutak, pincék kifalazására és házépítésekre használnak.”

Tétény jobbágyfalu földesúri hatalom alatt állt, de az általa megengedett közigazgatási 
ügyeket választott elöljárók intézhették. A település bíróját a földesúr három jelöltje közül, 

A nagytétényi zsidó temető
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az elöljárókat, földesúri javaslat nélkül, a lakosok falugyűlésen évente választották meg. Az 
elöljáróság a bíró, az esküdtek, a jegyző, a kisbíró, az árvaatya és a hegymester tisztségekből 
állt. A bíró feladatai közé tartozott: a földek évenkénti újraosztása, a község jövedelmének 
kezelése, a település könyvének vezetése, Tétény határának védelme. Az elöljáróság tagjai-
val együtt ítéletet hozhatott tolvajlások, káromkodás, részegeskedés és hasonló ügyekben. 
A 18. században a községben Taucher György, Hornisfeger Mihály és Kőnig Péter tekinté-
lyes gazdák töltötték be a bírói tisztséget.

A baloldali térkép a 19. századi jobbágybirtokról készült, a jobb oldalon egy 1847-ben 
készült bánya- és birtoktérkép látható.

Tétényi jobbágybirtok szabályozási terve 19. század

A gloriette Nepomuki Szent János szobrával

Bánya és birtoktérkép 1847

Nepomuki Szent János
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A tétényi műemlékszobrok közül több Rudnyánszky József nevéhez fűződik.
A kastély főbejáratával szemben áll a barokk kastélyok jellegzetes körépülete, a Gloriette. 

1751-ben emeltette Rudnyánszky. Eredetileg a kastély kertjét díszítette, a park területének 
csökkenése után helyezték a kerten kívülre. A Gloriett-ben látható az árvizek ellen oltalmazó 
Nepomuki Szent János festett mészkő szobra. Ő a gyónási titok vértanúja. Nem árulta el 
IV. Vencel cseh királynak, hogy felesége mit gyónt neki, ezért az uralkodó megkínoztatta 
és a Moldva folyóba dobatta 1739-ben. A szobor talpazatán lévő Daróczy-Száraz címerből 
arra lehet következtetni, hogy 1742 előtt előtt készült az alkotás.

A templomkertben látható Szentháromság szobrot (pestis oszlop) a pestisjárvány el-
múltával emeltette a Rudnyánszky család. Eredetileg a mai Szentháromság téren állt, az 
1960-as években került mai helyére. A barokk talpazatra helyezett ion oszlop tetején az 
Atya, Fiú ülve látható, felettük a Szentlelket galamb alakjában örökítette meg az ismeret-
len mester. A talpazat alján barlangszerű mélyedésben Szent Rozália fekvő alakja látható. 
1614-ben az Olaszországban dúló „nagy dögvész” idején a palermóiak a szent holttestét 
egy barlangban ép állapotban találták meg. Ezért őt választották a járványok elleni oltal-
mazónak. Az ion oszlop két oldalán Szent Sebestyén (vértanú, segítő szent) és Szent Ró-
kus, a pestisből gyógyulók védőszentjének szobra áll.

Az egykori piactéren (Szent Flórián tér) gyepesített, fásított környezetben kis vaskerítés 
mögött áll a tűzvészek ellen védő Szent Flórián szobra. A keresztény vértanú a 3. század-

Szentháromság-szobor Szent Flórián
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ban a római légióban századosként szolgált. A legenda szerint egy erőd parancsnokaként 
több katonáját mentette meg a tűzhaláltól, s felvette a kereszténységet. Ezért megbotoz-
tatták, s nyakában kővel az Enns folyóba dobták. A szobrot 1760 körül helyeztette a térre 
Rudnyánszky József, s valószínűleg Hebenstreit József készítette. A talpazaton álló alak bal 
lábával előre lép és vödörrel vizet önt a bal kezében lévő házacskára.

1805-ben a tétényi hívek adományaiból Franck Lőrinc kőfaragó mester kálváriát 
készített a mai Angeli úton. Az M0-s körgyűrű építése után a megrongálódott, az elbon-
tott stációkból felújították, s 2008-ban az út másik oldalára helyezték át.

1751 után a Rudnyánszky család tovább bővítette a kastélyt. Biztonságos vagyoni hely-
zetük azonban, nagyszabású életmódjuk miatt megingott. Száraz Julianna 16 gyerme-
ket szült, akik felnőve szórták, pazarolták a család pénzét, vagyonát. Sok gondot okoztak 
szüleiknek. Rudnyánszky Józsefet 1771-ben szélütés érte. Öntudatvesztéssel még 10 évig 
élt. Ezután fiai (Elek, Ignác és György) a vagyon megszerzése érdekében édesanyjukat is 
beszámíthatatlannak nyilvánították.

Száraz Julianna, ügyvédje segítségével, pert indított. Fiai elvesztették a pert, s Julian-
nát visszahelyezték földesúri minőségébe. Nehéz anyagi helyzetében marhakereskedéssel 
is foglalkozott, megvásárolta a parasztok borait, amit saját és bérelt kocsmákban árusított. 
Szinte mindent bérbe adott.

A kastély Batthyány József hercegprímás bérleménye lett, aki kisebb átalakításokat haj-
tott végre. A régi falfestéseket átfestette, a Duna felőli kapu bejáratára koronával díszített 
rácskaput csináltatott és javításokat végeztetett a kastélyban. Száraz Julianna Budán halt 
meg 1798-ban. A Rudnyánszky család 55 évig birtokolta Tétényt és a kastélyt. Tagjai közül 
többen a sekrestye alatt lévő kriptában nyugszanak A lejáratot befalazták, de az oldalági 
leszármazottak ma is használják.

A Rudnyánszky-család 
kriptája

Hugonnai Vilma Kripta a templomban
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Vályi András földrajztudós 1799-ben megjelent „Magyarország leírása” című könyvé-
ben ez olvasható Tétényről:

„Határja leginkább jó bort terem, melyet Pesten és Budán szoktak eladni. Nevezetes pin-
céje is van itten az uraságnak, csupán kősziklából kivágva, melynek mása az országban kevés 
találtatik. Szekérrel lehet bejárni, pince üregje Budáig tart… Posta és vendégfogadó is van 
itten, lakosai katolikusok, lakják számos zsidók is.”

A 18. század végén oldalági rokonok között osztották szét a birtokot. Az akkori épület 
mintegy 30 szobából állt, konyhával, kamrával, s a kastély hátsó részében az urasági mag-
tárnok háromszobás lakásával. Az istállók és a négy kocsiszín a gazdasági épületben he-
lyezkedtek el. A kastély középső része Szentgyörgyi Horváth Zsigmondé lett, aki egy ideig 
Száraz Julianna ügyvédjeként is működött. A kastély község felőli részét két család között 
osztották fel. Száraz Erzsébet leszármazottai, a Nedeczky és Mondbach család nőági utó-
dok kapták meg.

Az udvari tanácsos, királyi asztalnok és testőr Horváth Zsigmond szabadkőműves 
páholy tagjaként állítólag a tétényi kastély egyik termében gyakran fogadta társait. Fia és 
utóda - névváltozással - Hugonnai Kálmán grófi rangot is szerzett. Ő keveset tartózkodott 
a tétényi kastélyban, de tüdőbeteg felesége, Pánczélyi Teréz gyermekeivel itt élt. Leányuk, 
Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő a kastélyban született 1847-ben. Édesanyja 1864-
ben 43 éves korában halt meg. A plébániatemplom kriptájába temették el.

A 19. század első felében duplájára nőtt Tétény lakóinak száma. A gyarapodást az alábbi 
adatok igazolják: 1805-ben 1.020-an, 1817-ben 1.152-en, 1827-ben 1.481-en és 1850-ben 
már 2.056-an éltek a településen. A reformkorban a községben szinte minden művelésre 
alkalmas területet szőlőültetvények borítottak. Egyes becslések szerint a tétényi szőlőterü-
leten az évi átlagos termés 60-65 ezer akó (33-34 ezer liter) lehetett. Az itteni borok Budán 
és Pesten is kelendőek lettek. Borkereskedők és fővárosi vendéglősök szívesen vásárolták 
a tétényi borokat. A határban és a környéken gazdag pesti polgárok és kereskedők nyaraló-
kat és présházakat vásároltak. Például Kistétényben, mely ekkor még Tétényhez tartozott.

1828. szeptember 14-én az országos összeírás részeként a főszolgabíró és a földesurak 
jelenlétében megtörtént „Tétény birtok országos összeírása”. Előtte a település kiválasztotta 
azokat a személyeket, akiket - mint esküdtek - méltónak ítélt arra, hogy az összeírók kér-
déseire a közösség nevében válaszoljanak. A latin nyelvű jegyzőkönyv fel is sorolta ezeket 
a személyeket, így megismerhetjük Tétény akkor élt néhány ismert lakóját:

Joseph Ajksener bírót, Jacob Riszt jegyzőt, Paul Marksz, Peter Hasszan, Caspar Grösz, 
Joannes König, Joannes Ajbinger jobbágyokat, Jacob Knapp, Georg Rusker, Andreas Pencz, 
Anton Pencz, Jacob Pencz, Peter Fuksz, Jacob König, Joannes Ajkszler, Benedict Bugyerinszky 
zselléreket, a zsidó közösségből pedig Abraham Englt, Svajgert és Kazar Heckmant.

Az esküdtek elmondták, hogy az 1770-es Urbárium idején Tétény területe 10 – egyen-
ként – 24 jugerum nagyságú első osztályú telekből és 12 kaszálóból állt. A jugerum (la-
tin), azaz hold ősi magyar mérték, s egy ekével egy nap alatt felszántott területet jelentett. 
1770 után a telkek megnövekedtek, s 1828-ban már 11 ¾ telek létezett és néhány zsellér 
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is birtokolt földet. A telkek átlagos termése egy mérő (54-64 pozsonyi liter) elvetése után, 
több év átlagtermését figyelembe véve, „és levevén belőle a vetőmagot és a nyolcadot, amit 
itt természetben kell beszolgáltatni”: búzából 2 ½, kevertből 2 ½, zabból 3 ½ mérő termett. 
A termés átlagos értéke: „a pesti piacra való tovább szállítása mérőnként 3 krajcárra jön ki, 
így 1 mérő búza 1 forint 35 krajcár, 1 mérő kevert 1 forint 3 krajcár, 1 mérő zab 33 krajcár...” 
Az esküdtek szerint a tétényi szőlőhegyen „1 pozsonyi mérő szőlőhöz 3 kapaalja szükségel-
tetik, és minden egyes kapaalja után a tizedet természetben kell teljesíteni.” Kapaaljának az 1 
kapával egy nap alatt megmunkált területet nevezték. A tized a szőlőhegy ¼  részén 4 urna 
(akó) bor volt, a másik ¼ részén 3, a 2/4 részén pedig 2 urna. Egy pozsonyi akó kb. 54 liter 
bornak felelt meg. A tehenek 6 hónapon át (180 nap) naponta átlag 1 ½ icce tejet adtak. 1 
icce a pozsonyi 0,83 liternek felelt meg. 1 icce tejet 1 forint ½ krajcártól 6 forint 45 kraj-
cárig lehetett eladni, a trágya 1 forint 48 krajcárt ért, az üszőt pedig 2 forint 24 krajcárért 
tudták értékesíteni. Az élelmezés (széna, alom) címén levont költségek után 1 tehén 1 fo-
rint 33 krajcár tiszta hasznot biztosított. Ez az összeírt 67 tehén után 103 forint 51 krajcárt 
jelentett. A jegyzőkönyv arról is beszámolt, hogy a tétényi lakosok „mindenekelőtt a sző-
lőművelésből élnek, de a kőbányákban és a Dunánál lévő kőfejtésben is méltó lehetőséget kap-
nak.” A Duna előforduló áradásai „nem csekély károkat okoznak a termőföldeken, amihez 
hozzájön még az a hátrány is, hogy a kiömlő víz ereje a heves esőzések alkalmával el szok-
ta a termőföldeket iszaposítani.” (A jegyzőkönyvet latin eredetiből Jancsó Éva fordította.)

Garay János költő 1846-ban társaival átutazott a községen. „A tétényi szőlőcsősz” című 
írásában így áradozott a látottakról:

„Tétény határában kellemes szőlőhegyek vonják legelőbb is az utas figyelmét magokra, me-
lyeknek csinos elrendezése, ízléses és díszes mulató és pinceházai első pillanatra a Róma környé-
kén fekvő villákra emlékeztetnek, s a hazai szőlőművelésnek díszpéldányai méltán lehetnek….” 
Leszálltak a kocsiról, s egyik társuk leszakított egy szép fürt szőlőt. „E pillanatban mintegy 
a földből kibukkanva előttünk áll az idomtalan bunkóval felfegyverzett csősz… Ruházata ócs-
ka, a magyar, s németből összekevert zagyvalék, hogy a legigazságosabb s éles eszű bíró sem 
tudta volna megítélni ruházatát, melyik nemzetnek ítélje… Egy idomtalan bunkó adá az egész 
termetnek auktoritást (tekintélyt). Ki ne rettent volna meg e szörnyű látomásra? Durva hang-
lejtéssel adta tudtunkra, hogy a szőlőt leszakajtani tilos volna… A harag jól állt az embernek. 
Az egyik utas a fürtöt hamar megfizette, mi pedig a kocsinkba szállván hajtottunk tovább.”

A reformkorban a haladó politikusok a nemesi kiváltságok eltörléséért, a közteher-
viselés megvalósításáért harcoltak. E törekvések a reformkori országgyűléseken zátonyra 
futottak, s csak az 1849. évi áprilisi törvényekben valósultak meg. Azonban Tétényben élt 
egy nemes, Rosty Albert, aki a törvénybeiktatás előtt, már 1845-ben – az országban első-
ként – követelte, hogy birtoka után adózzon. A nemesi vármegyéhez írt nyilatkozatában 
kijelentette, „hogy e megye keblében fekvő tétényi ingatlan birtokaimra és javaimra nézve 
lemondva adómentességi kiváltságomról, mellyel mint nemes törvény szerint bírok, magamat 
mind a házi, mind a hadi adónak alávetem.” Az adóhivatal ki is vetette birtokára az adót. 
Rosty Albert példáját, közvetlenül utána, Kossuth Lajos, majd más nemesek is követték. Így 
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a nemesi adózás önként megindult, mielőtt azt törvénybe iktatták volna. 1848-ban, a pesti 
forradalom hírére Tétény jobbágyai megtagadták a plébániai földek művelését és a község-
ből több mint 150 férfi állt be a nemzetőrségbe. 1849. január 3-án a település határában, 
az úgynevezett tétényi csatában harcolt Zámbelly Lajos olasz származású tiszt. 1867 után, 
élete utolsó éveiben Tétényben, az Ó-utcában élt Etelka leánya házában.

A 18. század eleji romos, szinte lakatlan kis faluból a 19. század közepére több mint 
2.000 lakosú, német többségű község lett. Szép kastéllyal, templommal, iskolával rendel-
kezett. A gazdag szőlőültetvények ekkor még jó megélhetést biztosítottak a gazdáknak. 
A század közepén Tétényben is megszűntek a jobbágyi terhek, kötelékek. A település meg-
művelhető földterülete felosztásra került a hajdani jobbágyok és a földesúr között. A 19. 
század második felétől Tétény megindulhatott a polgári fejlődés útján.

Írásunk végén a kastély további sorsának alakulását foglaljuk össze röviden.
Az épület középső részének tulajdonosa, az eladósodott Hugonnai család a század közepén 

gyakran kapott kölcsönöket Lőwy Mórtól, akinek az 1870-es évek elején el is adták birtokrészü-
ket. Lőwy Mór megvásárolta a Nedeczky család részét is, így Tétény legnagyobb birtokosa a kas-
tély kétharmadának tulajdonosa lett. Az épületet tataroztatta. Lebontatta a főhomlokzatra futó 
kerítést, a kertrészeket egybenyitotta. Családja számára lakhatóvá, kényelmessé tette a kastélyt.

Az épület harmadik része, a Mondbach örökrész, később nőágon Pacassy tulajdon lett. 
A család a francia származású Stephanie Heuzé-ra hagyta tulajdonát, aki 1897-ben árvaházat 
létesített benne. A 60 fős Fehér-Kereszt árvaházban Szent Vince rendi apácák látták el a lányok 
gondozását. Lőwy Mór fia, Ernő teraszokat építtetett a kastélyhoz, kettőt a dunai oldalon, 

Képeslap
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egyet a község felőli szárny bejáratához. A főhomlokzat fölött az ereszt meghosszabbíttatta 
és a teraszt beüvegeztette. A Lőwy család az államosításig birtokolta a kastélyt. Ezután Dáni 
Géza résztulajdonos javaslatára kastélymúzeummá alakították az épület nagyobb részét.

1904-ben a kastély egy része kiégett, a második világháborúban pedig súlyos sérülé-
seket szenvedett.

A Nagytétényi Kastélymúzeum helyreállítása, restaurálása több lépcsőben történt. Az 
első időszaki kiállítás a legépebben maradt nyugati szárny egyes helyiségeiben már 1948-
ban megnyílt. Az 1950-es és 60-as években intenzív felújítási munkák folytak.

1967-ben Geszti Eszter a Kastélymúzeum igazgatója beszámolót tartott a Tanács VB 
számára. Elmondta, hogy a kastély helyreállítását az Iparművészeti Múzeum végeztette, 
s „1956 óta cca 20 millió forint ráfordítás történt.”

Az épület átadása ez év nyarán történt meg. A restaurálás idején több 1745. R. (Rud-
nyánszky) és 1748. M. T. (Mária Terézia)  kezdőbetűs téglát találtak. Ilyen téglákat ekkor 
a budai vár átépítésénél használtak, melynek egyik irányítója Grassalkovich volt. Így ke-
rülhettek a téglák Téténybe. Az alaprajz a kastély építési periódusait mutatja be.

A kastély formája a 19. és 20. századi építkezések, restaurálások ellenére nem válto-
zott. Az U alaprajzú kastély legfontosabb és legszebb része a főhomlokzat. A nagyszerű 
és impozáns szerkezetű erkély, a díszes kiugró résszel, az ország egyik legszebb bejáratá-
val csalogatja a látogatókat. A szalagfonatos erkélyt pillérek és görög ionoszlopok tartják.

Az oromzatot allegorikus fekvő női alakok és más szobrok díszítik, melyek repedezett, letört 
részeit az 1960-as években kijavították, illetve újrafaragták. A szobák 18. és 19. századi falképe-
inek aprólékos helyreállítási munkáiban több falkép-restaurátor vett részt. A kastély parkjában 
a megmaradt szobrokat és obeliszkeket kiegészítve, újra kifaragva felállították. A gótikus pincé-
ben 1968-ban rendezett kályhakiállítással, majd a lapidáriummal (kőtár) az egész épületet átadták 
rendeltetésének. A múzeumot 1968-ban több mint 26 ezeren látogatták meg. Rossz állaga miatt 
a kastélymúzeumot 1989-ben bezárták. Külsőben és belsőben megújulva 2000-ben nyílt meg újra.

A romos kastély Az építés periódusai
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A több alkalommal végzett, évekig tartó restaurálási, felújítási munkák eredményeként 
a nagytétényi barokk kastély a 18. század végéig kialakult, az egykori képekről ismert for-
máját nyerte vissza. 

A kastély a 30-as években

A képen a kastély helyreállított főhomlokzata látható
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Nagytétény az első világháború idején és a Trianon utáni 
években

Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írta alá Magyarország a Versailles melletti Nagy-Tria-
non kastélyban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum a magyar tör-
ténelem legtragikusabb eseménye. A Magyar Királyság elvesztette területének több mint 
kétharmadát. Lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent, s mintegy 3,3 millió 
magyar került az elcsatolt területekre. Kötetünkből nem maradhatnak ki Nagytétény első 
világháború alatt történt eseményei, s azok következményei. Írásunk a 2015-ben megje-
lent „Nagytétény a 20. század hajnalán” című könyv világháborúról szóló fejezetének ki-
bővített változatával, gazdagabb képanyaggal emlékezik a község hadbavonult férfiaira és 
hősi halottaira.

1914 tavaszán megüresedett Nagytétény főjegyzői állása, melyre 7 pályázat érkezett. 
A május 30-án tartott képviselő-testületi ülésen a főszolgabíró a pályázók közül három sze-
mélyt terjesztett a közgyűlés elé. A képviselők közfelkiáltással Macskássy Sámuelt válasz-
tották meg a község új főjegyzőjévé, aki a főszolgabíró és a testület előtt letette a hivatali 
esküt. 1914 nyaráig a település lakóinak élete a megszokott mederben folyt.

Június 28-án Szarajevóban egy szerb diák, a Fekete Kéz nevű szervezet aktivistája, Gav-
rilo Princip revolverrel meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és fe-
leségét, Hohenberg Zsófia hercegnőt. A merényletről készült kép Achille Beltrame alkotá-
sa, mely a „Domenica del Corriere” című olasz heti magazinban jelent meg. Az esemény 
híre Nagytétényben is felháborodást váltott ki, de ekkor az emberek még nem gondoltak 
a háborúra. Pedig a merénylet után egyre több nyugtalanító hír érkezett a „kutya szerbek” 
mozgolódásairól. A község képviselő-testületének július 1-jei ülésén még a megszokott, 

Magyarország térképe Trianon után Merénylet Ferenc Ferdinánd ellen
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betervezett témákat tárgyalták. A jegyzőkönyv tanúsága szerint mindössze napirend előtt 
a közgyűlés „megemlékezvén a trónörököspár szomorú haláláról, s az egész község közönsége 
nevében mélységes részvétének ad kifejezést.” A merényletet jegyzőkönyvileg is megörökítették.

A képviselő-testület megváltoztatta a községháza hivatalos óráinak rendjét, mert az 
vasárnap és ünnepnap egybeesett a szentmise kezdetével. Az új rend szerint a hivatalos 
órákat hétköznapokon 8 órától 12 óráig, délután 2 órától 5 óráig, vasár- és ünnepnapokon 
pedig délelőtt 8 órától 10 óráig tartották.

Hamar megváltozott a politikai helyzet. A főhercegi pár halálát követő diplomá ciai bo-
nyodalmak az első világháború kirobbanásához vezettek. A „Nagy Háború” – ahogy sokan 
nevezték – az egész 20. század történelmét meghatározta, sőt hatása még ma, a 21. század-
ban is jelen van.

1914. július 28-án az Osztrák - Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. Ferenc Jó-
zsef császár szózatában kijelentette, hogy mindent meggondolt és megfontolt. Az állította, 
hogy „Legfőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még hátra lévő éveimet a béke műve-
inek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam...” A háború 
kitörésekor minden kormány arról beszélt, hogy békét akarnak, s csak a hazát védik. A né-
met birodalmi kancellár szerint „A császár egész működését a béke fönntartásának szentelte. 
A legutolsó óráig is Európa békéjéért dolgozott...” Az orosz cár azt hangoztatta, hogy „Orosz-
ország, amelyet fogadalom és vér szerinti kötelék fűz a szláv népekhez, sohase nézte közö-
nyösen ezeknek a sorsát… Most már nemcsak arról van szó, hogy a mi megsértett rokonor-
szágunkat megvédjük, hanem meg kell őriznünk Oroszország méltóságát és integritását is...” 
Milyen szép szavak a békéről, a hazáról, az önzetlenségről. S ezek a szavak egy ideig elho-
mályosították az emberek tisztánlátását, elterelték a figyelmet a kormányok igazi céljairól.

Ferenc József császár hazafiságra, áldozatvállalásra szólította fel népeit, s július végén 
és augusztus elején megkezdődött a mozgósítás. A nagytétényi férfiak is hadba vonultak. 
A katonai behívások a következő hónapokban, években is folytatódtak a hadkötelesek és 

Kováts József táncol, lelkesen indul a háborúbaFerenc József
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az idősebb férfiak, az úgynevezett népfelkelők soraiból. Az országban felfordult az élet. 
Az embereken harcias mámor lett úrrá. A különböző újságok hangzatos jelszavaktól let-
tek hangosak: „Éljen a Haza!”, „Vesszen Szerbia!”, „Ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk 
a bokréta rajta!” A tétényi lakosok is olvasták a Budapesti Hírlap augusztus 11-én és 12-
én megjelent cikkeit, melyek szerint „Eget vívó lelkesedés, egyre növekvő harci kedv hírét 
vesszük mindenünnen az országból. Büszke öntudattal érzi a helyzet súlyát mindenki, úr és 
paraszt, öreg és fiatal egyaránt. A katonaság és a nép egyformán áthatva a hazaszeretettől, 
amaz tűzzel indul a harcba, ez áldó imádsággal kíséri a hadak útját.”

Az édesanyák, a családok, a bevonulók még nem sejtették azt a sok szörnyűséget, ami 
várt rájuk és csak „Mennek nap-nap után a színe-virága szép Magyarországnak. És az el-
válás mégse fáj, büszkén, boldog örömmel nézünk hadra kelt fiaink után, mert tudjuk, hogy 
diadallal, a győzelem cserfakoszorújával térnek vissza hozzánk.” A képen Kludák Erzsébet 
anyai nagyapja, Kováts József látható, aki már fiatal korában érdeklődött a katonai pálya 
iránt, s 15 évig hivatásos katonaként szolgált. 1914-ben, a háború kitörésekor még ő is vidá-
man, énekelve, táncolva, a győzelem reményében indult a harctérre katonatársaival együtt.

A háború évei alatt Nagytétény képviselő-testületének tevékenysége, a község önkor-
mányzati jogosultsága módosult. Az elöljáróságnak az 1912-ben elfogadott háborús tör-
vények miatt elsősorban a felsőbb utasításokat kellett végrehajtania. Az 1914. augusztus 
22-én tartott közgyűlésen már a kitört háborúval kapcsolatos feladatokkal foglalkoztak 
a képviselők. A községben „Helyi Segítő Bizottság” alakult. Megkezdődött az adomány-
gyűjtés is. A jegyzőkönyv szerint „eddig közel 2.000 korona folyt be pénzadományokban, s 
az adakozók közül nagyon sokan kötelezték magukat állandó heti és havi járulékok fizetésére 
is.” A segélyre szorulókat a településen összeírták, rendszeres nyilvántartást vezettek róluk. 
Nagytétényt körzetekre osztották, s „a beosztott hölgyek a segélyre szorultakat állandóan 
ellenőrzik, és a heti, a havi járulékokat folytatólagosan összegyűjtik.” A „Segítő Bizottság” 
„állandóan működésben van, és a segélyre szorultakról gondoskodik.” A közgyűlés határo-
zata azt is kimondta, hogy „Arra az esetre, ha a szükség úgy kívánná, a sebesültek részére 
a községháza termét felajánlja, s felhatalmazza a községi elöljáróságot arra is, hogy felhívás 
esetén a tanácstermet alkalmas ágyakkal szerelje fel, s a helyi segítő bizottság útján a sebe-
sültek ápolása tekintetében is gondoskodjék.”

A járás felhívást intézett a lakossághoz, hogy a hadsereg sebesültjeit és betegeit ellátó 
Vöröskereszt munkáját adományokkal segítsék. A képviselő-testület nem akart a lakosság-
ra újabb terheket rakni. „Miután községünkben a helyi társadalom a hadba vonultak itthon 
maradt családtagjai részére eszközölt gyűjtés alkalmával már eléggé igénybe lett véve”, ezért 
a testület úgy határozott, hogy a községi szegény-alap terhére – a lakosság nevében – 200 
koronával támogatja a Vöröskereszt tevékenységét.

A háború alatt a község két népiskolájában nem állt le a tanítás. Igaz, volt amikor helyettes 
tanítókkal kellett pótolni a harctérre indult pedagógusokat. Az 1914/15. tanévben a római ka-
tolikus fiúiskola első és második osztályába járt például Hauth Gyula halász Ferenc nevű fia, 
Kludák József mészáros István nevű fia, Heitzmann Ferenc fuvaros Jakab nevű gyermeke stb.
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Weiss Ferenc kántortanító és Richter József Baross Gábor-telepi tanító 1914 őszén már 
katona volt. Knapp István képviselő szeptemberben javaslatot nyújtott be a Petőfi utca ki-
szélesítéséhez szükséges területek kisajátítására és az utca járhatóvá tételére. Azonban a há-
borús körülmények miatt, valamint azért, mert „a község mindenféle befektetéstől és rend-
kívüli kiadástól el lett tiltva”, a kérdést a közgyűlés „a viszonyok megváltozásáig” levette 
a napirendről. A háború idején több más befektetés (pl. a villamosítás) is elhalasztódott.

A szolgabíró is lelkesen indult a csatatérre. Bevonulása alkalmából levelet intézett 
a község elöljáróihoz, melyet a főszolgabíró olvasott fel a közgyűlésen. Részletek a levél-
ből: „Érdemes Elöljáróság! Az ország virága, dereka harcba ment. Boldog vagyok, hogy abban 
a korban ért a perc, a hívó szó, amikor én is erős vagyok testben, hitben, lélekben, s fegyverrel 
harcolhatok a hazámért. Egy gondolat teszi acéllá minden magyar ember izmát, szívét: Előre! 
Ebben van minden, az egész világunk, patakzó vérünk, az erőnk, az álmunk. Az egyes meg-
halhat, hisz ma egy pergő levél az emberélet. De hitünk, reményünk meg nem halhat soha...
Nyugalmat, békét, áldást vívunk ki nektek a csatazajban...”

A kormány a háború pénzügyi terheit hadikölcsönök kibocsátásával próbálta enyhí-
teni, melynek jegyzése szinte kötelező lett. Az 1918 végéig kibocsátott nyolc hadikölcsön 
nagy terhet jelentett a lakosságnak. A járási szolgabíró felhívására 1914 végén a képvise-
lő-testület 2.000 korona értékű hadikölcsön kötvényt jegyzett. 1915. március 10-én, a má-
sodik hadikölcsön jegyzésekor a főjegyző kijelentette: „Mindenki, akinek csak módjában 
van, a hadikölcsönre való jegyzés által hazafias cselekedetet teljesít, ennél fogva a község sem 
vonhatja ki magát ezen kötelezettség alól.” 1916-ban a negyedik hadikölcsön jegyzésekor 
a közgyűlés döntése alapján Nagytétény „10.000 korona névértékű 6%-os hadikölcsön köt-
vényt jegyez a pesti magyar kereskedelmi bank itteni fiókjánál.” Fél év múlva, 1916 novem-
berében került sor az ötödik hadikölcsön jegyzésére. Ekkor a község 5.000 korona értékű, 
8%-os kötvényt jegyzett. A novemberi ülés jegyzőkönyvéből az is kiderült, hogy Nagytétény 

Hadikölcsönt népszerűsítő plakátKludák István I. oszt. bizonyítványa
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addig 60.000 korona kölcsönt jegyzett összesen. 1917 novemberében a hetedik hadikölcsön 
kibocsátásakor felszólították a lakosságot, hogy „A hadikölcsön jegyzése honpolgári köteles-
ség, melyben mindenkinek tehetsége és vagyona arányában kell részt vennie. A hadikölcsönt 
jegyző a belső front katonája.” Dr. Kiss Menyhért újságíró pedig így buzdította az embereket:

„Künn magyar népem, mint oroszlán verekszel.
Itthon hadikölcsönt jegyzünk hetedszer.
Hozza a szegény, gazdag vagyonát,
Vért, életet adnak a katonák.”

A hadikölcsönök egyre nagyobb terhet jelentettek a lakosságnak. Sokan veszítették el 
nehezen megszerzett tartalékaikat. A beígért háború utáni visszafizetésekből pedig nem 
lett semmi, illetve a kötvények semmit sem értek.

A község adófizetőinek egy része a fronton harcolt, adót nem tudtak fizetni, s ellenük 
végrehajtást sem indíthatott az elöljáróság. Ezenkívül 1914 nyarán „előfordult jégeső az 
egész gyümölcs- és szőlőtermést tönkre tette.” Ezek miatt nem folyt be annyi adó, ameny-
nyire a település költségvetésében megtervezett kiadásokra szükség lett volna. A képvise-
lő-testület határozata alapján a hiányt a község a közpénztári törzsvagyon alappénztárból 
és a szegény-pénztárból pótolta. Decemberben az is kiderült, hogy „A háború folytán be-
következett rendkívüli viszonyokra tekintettel a községi pótadó nem folyt be oly összegben, 
mint amennyi a költségvetési szükségletek kielégítésére elegendő lett volna.” Ezért a törzsva-
gyon alappénztárból ismét 2.000 korona ideiglenes kölcsönt kellett felvenni.

1915 tavaszán az olvadások és a nagy esőzések után Nagytétény több utcája a talajvíz és 
a sártenger miatt szinte járhatatlanná vált. A község lakói közül többen kéréssel fordultak a já-
rási szolgabírói hivatalhoz a károk megszüntetése céljából. Szerintük a vízlefolyást az akadá-
lyozta, hogy az elöljáróság egy vízfelfogó medencét parcellázott, feltöltetett, s a területet eladta. 
Azóta „az egész környék szenved, mert nemcsak hogy tetemes termékeny föld és épületek is víz 
alatt vannak, hanem a szomszédos földek és házak is oly bő talajvizet kapnak, hogy a lakások 
fokozatosan nedvesednek, s így különféle betegségek melegágyai lesznek.” A panaszos levelet 32 
lakos írta alá, köztük Pentz József, Wittmann Ferenc, Grósz Jakab, Spiller György, Stift József-
né, Weisz Samu stb. Márciusban a főszolgabíró részvételével tartott helyszíni szemle során „az 
előadott panasz alapos voltáról tényleg meggyőződtek.” A kirendelt hatósági szakértő a problémák 
megszüntetése érdekében több javaslatot is tett, s a jegyzőkönyv helyszínrajzot is tartalmazott.

Az egyik javaslat szerint „A község keleti és északi részén fekvő káposztás földek mellett 
húzódó s jelenleg betemetett, s az országút árkához csatlakozó árok újra kiásandó… Az or-
szágút árka az ott lévő három méter nyílású hídig megfelelően lemélyítendő… A hídtól a déli 
vasút töltésen lévő 1 m nyílású ereszen át a Dunáig vezető árok a kellő mélységig kitisztí-
tandó.” A Magyar Királyi Kultuszmérnöki Hivatal 1916. január 26-án arról tájékoztatta 
a főszolgabírót, „hogy az ajánlott munkálatok nem vitettek oly mértékben keresztül, amint 
azt annak idején hivatalunk Nagytétényben 1915. március 24-én felvett jegyzőkönyvben ja-
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vasolta.” A vizek elvezetésének „sürgős szükségére” hivatkozva arra kérték a főszolgabírót, 
hogy rendelje el a javasolt munkálatok végrehajtását.

Knapp István képviselő arra hívta fel a közgyűlés figyelmét, „hogy a község belterületén 
a gyalogjárdák nagyrészt elhanyagolt állapotban vannak, sőt egyes helyeken teljesen járha-
tatlanok.” Arra kérte az elöljáróságot, hogy utasítsa az érdekelt háztulajdonosokat, hogy 
házaik előtt a járdákat javítsák ki. A közgyűlés egyetértett a javaslattal, s megbízta az elöl-
járóságot a szükséges intézkedés megtételére.

A háborús években súlyos gondot jelentett a lakosság és a hadsereg ellátása. 1915-től 
már csökkent a háborús lelkesedés, a gazdaság hadigazdasággá alakult. A kormány maxi-
málta a különböző közszükségleti cikkek (gabona, burgonya, zsír) árát, majd a liszt és ke-
nyérhiány megszüntetése érdekében bevezették a jegyrendszert, s a fejadagok állandóan 
csökkentek. 2015 tavaszán a képviselők megállapították, hogy a lakosság és a Sertéshizlalda 
építkezésénél dolgozó munkások lisztszükségletének kielégítésére hány vagon lisztre lenne 
szükség. A minimálisan 20 vagon liszt beszerzése érdekében arra kérték a járási főszolgabí-
rót, hogy „ezen lisztszükséglet beszerzése és rendelkezésre bocsátása iránt intézkedni méltóz-
tassék.” A Baross Gábor-telepi lakosok életét is megkeserítette a háború, mely megállította 
a telep szépen indult fejlődését. A beszerzési nehézségek itt még nagyobb gondot okoztak. 
Az élelmiszerjegyekért a lakosságnak Nagytéténybe kellett lemennie. Azokat az Országút 
(Nagytétényi út) és Főző László utca (Dózsa György út) sarkán lévő Oberding-féle, vagy 
a Traupmann-féle boltokban válthatták be. Hentesüzlet a IV. utca sarkán (Huszár-féle) volt.

A férfiak a fronton harcoltak, az asszonyok otthon, a hátországban átvették a férfiak helyét 
a gyárakban és karitatív szolgálatokkal segítették a katonákat, a sebesülteket, a honvédek családjait. 
Az Auguszta Gyorssegély-alap, az egyik leghatékonyabban működő civil szervezet 1914. augusz-
tus 6-án alakult meg. Első támogatója, az alap fővédnöke, Auguszta főhercegasszony, Habsburg 
József Ágost osztrák főherceg és magyar királyi herceg felesége 5.000 koronát adományozott.

Az 1915-ös térkép Lisztjegy
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A Gyorssegély-alap készpénzt, ruhát, élelmet biztosított a hadbavonultak családjainak, 
segélyezte a sebesülteket, rokkantakat. Kórházakat alapított, kórházvonatokat létesített és 
számos jótékonysági akciót szervezett. 1915 tavaszán a Hadsegélyező Hivatallal együtt lét-
rehozta a Nemzeti Áldozatkészség Szobor végrehajtó bizottságát. Egy fából készült szobrot 
állítottak fel a Deák téren, melyet Sidló Ferenc szobrászművész alkotott. A szoborra pár 
korona ellenében egy fémlemezt szögelhettek az adományozók, amelybe nevüket is be-
levéshették. Két koronáért a Nemzeti Áldozatkészség jelvényét is meg lehetett vásárolni. 
A befolyt adományokat a hadirokkantak, a hadiárvák és özvegyek támogatására fordítot-
ták. Az orosz betörés alkalmával elpusztított felvidéki falvak felépítése céljából Nagyté-
tényben is gyűjtés indult, melyhez 100 korona adományával az elöljáróság is hozzájárult.

Az Országos Hadsegélyező Bizottság Szövetségi Hűségjelvényt bocsájtott ki, melyet az 
országban sokan megvettek és viseltek. A bizottság a községi elemi iskolának küldött fel-
hívásában még a győzelemben hitt. Arra kérték az iskola igazgatóját, tegye lehetővé, hogy 
a tanulók is megszerezzék és viseljék a hűségjelvényt, melyet darabonként 50 fillérért le-
hetett megvásárolni. A postai feladóvevény tanúsága szerint az elemi iskolában 35 darab 
jelvényt vásároltak meg a diákok.

A községben 1915 májusában alakult meg a Nagytétényi Anya és Gyermekvédelmi Bi-
zottság, melyet „a borzalmassá vált életviszonyok kényszerítő hatása hozott létre.” A bizott-

A Nemzeti Áldozatkészség Szobra A jótékonysági est meghívója
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ság vezetői lettek: Burger Zsigmondné, Dr. Pesti Béláné, Stift Józsefné és Stift Ferencné. Hat 
hónap alatt 14 asszonynak nyújtottak gyermekágyi segélyt. Prohászka Ottokár székesfe-
hérvári püspököt levelükben arról tájékoztatták, hogy „Többször végeztünk nagy buzgó-
sággal, lelkesedéssel és odaadással a községi elöljáróság által ránk bízott hazafias munkát és 
jótékonysági akciót.” Például a „Hohenberg Zsófia gyermekvédelmi alap”, a „Nemzeti Ál-
dozatkészség Szobor” javára és az orosz betörés folytán elpusztított felvidéki községek fel-
építésére szánt adományok gyűjtésének megszervezése a településen, melynek során több 
mint 447 koronát eredményezett munkájuk. A püspök által kezdeményezett „Prohászka 
Ottokár hadiárvaház” részére és saját alapítványuk gyarapítására októberben műsoros es-
tet rendeztek, melynek bevételéből 200 koronát ajánlottak fel a hadiárvaház működésére.

A Lőtéren, a katonai lövöldénél állandóan nagyszámú katonaság gyakorlatozott. Au-
gusztusban a katonák ásás közben egy régi kőkereszt maradványaira bukkantak. „Vallásos  
buzgalmukkal azon a helyen egy új keresztet állítottak...” A parancsnokság kérésére az ott 
időző mintegy 800 katona részére Ferschich János plébános tábori misét tartott, s a felál-
lított keresztet megáldotta.

A világháború a Magyar Ónművek működésében is jelentős változásokat hozott. A több 
mint négy évig tartó öldöklés rengeteg nyersanyagot igényelt. Hazafias propaganda ered-
ményeként önkéntes beszolgáltatásokkal, majd rekvirálás segítségével az ország lakossága 
szállította a kilincseket, rézmozsarakat, fémből készült használati eszközöket az üzem szá-
mára. A gyár raktárai megteltek a családok rézből készült tárgyaival, a templomok harang-
jaival. Várták a beolvasztást, s azt, hogy töltények és ágyúcsövek készüljenek belőlük. A há-
ború idején a nagytétényi plébániatemplomot is súlyos veszteség érte. 1916-ban elvitték és 
beolvasztották a templom három harangját. 1914 és 1918 között az Ónművekben új beru-
házásokra is sor került. Ekkor létesült az ón és rézelektrolízis és felépült két Krupp-rend-
szerű aknás kemence, valamint egy bronzkemence. A színesfémhulladékok hazai újrafel-
dolgozásában a gyár az iparág egyeduralkodójává vált. Az üzem munkáslétszáma 300-400 
fő lett. Mivel a férfi lakosság nagy része a fronton harcolt, a dolgozók jelentős részét nő és 
18 éven aluli, vagy 50 éven felüli férfi alkotta.

Lőtér Beolvasztásra váró harangok
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A világháborús események az 1914-ben megkezdett Nagytétényi Sertéshizlalda építkezését 
is jelentősen hátráltatták, a munkaerőhiány miatt a munkálatok lassan haladtak. Ezért növel-
ték a női dolgozók számát, valamint „1915. július 8-án 200 orosz hadifoglyot állítottak mun-
kába és szállásolták el a telepen a 36-os kész téli szállásokban.” - olvasható Mészáros Károly 
„Négymillió sertés szállása” című könyvében. Az építkezéshez az év folyamán további foglyok 
érkeztek. A fogolytábor parancsnoka szeptember 21-én táviratban értesítette a főszolgabí-
rót, hogy „A nagytétényi sertéshizlalda építési vezetősége részére Nagytétény állomásra a mai 
nap folytán 40 hadifoglyot 2 ember kíséretében indítottunk útnak.” A megérkezett orosz hadi-
foglyok orvosi vizsgálata a községben történt. Macskássy Sámuel főjegyző jelentése szerint 
szeptember 29-én újabb 40 hadifogoly érkezett a községbe, a hizlalda építési munkálataihoz.

A község elöljárói és képviselő-testületi tagjai közül is többen katonák lettek. Hadba 
vonult – többek között – Marastoni László adóügyi jegyző, Szakály Károly közgyám, Bőhm 
Izidor esküdt is. A testületi tagokat, távollétük idejére, mások képviselték a közgyűlésen. 
Stift Béla virilis képviselő távolléte idejére dr. Pesti Lipótnak, a szintén háborúban harcoló 
Wahl József pedig Oberhuber Alfrédnak adott megbízást helyettesítésére. A harctérre in-
duló járási szolgabíró levélben búcsúzott el a község tisztségviselőitől:

„Szeretett hazánk megvédésére a legfelsőbb parancs engem is fegyverbe szólít. Midőn eme 
legszentebb polgári és hazafiúi kötelességemnek a legnagyobb lelkesedéssel igyekszek eleget 
tenni, nem tudok oly gyorsan távozni, hogy a járás minden egyes községi elöljáróságához ne 
intézzek Isten Hozzádot… Arra kérem mindannyiukat, hogy e nehéz napokban fáradalmat 
nem ismerő küzdelemmel igyekezzenek hivatásuknak megfelelni, hogy az úgy is sokat szen-
vedett nép vérző sebei gyógyító kezekre találjon...”

Az elöljáróságnak egyre súlyosabb gondot jelentett a romló közellátás. A lakosság liszt-
tel való ellátása 1915 nyarának végén már akadozott. Egyrészt azért, mert a községben 
számottevő gabona nem termett, másrészt, mert „a lakosság foglalkozására nézve legna-
gyobb részben ipari és gyári munkás lévén, nincs abban az anyagi helyzetben, hogy egész évi 
lisztszükségletét előre beszerezni képes legyen.” - olvasható a közgyűlés jegyzőkönyvében. 
A főjegyző a törvényhatóság segítségét kérte a lakosság liszttel való megfelelő ellátása ér-

A Nagytétényi Sertéshizlalda Az 1908-ban átadott községháza
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dekében. Szeptemberben 800 család részesült hatósági lisztellátásban Nagytétényben. A liszt-
utalványok kiosztása során sokszor „majdnem életveszélyes tolongás van a községházánál, 
azért mert mindegyik első akar lenni, attól tartván, hogy később már nem kaphat lisztet.” Az 
is gondot okozott, hogy „a munkásember vagy asszony a várakozással és a lisztbeszerzés-
sel minden héten egy munkanapot veszít el, amely körülmény míg egyrészt a munkáshiányt 
növeli, addig másrészt a kereset csökkenését is előidézi.”

Az élelmiszerhiány, a drágaság, a háború okozta nehézségek a háztartásokat is átalakítot-
ta. Az édesanyák tápláló ételeket igyekeztek főzni a még kapható, sokszor silány minőségű 
élelmiszerekből. Különböző szakácskönyvek nyújtottak segítséget ehhez a háziasszonyoknak. 
Az 1915-ben megjelent „Takarékos főzés” című könyv előszavában a szerzők arra hívták fel 
az asszonyok figyelmét, „hogy a háború ínséges napjaiban mindnyájunknak állampolgári kö-
telessége, hogy pénzbeli és élettani gazdaságossággal igyekezzünk védekezni a kiéheztetés ellen, 
s ezzel mozdítsuk elő élet-halál harcunk sikeres befejezését.” Mit is főzhetett ezekben az évek-
ben egy nagytétényi háziasszony? Például kukoricaliszt-levest galuskával, kukorica-gombóc-
levest, bablevest, puliszka-, köles- vagy kukoricakását, málélepényt. Hamis gulyást, melyben 
a bab a fő fehérjeforrás, hamis túrógombócot aludttejből, s különböző krumplis fogásokat. 
Tipikus háborús étel lett a németektől tanult krumplis tészta (grenadírmars, gránátos kocka), 
melyet a háború tett népszerűvé, de azóta sem ment ki a divatból. Finom háborús desszert is 
készülhetett: puhára főzött, átpasszírozott szemes babból, a „gesztenyepüré”.

Szelmann Ignác az 1900-as évek elején özv. Mehrwald Mátyásné vendéglőjében dolgozott 
pincérként. 1905-ben feleségül vette Mehrwald Borbálát. Bár a házasság nem sikerült, vá-
lással végződött, 1915-ben, 34 éves korában Szelmann Ignác lett a vendéglő tulajdonosa. 
A háború alatt a községben állomásozó katonák számára étkezést biztosított. A háború után 
egészen az államosításig eredményesen vezette a lakosság által kedvelt Szelman-vendéglőt.

Nagytétényben a képviselő-testület 1915 nyarán foglalkozott először a községben felál-
lítandó háborús emlékmű elkészítésének gondolatával. A főjegyző bejelentette, hogy „eb-

Háborús szakácskönyv Szelmann Ignác
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ben a tekintetben a mozgalom már most megindítandó lenne oly célból, hogy az emlékmű 
felállításának idejére megfelelő tőke álljon rendelkezésre. Véleménye szerint ezen emlékmű 
a Szentháromság téren lenne felállítandó és pedig annak a községháza előtti részén.” A köz-
gyűlés a javaslatot elfogadta. Novemberben gyűjtést szerveztek a katonák megajándékozása 
céljára. A lakosságon kívül 100 koronával az elöljáróság is hozzájárult az ajándékozáshoz. 
1916 márciusában a nagytétényi császári és királyi parancsnokság a hazáért hősi halált halt 
és itthon eltemetett katonák sírjainak gondozására kérte fel az elöljáróságot. A közgyűlés 
határozata kimondta, hogy „mindazon itt eltemetett hősök sírjait, amelyek hozzátartozók 
hiányában, vagy más körülmények folytán kellő gondozásban nem részesülnének, a község 
költségén gondoztatni és jó karban fenntartatni fognak.”

Nagytétényben több hónapig működött egy, a község által fenntartott vöröskereszt ki-
segítő kórház, melyet 1916-ban a budapesti katonai parancsnokság megszüntetett, s az ott 
kezelt betegeket a fővárosi helyőrségi kórházba utalták. A képviselő-testület köszönetet 
mondott özv. Zimmermann Mátyásnénak, aki „12 teljes hónapon keresztül gondozta lan-
kadatlan buzgalommal, fáradtságot, kimerültséget nem ismerő kitartással, önfeláldozással 
párosult szeretettel ápolta beteg katonáinkat.”

A lakosság szénszükségletének biztosítása érdekében az elöljáróság megállapodást kötött 
a Magyar Város- és Községfejlesztési Részvénytársasággal, melynek értelmében a társaság 
1915. december 1. és 1918. október 31. között évi 900 métermázsa szenet szállított Nagyté-
ténynek. A képviselő-testület döntése alapján 1916 áprilisától a hatósági liszt kimérését Stift 
Ferenc, Weisner Istvánné és Gregorovits József pékek végezték a településen. 1916/17-ben 
Nagytétényben állomásozott a Ferdinánd bolgár király nevét viselő császári és királyi 26. 
számú tábori vadászzászlóalj. 1916 nyarán a parancsnok arra kérte Ferschich Jánost, „hogy 
a fiúiskola 3 tantermét beszállásolás végett a katonaságnak engedje át.” A plébános arról tájé-
koztatta a székesfehérvári püspököt, hogy „Az említett zászlóalj tisztikara kántor hiányában 
híveim épülésére nagyhéten a passiót énekelte, a feltámadási és úrnapi körmenet alkalmából 
Jézus tiszteletére a kivezényelt legénységgel díszlövéseket adatott.” A parancsnok kérésére az 
iskola egyik tantermét a plébános 1917 elején is átengedte a hidegtől sokat szenvedő kato-
nák elhelyezésére. A zászlóalj katonái 1917 tavaszán a templomtérről indultak a harctérre.

A községből bevonult katonák éveket töltöttek a maguk ásta lövészárkok bűzös, tetvek-
kel teli folyosóin. A háború során rengetegen megsebesültek, fogságba estek és sokan nem 
tértek többé haza. A világháború egyik legvéresebb csatája 1916 augusztusában folyt az 
Isonzó folyó mentén, Doberdónál, ahol az osztrák -magyar hadsereg küzdött az olasz had-
erővel. Egy ott harcolt katona, Sinkovits Ambrus doberdói naplójának néhány sorát idézzük. 
A nagytétényi honvédek is hasonló szörnyűségeket éltek át. „Olyan tüzet kaptunk, hogy 38 
férfit veszítettünk el. Aztán ismét nagy harcaink voltak, víz meg semmi. Szomjazunk, Iste-
nem, mi lesz velünk? Valamennyien már olyan elkeseredettek voltunk, hogy agyon akartuk 
lőni magunkat… Eltemettük a halottakat, de a mozsár kiszántotta azokat. Már reggel 3-kor 
ébresztett minket a mozsár, egész nap 123 férfi esett el… Igen nagy tüzünk volt, már olyan 
soványak vagyunk, hogy nem ismertük meg egymást. Tegnap ítéletnapunk volt, 262 halot-
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tal, 40 sebesülttel, 113 fogollyal és 12-en megőrültek. … Már olyan bűz volt előttünk, hogy 
kolera-betegség lett közöttünk. A szomjúságtól meg a kíntól üvöltöttünk már. Aki el szokott 
menni vízért, mindenkit agyon szoktak lőni...”

A Baross Gábor-telepi Főző László utat a katonai lőtér parancsnoka, Pollák János ka-
pitány, az ott elhelyezett orosz hadifoglyokkal – a község anyagi megterhelése nélkül – ki-
javíttatta és rendbe hozatta. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a kapitánynak. Rühl 
Lajos képviselő azt javasolta, „hogy a Főző László út neve, miután a katonai lőtérre vezet, 
Ferenc József útra változtassék át.” A közgyűlés a javaslatot elfogadta, megvalósítására azon-
ban a források szerint nem került sor.

1916-ban a közgyűlés községi élelmezési üzemet hozott létre, mely a hatósági liszt és 
egyéb közszükségleti cikkek elosztásáról gondoskodott. Az üzem számára az elöljáróság 
helyiséget bérelt és üzletvezetőt alkalmazott. A főjegyző ősszel a főszolgabíró segítségét 
kérte a lakosság cukorral történő ellátása érdekében. „A cukor olyan nélkülözhetetlen és 
szükséges cikk a háztartásokban, hogy arra éppen úgy mint a kenyérre, minden nap szükség 
van. Ennek ellenére az itteni cukoreladással foglalkozó kereskedők már hetek óta nem tudnak 
cukrot kapni, s így a lakosságot sem képesek cukorral ellátni.” A gond megoldását közérdek-
ből is fontosnak tartotta a főjegyző, ezért arra kérte a főszolgabírót, érje el, hogy a cukor-
központ vagy a Hitelbank „Nagytétény községnek legalább 60 mázsa cukrot szolgáltasson ki, 
illetve ilyen mennyiségről adjon utalványt.” A kávé beszerzése is nagyon körülményes lett. 
Februárban az elöljáróság a Kávéközponthoz fordult, s kérte a település számára megál-
lapított kávémennyiség kiutalását. A válasz szerint erről az Alispáni Hivatal jogosult gon-
doskodni. Macskássy Sámuel főjegyző március 12-én levélben arról tájékoztatta az alispánt, 
hogy „községünkben a kávékészlet már régebben teljesen kifogyott és sem a kereskedők, sem 
pedig a lakosság kávét sehol sem kaphatnak… Kérjük ennélfogva Alispán Urat, méltóztassék 

Isonzó, korabeli 
képeslap
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a megállapított mennyiséget községünk részére kiutalni, és bejelentjük, hogy a lakosság száma 
5.500 lélek.” Április 25-én, alispáni utasításra Nagytétény 40 kg kávékiutalásban részesült.

1916. november 21-én, 68 évi uralkodás után meghalt Ferenc József, osztrák császár és 
magyar király. Utóda, IV. Károly különbékét szeretett volna kötni az antant országaival, de 
nem járt sikerrel. Gazdasági nehézségek, társadalmi elégedetlenség, a háborúból való ki-
ábrándultság jellemezte a következő két évet. 1917-ben, a júliusi képviselő-testületi ülésen 
történt először említés az új uralkodóról. A képviselők ekkor döntöttek arról, „miszerint 
IV. Károly király arcképét a tanácsterem részére beszerezni” köteles az elöljáróság.

1917. február 8-án elöljárói választást tartottak Nagytétényben. A választás eredménye-
ként a község bírója Pencz Ferenc lett. Törvénybíróvá Eisner Jakabot, pénztárnokká Szabó Ká-
rolyt, közgyámmá Szakály Károlyt választották. Esküdtek lettek: Schieder Ferenc, Grósz Gáspár, 
Pregitzer György, Pencz János, Marschal Frigyes, Pencz Lipót, Bende Lajos és Böhm Márkus. 
A megválasztott elöljárók letették a hivatali esküt, mely a háborús években így hangzott: „Én 
esküszöm, hogy Magyarországhoz hű leszek, teljes függetlenségét megvédem, minden erőmmel 
Magyarország népének javát, szabadságát és haladását fogom szolgálni. Isten engem úgy segéljen!”

Július 12-én napirendre került a villanyvilágítás megvalósításának ügye. A község 1914-ben 
már megegyezett volna a budafoki villamossági részvénytársasággal, „azonban a háború kitörése 
folytán ennek a kérdésnek a megoldása a napirendről levétetett.” Már a háború második évében 
újra napirendre került a világítás kérdése. 1916 telén pedig a petróleumhiány már „általános 
közóhajjá fokozta ennek a kérdésnek gyors megvalósítását. A kiküldött bizottság a közóhajnak 
engedve a tárgyalásokat újból megkezdte.” - olvasható a közgyűlés jegyzőkönyvében. A tárgya-
lás eredményeként a településen 110 darab 25 gyertyafényű és fele részben egész éjjeles, fele 
részben fél éjjeles, fémszálas izzólámpa került felállításra, mely után az elöljáróság 3.500 koro-
na évi átalányt fizetett. A petróleumlámpákhoz képest fejlődést jelentett a villanyvilágítás, de 
a gyertyafényű izzólámpák fényereje nem volt túl erős. A „Budafoki Hírlap” szerint az esti sö-
tétségben, „ha hárman mennek egymás mellett, a két szélső már nem látja a másikat.”

Csókási Pál és társai, Baross Gábor-telepi lakók beadványt nyújtottak be az elöljárósághoz, 
melyben az élelmezésre és a közszükségleti cikkekkel kapcsolatos gondokra panaszkodtak. 

Ferenc József a ravatalon Przemysl
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A képviselő-testület válaszában kijelentette, hogy „az elöljáróság minden ténykedésében 
szigorúan ragaszkodik a kiadott rendeletekhez, s ha többet nem tud nyújtani, annak nem 
az elöljáróság” az oka. Véleményük szerint minden közszükségleti cikk, mely a község 
részére kiutalásra kerül, igazságosan és egyenlő arányban kerül kiosztásra. Az életviszo-
nyok romlása legsúlyosabban a 3-5, vagy még több gyermeket egyedül nevelő édesanyákat 
érintette. 1917-ben 16 nagytétényi édesanya levélben fordult a honvédelmi miniszterhez 
és segítségét kérték. Arra panaszkodtak, hogy mióta férjeik bevonultak, nagyon kevés ha-
disegélyt kapnak. A községi elöljáróságtól pedig annak felemelése helyett csak ígéretekkel 
biztatják őket. „Mi gyenge nők semmit sem tehetünk, mert a mi védőink most oda vannak 
messze a haza védelmére és egyelőre nem siethetnek segítségünkre...” - olvasható a levélben. 
A közgyűlés a hadbavonultak családtagjainak támogatására szervező bizottságot választott, 
melynek tagjai a főjegyzőn és a bírón kívül Leheti József, Pentz János és Stift Károly lettek.

A nagytétényi munkások 1918. január 27-én, vasárnap délután a Templom-téren lévő 
Skolits-féle vendéglőben nyilvános gyűlést tartottak, amelyen megalakították a helyi szoci-
áldemokrata pártszervezetet. A pártkörzet elnöke Csókási Pál lett, a két alelnök pedig Eis-
ner Antal és Szekér Mihály. Tavasszal a nagy drágaság miatt a községháza összes dolgozója 
(tisztviselők, alkalmazottak, szolgák) drágasági pótlék megállapítását kérte a közgyűléstől, 
mely azt jogosnak és indokoltnak tartotta, s megszavazta. Nyáron az összes hatósági áruknak 
az árait, az elosztással és a kereskedőkkel kapcsolatos feladatokat a Budapest környéki 
közélelmezési bizottság intézte. A községi élelmezési üzem megszűnt, Nagytéténynek csak 
az élelmezési iroda szervezése, a raktárhelyiség és a raktárnok biztosítása lett a feladata. Az 
iroda augusztusban kezdte meg működését, vezetője Marastoni László adóügyi jegyző lett.

Közben a háború pokla tovább szedte áldozatait. Gyóni Géza költő, hírlapíró Lengyel-
országban a Kárpátok lábainál fekvő Przemyslnél harcolt az oroszok ellen. Százada véres 
harcokba került, s elveszítette katonáinak majdnem a felét. Az „Ítélet napjai” című versé-
ben a költő megjelenítette a háború borzalmait:

„Hullott az ólom, mint a jégeső;
Ágyúk bömböltek, mint veszett bikák,
Halált sikoltott tenger puskacső
S szivárvány-hídján amerre haladt,
Gránátok fújták a füst-glóriát.

S mire a nap felkelt a hegyek mögül,
Az őszi sár mind hűlt vérrel kevert.
Vércsék és varjak rút serege gyűlt
S két napi járón temetetlenül
A világrablók holtteste hevert.”

A kép az osztrák - magyar védők és az orosz ostromlók kézitusáját ábrázolja.
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Henri Barbusse francia író 1916-ban megjelent „A tűz” című regényében bemutatta 
a háború embertelen világát. Bemutatta, hogyan pusztulnak a városok, falvak, hogyan szen-
vednek a lövészárkok nyomorúságában a közkatonák. „A házak mint felkoncolt emberek he-
vernek és ugyanúgy a városok is. A falvak helyén fehér kőhalmok, mintha az égből dobálták 
volna le őket a földre. Holtak és sebesültek iszonyú szállítmányai rútítják el a mezőségeket. 
Minden nemzet itt látható: határaikat szétmarta a mészárlás, és szüntelenül tépik szívükről 
az életerővel és vérrel teli új katonákat, az élők áradata csak úgy ömlik a holtak folyamába.”

A lövészárkokban harcoló katonák borzalmas, embertelen napjai 1918. október vé-
gén, a háború befejezésével értek véget. Többen sebesülten tértek haza, sokan több évig 
hadifogolytáborokban raboskodtak. Akik hazatértek, soha nem felejtették el az átélt ször-
nyűségeket. Volt, aki kibeszélte magából a háborúban töltött hónapokat, éveket, s volt, aki 
sokáig hallgatott.

Jülek Zoltán életéről, háborús sebesüléséről leánya, Jülek Ilona (Nyéki Imréné) szá-
molt be. Édesapja 1893-ban született Torbágyon. Tanulmányai, s az egyetem elvégzése 
után vegyész lett, s a Magyar Ónműveknél helyezkedett el Nagytétényben. Analitikusként 
dolgozott, s az ország különböző részein végzett vizsgálatokat a gyár számára. 1916-ban, 
21 évesen vonult be katonának, s gyalogosként a román frontra került, ahol a román had-
sereg támadást indított Magyarország erdélyi területei ellen. Az egyik támadás során, az 
egykor Ferenc József császárt és Erzsébet királynét is vendégül látó híres fürdővárosnál, 
Herkulesfürdőnél Zoltánt találat érte. Több lövés a bal karját roncsolta, melyet többé nem 
is tudott használni. Gyomrába is kapott lövéseket, egy szívlövést pedig a jelzősípja állított 
meg, ez mentette meg az életét. A lövészárokban majdnem elvérzett, de rátaláltak, s kór-
házba szállították. Először Prágába került és ott gyógyították, ápolták egy évig. Később 
Magyarországra szállították, s a mai Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 
épületében ápolták további egy évig. Az épületet 1904-ben emelték a budafoki pincemes-
teri tanfolyam számára, s a háború alatt hadikórházként működött.

A középső képen a prágai, a jobb oldalin a budafoki kórházban látható Jülek Zoltán.

Jülek Zoltán
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A háború végén több kitüntetéssel tizedesként, s mint hadirokkant szerelt le. A precíz, 
pedáns, nagy tudású ember a következő években továbbra is a Magyar Ónműveknél dolgo-
zott. Angol és német nyelvtudását kamatoztatva gyakran képviselte a vállalatot külföldön.

Pipek Jánosné (Mérai Terézia) a képen látható, s 1892-ben született Tétényi Sándorral 
kapcsolatos háborús emlékeit idézte fel. Sándor Pipek Jánosné édesanyjának testvérét, Bayer 
Máriát vette feleségül, s a Gyümölcs utcában laktak. Tétényi Sándor 1914-ben vonult be 
katonának, s tüzérként harcolta végig a háborút. Itthon ezalatt a felesége munkát keresett. 
Nagynénje, Ugrob Róza a háború alatt Pesten egy laktanyában jól jövedelmező kantint 
üzemeltetett, ahol sok osztrák katona is megfordult. Ide került, s kisegítőként itt dolgozott 
Sándor felesége és Pipek néni édesanyja, Bayer Terézia is.

Mindketten jól beszéltek németül, így hamar megbarátkoztak az osztrák katonákkal, 
s közbenjárásukkal, munkájuk jutalmaként részt vehettek egy bécsi hajókiránduláson.

Tétényi Sándor
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Közben Sándor az olasz fronton harcolt és meg is sebesült. Kórházba került. Bátorsá-
gáért több kitüntetést kapott, közöttük a Károly csapatkeresztet. A háború után altiszt lett 
a Hadik laktanyában. 1930-ban „Az elmúlt háborúban és az ezt követő szomorúan terhes 
napokban vitézségének és nemzeti érzésének tanúbizonyságot adó” Tétényi Sándort Horthy 
Miklós kormányzó vitézzé ütötte és avatta.

Kludák Erzsébet mindkét nagyapja részt vett a világháborúban. Atyai nagyapja, az 
1877-ben született Kludák József a 20. század elején Nagytétény ismert hentes- és mészá-
ros mestereként működött. Édesapjánál, Kludák Istvánnál tanulta meg a szakmát, majd 
együtt vezették a Fő-utcai üzletet és vágóhidat. Józsefet 1914-ben mint népfelkelőt hívták 
be katonának. Távolléte alatt az üzletet édesapja vezette.

Az olasz frontra került, s a piavei hadszíntéren, a hadsereg ellátását biztosító egység-
nél, a hadtápnál szolgált, mint hentes. 1917-ben térhetett haza, mert megszületett negye-
dik gyermeke, Magdolna. Itthon újra az üzletében dolgozott és tanította fiát, Istvánt, aki 
nála szabadult fel és ő is folytatta édesapja mesterségét. A képeken Kludák József látható 
társaival a piavei hadtápnál.

Kováts József, az anyai nagyapa egységével először Szerbiába vonult be, majd az olasz 
frontra került, ahol ezredkürtösként vett részt a harcokban. Az egyik ütközetben megsebe-
sült, légnyomást kapott. Hazaszállították, s a székesfehérvári kórházban ápolták. A háború 
után leszerelt, s a martonvásári Dreher család birtokán dolgozott raktárosként.

Rácz Barna, Baross Gábor-telepi lakos édesapja világháborús sebesüléséről és fogsá-
gának éveiről mesélt.

Rácz Károly 1897. április 4-én született Máramarossziget közelében, Bustyaházán. 
1914-ben fejezte be iskolai tanulmányait, tanítói végzettséget szerzett. Egy év tanítás után 
1915-ben önként jelentkezett katonának. Két testvérével együtt a 16. császári és királyi 
vadászezredbe került, s a Kelet-Kárpátokba irányították őket. Az osztrák-magyar hadse-
reg itt súlyos harcokat vívott az előrenyomuló oroszokkal. 1916-ban az észak-bukovinai 
fronton az első támadáskor orosz géppuskatűztől kar- és tüdősérülést szenvedett. Idősebb 

Kludák József
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bátyja   , Barna halálos sebet kapott. Lajos testvére is megsebesült, őt hazahozták, s kórházba 
került. Károly a lövészárokban, sebesülése következtében elájult. Az oroszok megtalálták, 
s fogolyként Kijevbe szállították, ahol ellátták sebeit, majd Moszkvába, hadikórházba vit-
ték. Útközben az oroszok emberségesen bántak foglyaikkal. Ukrajnán áthaladva, a falvak 
lakói segítették őket. Enni, inni adtak nekik, tisztálkodhattak. Moszkvában egy fájdalmas 
műtéttel eltávolították testéből a golyókat, majd sok ezer más fogollyal együtt útnak indí-
tották őket a messzi Távol-Keletre. Oroszország 1917-ben kilépett a háborúból, de Ázsia 
még 1920-ban is tele volt magyar hadifoglyokkal. Ott rekedtek a szibériai fogolytáborok-
ban, több ezer kilométerre hazájuktól.

Rácz Károly először Nyizsnyij Novgorodba, aztán a blagoveszcsenki táborba, majd Ni-
kolszk-Uszurijszkba került. Trojkákkal, szánokkal szállították a foglyokat a végtelen hó-
mezőkön át. Akik nem bírták a hosszú utat, a nagy hideget, megfagytak. Károly és társai 

Rácz Károly
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megdöbbenve látták, hogy az előttük haladó szánokról időnként egy-egy megfagyott foglyot 
dobtak ki a hóba, s tanúi voltak annak is, amikor a farkasok felfalták a fagyott tetemeket. 
Soha nem tudta elfelejteni e szörnyűséget. Nikolszk-Uszurijszk Oroszország tengermellé-
ki területén található, Vlagyivosztoktól mintegy 110 kilométerre. Közel 15 ezer katona ra-
boskodott fogolytáboraiban. Ezek egyikében töltött hosszú időt Rácz Károly. Egy amerikai 
katonától kapott fényképezőgép segítségével megörökítette a tábor életét.

A reggeli osztásról és a tábor olvasóköréről itt látható képeket is ő készítette. A váro-
sok és a fogolytáborok az orosz polgárháború idején szinte hetente cseréltek gazdát. Hol 
a vörösök, hol a fehérek birtokolták, majd a külföldi intervenciós csapatok (amerikaiak, 
japánok) parancsnoksága alá kerültek. A táborokban a foglyokat nem bántalmazták, nem 
őrizték őket szigorúan, de a bolsevikok idején nagyon rossz ellátásban részesültek. Innen 
egy vlagyivosztoki táborba került Rácz Károly, ahol az amerikaiak parancsnoksága alatt egy 
szakács mellett dolgozott. Krumplit hámozott, mosogatott és más konyhai munkákat végzett.

Munka után a foglyok szabadon mozoghattak, mehettek a városban bárhová. Károly 
barangolása közben egyszer meglátott egy vöröskeresztes hajót, s kiderítette, hogy hadi-
foglyokat szállít Triesztbe, az észak-olaszországi kikötővárosba, mely 1918-ig a Monarchi-
ához tartozott. Mivel abban a táborban, ahol ő raboskodott, 1920 őszén még nem beszéltek 
a hazatérésről, úgy döntött, hogy megszökik. A következő alkalommal, amikor a városban 
járt, rakodómunkásnak álcázta magát, feljutott a hajóra, s a raktérben megbújt a bálák kö-
zött. Mire felfedezték, már a nyílt tengeren jártak. A fedélzeten kellett dolgoznia a hosszú, 
hetekig tartó tengeri úton. Több kikötőben is megálltak rövid időre, például Hongkong-
ban, Szingapúrban, Saigonban. Végül megérkeztek Triesztbe. A képeken Rácz Károly és 
a Scharnhorst nevű vöröskeresztes hajó látható.

Jelentkezett a trieszti vöröskereszt irodájában és segítségükkel feljutott egy hadifog-
lyokat Grazba szállító vonatra. Nagykanizsán leszállt a szerelvényről, s több mint négy év 
után végre ismét magyar földre léphetett. Innen Budapestre utazott. Itt hallott Trianon-
ról, s ekkor tudta meg, hogy szülőföldjét elszakították Magyarországtól. Családja teljesen 
szétszakadt, egy részük Sopronba menekült. Munkát, állást nem kapott. Egy régi ismerőse 
révén helyezkedett el végül az Adriai Biztosító Társaságnál.

Weiss Ferenc kántortanító a szibériai Krasznojarszkba került hadifogolyként. A hadi-
fogolytábor legénységi ügyeinek vezetője, Stessel Ernő nyugalmazott ezredes az 1920-as 
években így nyilatkozott róla: „A magyar legénység szeretetét és bizalmát bírta. 1917-ben 
midőn a tábor külön legénységi jóléti bizottsága megalakult, a magyar legénység részéről tagul 
ő lett megválasztva. Önzetlen, odaadó szorgalmat és önfeláldozást tanúsított. Közreműkö-
dött a legénységi iskola felállításában, tanfolyamok szervezésében. 1918-tól 1920-ig, a bolse-
vizmus ideje alatt a hadifogoly szappangyárban dolgozott, mint előmunkás. Midőn a kom-
munisták a gyárból az ott lévő tiszteket eltávolították, néhány hónapig a gyárat vezette, de 
a kommunisták 15 napig őt is bezárták. 1920 novemberében tért haza.”

Nagyapám, Mehrl Pál 1875-ben született. Kőművesként dolgozott a községben. 39 éve-
sen vonult be katonának, s szanitécként, egészségügyi katonaként vett részt a háborúban. 
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Édesanyám gyermekkoromban elmondta, hogy nagypapa a csatatéren sokszor golyózá-
porban vitte társaival a sebesülteket a front mögötti egészségügyi sátorba. Ellátta, bekö-
tözte a sérültek sebeit, s igyekezett fájdalmukat enyhíteni. 1918-ban tért haza családjához. 
A képeken nagyapám és katonatársai láthatók.

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye településeit bemutató, 1931-ben megjelent könyv 
szerint Nagytétényből 390 férfi vonult be katonának. A háborúból hazatért iparosok, 
a község néhány későbbi vezetője, elöljárója közül 28 leszerelt honvédet röviden be is 
mutatott a könyv:

Kiss Sándor asztalosmester, az Iparoskör elnöke, a község bírója (1929-1943) a hábo-
rúban az olasz fronton harcolt, megsebesült, 30%-os rokkant lett.

Marastoni László 1924-től 1935-ig Nagytétény főjegyzője. A császári és királyi Hin-
denburg gyalogezred főhadnagy-századparancsnokaként 27 hónapot töltött a háborúban. 
Négy Isonzó-csatában és a piavei átkelésben is részt vett az olasz fronton. A Kárpátokban 
az oroszok ellen, a tölgyesi szorosban a románok ellen harcolt. Több kitüntetésben is ré-
szesült: III. osztályú katonai érdemkereszt, ezüst és bronz legfelsőbb elismerés a kardokkal. 
A boloveci tüzérségi lőszergyár robbanásánál teljesített önfeláldozó mentési munkájáért 
dicsérő elismerést kapott.

Mészáros Lajos irodatiszt 1916-tól vett részt a háborúban. Zászlósként az orosz és az 
olasz fronton harcolt. 1918-ban fogságba esett. A nagy-ezüst vitézségi éremmel és a Ká-
roly csapatkereszttel tüntették ki.

Vitéz Farkas István a helyi csendőrőrsön szolgált. 1927-ben őrsparancsnok lett. A há-
borúban 31 hónapig teljesített frontszolgálatot. 1919-ben a székely hadosztálynak is tagja 
volt. A vörösök elfogták és internálták. 1926-ban avatták vitézzé.

Vitéz Barotányi Ferenc 1920-tól a Baross Gábor-telepi elemi iskola igazgató-tanító-
jaként dolgozott, majd a községi iskola igazgatója lett. A 13. honvéd gyalogezred kötelé-
kében harcolta végig a háborút. Nagy-ezüst és kis-ezüst vitézségi érmekkel tüntették ki. 
1926-ban vitézzé avatták.

Mehrl Pál 
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Pencz Ferenc tanító, aki 1919-ben lett a római katolikus elemi fiúiskola igazgatója, 
1914-ben vonult be katonának. A 32. gyalogezredben harcolt az orosz fronton. 1916-ban 
fogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza.

dr. Sólyom Barna Zoltán 1923-tól a Gumigyár főmérnöke, majd igazgatója a 6. vártü-
zérezredhez vonult be 1914-ben. Przemyslnél fogságba került, onnan tért haza 1922-ben.

Burger Zsigmond fakereskedő és építési vállalkozó a háború alatt a marosvásárhelyi 
hadtápnál teljesített szolgálatot, mint szakaszvezető.

Skrbek Artúr bőrkereskedő és cipőfelsőrész-készítő mester az orosz fronton harcolt. 
1916-ban fogságba esett, ahonnan 1918-ban megszökött, s úgy tért haza. A bronz vitézsé-
gi éremmel tüntették ki. Tagja lett a Frontharcosok Szövetségének.

Hamál Libor cipészmester 1916-ban vonult be katonának, s az oroszországi csatákban 
vett részt. József és Károly fia szintén katonák lettek, József sebesülten tért haza.

Hauth József élelmiszer-kereskedő 1915-től az orosz és az olasz fronton szolgált, mint 
távírász. Megsebesült. Több kitüntetést is kapott: bronz vitézségi érem, vasérdemkereszt, 
sebesülési érem, Károly csapatkereszt.

Pelikán Gyula Baross Gábor-telepi építőmester. A háborúban 1915-től mint szakmun-
kás Galíciában, Oroszországban és Romániában szolgált.

Höfflinger Károly férfiszabót 1915-ben hívták be katonának. Az orosz fronton hadako-
zott. 1916-ban fogságba került, s 1918-ban tért haza.

Schwanauer János fuvarozó vállalkozó, 1918 és 1926 között Nagytétény bírója. A há-
ború második évében lett katona. A 6. tábori tarackezredben harcolt az orosz és az olasz 
fronton. Tizedesként szerelt le. A bronz vitézségi éremmel és a Károly csapatkereszttel 
tüntették ki.

Bleier Andor fűszer és vegyeskereskedő 1914-től a 29. honvéd gyalogezredben szolgált 
az orosz fronton. Szakaszvezetőként szerelt le, s megkapta a Károly csapatkereszt kitünte-
tést. Testvére és sógora is hősi halált halt a háborúban.

Feimer István fűszer és vegyeskereskedő a mozgósításkor vonult be. Az orosz fronton 
harcolt, mint tüzér. 1916-ban fogságba került, s 1918-ban térhetett haza.

Schweninger János fűszer- és vegyeskereskedőt 1917-ben hívták be katonának, s mint 
tüzér küzdötte végig a háborút.

Hauth Gyula halászmester 1914-ben vonult be az 1. honvéd gyalogezredhez. Az orosz 
és román frontokon harcolt. Megsebesült és 30%-os rokkant lett.

Takács György kádár három fia, Frigyes, István és Jenő a háború kitörése után került 
a frontra. István sebesülten tért haza.

Illés Ferenc, aki 1921-ben lett vendéglős a községben 1914-től az orosz, a román és az 
albán fronton hadakozott. Károly csapatkereszttel tüntették ki.

Spiller János vendéglős a háborúban az 1. honvéd gyalogezred katonájaként harcolt. 
Testvérei, Jakab és Ferenc is részt vettek a háborúban, meg is sebesültek.

Weigand Gyula 1919-ben nyitotta meg diósároki vendéglőjét. Vártüzérként 
küzdötte végig a háborút. Szakaszvezetőként szerelt le, Károly csapatkereszttel és 
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háborús emlékéremmel tüntették ki. Testvére, József főhadnagy kétszer megsebesült, 
s a háborúban szerzett betegségben halt meg 1929-ben.

Nagy István kovácsmester a 44-es trénereknél teljesített katonai szolgálatot.
Dombrovszky Nándor kőfaragómester 1915-től vett részt a háborúban. Az olasz fronton 

kétszer is megsebesült. A bronz vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdonosa lett.
Grósz János hentes és mészáros mester, 1914-től 1918-ig a község törvénybírója. A 41. 

hadosztály tiszti szakácsaként vett részt a háborúban, mint szakaszvezető.
Kray János hentes és mészáros mester végigharcolta a háborút, megsebesült, mint tizedes 

szerelt le. A bronz vitézségi éremmel és a Károly csapatkereszttel tüntették ki.
Pencz István hentes és mészáros mester a fegyverletételig harcolt, megsebesült, mint 

tizedes szerelt le. A bronz vitézségi éremmel és a Károly csapatkereszttel tüntették ki.
Szick Antal Baross Gábor-telepi hentes és mészáros mester mint tüzér 1916-tól vett részt 

a háborúban. Megsebesült. 29 hónapig olasz fogságban volt, ahonnan megszökött. Kétszer 
kapta meg a bronz vitézségi érmet, s a Károly csapatkereszttel is kitüntették.

Az 1929-ben megjelent, „A magyar ipar almanachja” című könyv további 10, a hábo-
rút megjárt nagytétényi iparost mutatott be:

Bayer Ferenc szabómester az orosz fronton sebesülten fogságba került, ahonnan a há-
ború végén tért haza.

Beke János asztalosmester 1914-ben lett katona, s végigharcolta a háborút.
Bischoff Gyula kőművesmester, az Ipartestület elnöke a háború végéig harcolt a fronton.
Endl Károly úri- és hölgyfodrász négy évig szolgált a háborúban.
Huber Ferenc hentes és mészáros mester az olasz és az orosz frontokon harcolt. Bronz 

vitézségi éremmel tüntették ki.
Hübsch Ernő asztalosmester az orosz fronton súlyosan megsebesült, s fogságba került. 

Kis-ezüst és bronz vitézségi érmet kapott.
Lerner Károly kőművesmester mint altiszt hadakozott a háborúban, ahonnan sebe-

sülten tért haza.
Schwanauer Ferenc asztalosmester Galíciában sebesült meg a harcok idején
Skolits János vendéglős is több hónapig harcolt a háborúban.
Wittmann János asztalosmester 1914-ben vonult be katonának. Az orosz fronton fog-

ságba esett, onnan tért haza.
Az 1938-ban megjelent a „Magyar Frontharcos Mozgalom” című könyvben is szere-

peltek a világháborúban részt vett nagytétényi katonák:
Wittmann Jakab szikvízkészítő 1896-ban született. 1915-ben vonult be a 7. királyi vártü-

zér zászlóaljhoz. Kiképzés után egy évig a nesseldorfi vagongyárban dolgozott lakatosként. 
Ezután a román harctérre került, s részt vett az Ojtozi-szorosi harcokban. A román front 
összeomlása után mint fegyvermester a pótkeretnél teljesített szolgálatot a háború végéig.

Wittmann István gazdálkodó 1875-ben született. A világháborúban a szerb harctérre 
került, s részt vett a plevljei és más harcokban, majd Romániában küzdött a Gyimesi-szo-
rosban. Ezután az olasz hadszíntéren – többek között – a Tonale-szorosban és a Bren-
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ta völgyi harcok részese lett. 1918. november 3-án olasz fogságba esett, ahonnan egy év 
múlva térhetett haza.

Wittmann János vendéglős 1886-ban született. 1915. február 16-án vonult be a 32. gya-
logezred katonájaként. Az orosz fronton a Kárpátokban harcolt. 1915. október 18-án hadifog-
ságba került. Egy ideig ipari, majd földmunkára osztották be, végül Saratovban szállodapor-
tás lett. 1918 márciusában innen szökött meg, és sok viszontagság, nélkülözés után tért haza.

Wittmann János fuvaros, Wittmann Jakab testvére 1891-ben született. 1914-ben vonult 
be a 7. királyi vártüzér zászlóaljhoz Komáromba. Kiképzés után az olasz fronton harcolt 
a Tonale-szorosi és más csatákban. 1918. november 3-án olasz hadifogságba került, ahon-
nan egy év múlva térhetett haza.

A háborúban elesett nagytétényi katonák, hősi halottak pontos száma nem ismert. 
1919 áprilisában összeírták a település hadiözvegyeit és hadiárváit, s az akkor készült ki-
mutatásban 26 hősi halott neve szerepel. Többségük az orosz, illetve az olasz fronton esett 
el. A Szentháromság téren felállított Hősi Emlékmű márványtáblájába vésve 105, a világ-
háborúban elesett nagytétényi katona neve olvasható. Az 1919-ben készült listán szereplő 
személyek közül 15-nek a neve az emlékmű tábláján is megtalálható. 11 hősi halott neve 
azonban valamiért lemaradt.

A lemaradt hősi halottakról se feledkezzünk meg, elemlékezzünk rájuk is:
Pék János, Steiner Dezső, Knoth Alajos, Radic István, Galambos István, Jakab József, Szi-

lágyi István, Pribek Mihály, Király János, Czenkel Vilmos, Nagy István.
A Monarchia 1918. október végén felbomlott és területén új államok jöttek létre. 1920. 

június 4-én a versailles-i Nagy-Trianon palotában hazánkkal aláíratták azt a békediktátu-
mot, mely a történelmi Magyarországot megcsonkította, s területének nagy részét a szom-
szédos országokhoz csatolta. Ezen a napon Nagytétény is gyászolt. Az iskolákat, hivatalo-
kat bezárták, az üzletek közül csak az élelmiszerboltok nyithattak ki.
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Hősi halottak



74

A két világháború közötti években az ország legfontosabb külpolitikai célja Trianon reví-
ziója lett. A község lakossága is elítélte a trianoni békediktátumot, s híve lett a békeszerződés 
felülvizsgálatának, az irredentizmus, az elvesztett területek visszaszerzése érdekében tartott 
akcióknak. Írásunk befejező részében e két évtized néhány helyi eseményeiről számolunk be.

Egy 1920-ban kiírt pályázat nyertese, a „Magyar Hiszekegy” a Horthy-korszak „nem-
zeti imája” lett. Községünk iskoláiban is betartották a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendeletét, s mindennap a tanítás megkezdésének első órája elején és az utolsó óra végén 
a tanulók elmondták a Magyar Hiszekegyet. A pályázat győztes jelmondatával is gyakran 
találkoztak a nagytétényiek. Felfestették az osztálytermek falára, beíratták a gyerekek fü-
zeteibe. Olvasható volt a községháza helyiségeiben, sokszor még az iratok fejlécén is:

„Csonka Magyarország – nem ország.
Egész Magyarország – mennyország.”

1921-ben a budapesti Szabadságtéren szoboregyüttest állítottak fel az elcsatolt ország-
részek emlékére. A község képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytétény „az irre-
denta szobrok felállítási költségeihez a község lélekszámának arányában, vagyis 5.105 lélek 
után 20 filléres adományösszeggel hozzájárul, s az így megállapított 1.021 koronát a községi 
pénztár terhére megszavazza.”

Januárban adták át a szoboregyüttest. Az egyes műveket a kor ismert szobrászművészei 
készítették. Az „Észak” nevű háromalakos szobron, Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotásán, 
egy felvidéki fiú védelmet keresve a keresztre feszített Hungáriához simult, kettőjüket pe-
dig egy kuruc vitéz óvta kardjával.

1923. szeptemberi ülésén a közgyűlés határozatot hozott „Miszerint a hősök emlékének 
községünkben leendő megörökítését szükségesnek tartja, s e célból a bizottságot megalakítja és 
ezen bizottságba Schwanauer János bírót, Macskássy Sámuel főjegyzőt, Ferschich János, Kam-
mer Ferenc, Keller Béla, Kiss Sándor, Stift Károly, Grósz Ferenc, Kammer Vilmos és dr. Faze-
kas Alajos urakat jelöli ki.” Az emlékmű felállítására azonban még egy évtizedet kellett várni.

Revíziós tüntetésRevíziós plakát
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1924-ben a hatósági lisztellátásban részesülők névjegyzékén 185 lakos neve szerepelt, 
köztük 40 hadiözvegy. Például a 33 éves Hangyál Béláné (Fő-utca 49.), a 46 éves Heitz-
mann Ferencné (Diósdi utca 4.), a 43 éves Schmidt Györgyné (Templom utca 1.), a 40 éves 
Hufnagel Jakabné (Ó-utca 40.), az 57 éves Vitéz Józsefné (Diósdi utca 25.), a 37 éves Fá-
bián Józsefné (Duna utca 2.), a 45 éves Kirchof Istvánné (Temető utca 5.), a 42 éves Pribék 
Mihályné (Baross Gábor-telep) stb. A 12 hadirokkant közül Lampel Mór trafikos (Fő-utca 
41.) és Blahó Pál (Fő-utca 50.) 100%-os, Csetényi István trafikos (Templom utca 5.) 80%-
os hadirokkant volt. A névjegyzékben 108 gyermek neve szerepelt, köztük 38 hadiárváé.

A világháború idején beolvasztott három harang pótlására 1926-ban került sor. Pro-
hászka Ottokár székesfehérvári püspök júniusban szentelte fel a három harangot, melyeket 
a lakosság adományozott a templomnak. Előzményéről ez olvasható a plébános jelenté-
sében: „Üdvös versengés támadt az egyes társadalmi osztályok között, mindegyik a nagyha-
rang pálmáját akarta megszerezni. A győztes az Iparos Kör lett: addig-addig gyűjtögettek, 
míg együtt nem volt a 3 és fél métermázsa ércre a pénz...” Augusztusban Nagytétény belé-
pett a „Magyar Jövő Szövetség” alapító tagjai sorába, melynek munkáját 20.000 koronával 
támogatta. A szövetség a Trianon elleni küzdelem céljából jött létre.

1927. augusztus 27-én Nagytétényben megalakult a Magyar Nemzeti Szövetség „Nem! 
Nem! Soha!” helyi akcióbizottsága. Az alakuló ülésen elhangzott, hogy „Most, mikor az 
ország sorsdöntő fordulat előtt áll, nem lehet az országban egyetlen község és egyetlen ál-
lampolgár sem, aki valamilyen módon ne lenne köteles ezt a mozgalmat támogatni és a régi 
országhatárok visszaszerzését célzó akciónak segítségére sietni.”

A helyi bizottság elnöke Marastoni László főjegyző, alelnöke Ferschich János plébános, 
főtitkára vitéz Barotányi Ferenc, pénztárosa Mészáros Jenő lett. Első feladatként a forgalom-
ba hozott „Nem! Nem! Soha!” feliratú alumínium emlékeztető táblácskákat kellett a község 
minden házának kapujára, az összes középületre, minden látható és szembeötlő helyre fel-

Magyar Hiszekegy plakát Országzászló 1932 Hősi Emlékmű, 1934
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helyeztetni. Fontosnak tartották ezt azért, „hogy ha bárki idegen érkezik a községbe, lássa, 
hogy itt is minden egyes polgár szolidáris a revízióért megindult országos mozgalommal”. 
A település lakosai számára 1.000 darab emlékeztető táblácskát vettek át, melyet darabon-
ként 1 pengőért lehetett megvásárolni. A lakosságot a templomban, népies előadásokon, 
a gyerekeket az iskolákban világosították fel arról, „hogy a trianoni békeszerződés igazság-
talan, a világ történelmében példa nélkül áll és nemzeti létünket állandóan veszélyezteti, míg 
annak revíziója Magyarország feltámadását jelenti.”

Nagytétény főjegyzője 1928. január 4-én arról tájékoztatta a Nemzeti Szövetséget, hogy 
a község részére átadott 1.000 darab táblácskából a helyi bizottság „csak 392 darabot tudott 
elhelyezni, mert a lakott házak között vannak olyan szegény sorsú, munkanélküli emberek, 
kik az érte járó 1 pengőt megfizetni nem képesek… Községünk pedig nincs abban a helyzet-
ben, hogy saját pénztára terhére 609 darab táblácskát megvásároljon.”

1929-ben egy májusi kimutatás szerint 36 hadirokkant személyt tartottak nyilván Nagy-
tétényben. A nevek között szerepelt Poszpischek Antal, Spiller András, Mehrl Jakab, Witt-
mann Ferenc, Hauth József, Killy Antal stb. A legtöbben közlegényekként harcoltak a há-
borúban, de 4 altiszt és 3 tiszt is volt közöttük. A község úgynevezett „rokkant telepén” 
(a mai Honvéd utca és Petőfi utca által közrefogott terület) négy hadirokkant lakott. Egy 
másik jelentés 32 hadiözvegyről és 17 „szülőtlen” árváról számolt be.

A Trianon miatti gyász egyik kifejező eszköze lett a két világháború között az Ország-
zászló mozgalom. Az 1920-as évek végétől hazánk szinte minden települése felállította 
a saját országzászlóját. Nagytétényben vitéz Barotányi Ferenc igazgató javaslatára a községi 
elemi iskola udvarán 1932-ben állították fel a félárbócra engedett Országzászlót. Ez fejez-
te ki és jelképezte a trianoni döntés elleni tiltakozást, s az elszakított országrészek feletti 
fájdalmat. A képviselő-testület Országzászló bizottságot választott, melynek döntése alap-
ján vasárnaponként cserkészek, leventék és frontharcosok álltak őrséget az Országzászló 
előtt. Ezekben az években a község adófizető polgára, lakosa volt Gömbös Gyula, az ország 
miniszterelnöke (1932-1936). 50 holdas birtoka és villája az Óhegyen terült el. 1933-ban 
a képviselő-testület „községünk érdekében és javára már oly sok esetben tett jótéteményeiért 
és támogatásért közfelkiáltással” Gömbös Gyulát Nagytétény díszpolgárává választotta meg.

1934-re végre elkészült a hősi emlékmű is, melyet Benti Rezső helybeli mester, a tetején 
álló, kardot tartó turulmadarat pedig Vass Viktor szobrászművész alkotott. Október 28-án, 
több ezer érdeklődő előtt, Habsburg József főherceg avatta fel a Hősi Emlékművet. A község 
frontharcosai minden hónap utolsó péntekének estéjén zenés takaródóval emlékeztek az 
elesett hősökre.

1924-ben a honvédelmi miniszter „hősök emlékünnepe” elnevezéssel nemzeti ünnep-
pé nyilvánította május utolsó vasárnapját, melyet Nagytétény is megtartott minden esz-
tendőben. 1946-tól, a kommunista diktatúra idején azonban elmaradtak az ünnepségek. 
Rendszerváltás után újra megkezdődtek a megemlékezések, s 2001-től minden év máju-
sának utolsó vasárnapja ismét a Magyar Hősök Emléknapja lett.
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E napon Nagytétény lakói is megemlékeznek az emlékmű előtt az első és a második vi-
lágháborúban elesett katonákról, hiszen ma is igazak József főherceg 1934-es avatóbeszédé-
nek gondolatai: „A hősök nem haltak meg, az ő lelkük és hazaszeretetük tovább él utódaik-
ban… Itt áll ez a szép emlékmű, bizonyságul, hogy a tétényiek sosem feledkeznek meg róluk.”

A baloldali képen látható koszorúzás az 1930-as években történt, a másik fotó pedig 
a 2017. évi ünnepségen készült. 

Koszorúzás a 30-as években Koszorúzás, 2017

Hősi Emlékmű
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Az elemi és az általános iskolai oktatás
nagytétényi története (1770 - 2000)

A középkorban az oktatás kizárólag a falusi papság utánpótlását szolgálta. Az olvasás- írás 
ismeretét sokáig nem tartották fontosnak a parasztok részére. A 16. század közepétől indult 
meg az a folyamat, hogy lehetőség szerint minél több falusi gyermek részesüljön oktatás-
ban. A 17. és 18. században a vallásos nevelésen kívül anyanyelvi betűismeret, gyakorlati 
számtan, mezőgazdasági ismeretek alapelemei kerültek a tananyagba.

Tétényben az elemi iskolai oktatás a 18. század második felében kezdődött meg. Az 
iskoláztatás beindulása összefüggött a benépesítés eredményével és az egyház szerveze-
ti kiépítésével. A törökök kiűzésével kapcsolatos harcokban szinte lakatlanná vált tele-
pülést Tétény új földesurai, Száraz György és Rudnyánszky József 1711-től népesítették 
be. Először németországi telepesek érkeztek a Fekete-erdő környékéréről, Ulmból, Fre-
iburgból, Bad Waldsee-ből, majd magyar jobbágycsaládok is otthonra leltek a faluban. 
1711-ben 7, 1744-ben 52, 1760-ban már 60 család élt a településen. Az 1778-ban tartott 
egyházi vizsgálat (canonica visitatio) 593 katolikus lakost említett. A II. József rendele-
tére végzett első magyarországi népszámlálás (1784-1787) szerint pedig 843-ra növeke-
dett a lélekszám. A század végére Tétény benépesült, vegyes összetételű, német többségű 
település lett. A falu középkori temploma a török megszállás során elpusztult. Az 1720-
as években a Száraz György által építtetett Szent Anna-kápolnában tartották a miséket 
a budai ferences szerzetesek. Rudnyánszky József 1752 és 1755 között, a középkori falak 
felhasználásával építtette meg a mai barokk stílusú templomot. A tétényi plébánia ala-
pítására pedig 1771-ben került sor.

Ezekben az években kezdődött meg az oktatás Tétényben, melyet a katolikus egyház 
irányított, működtetett. A Mária Terézia királynő 1769-ben kiadott rendelkezése alapján 
végzett összeírás, statisztikai felmérés dokumentuma szerint 1770/71-ben Tétényben már 
működött tanító. Hladek János katolikus, nős tanító ekkor 10 fiúval és 4 lánnyal foglalko-
zott. Írni, olvasni tanította őket német és szláv nyelven. Ez azt bizonyítja, hogy szlávok is 
éltek a községben. A tanító javadalmazása a község és a lakosok között megoszlott. A köz-
ségtől 30 forintot kapott, minden házaspártól 1/3 pozsonyi mérő (20,69 liter) gabonát, 20 
csöbör (268,6 liter) bort, keresztelés után 7 krajcárt, házasságkötés után 24 krajcárt, na-
gyobb temetés után 45 krajcárt, kisebb után 16 krajcárt, minden olvasó tanuló után heti 
1 ½ krajcárt, író után 3 krajcárt. A falu vezetői szerint a tanító a szülők megelégedésére 
ekkor már éve 8 éve tanított Tétényben. A 18. században a település által megválasztott 
tanítót ludi magisternek, ludi rectornak nevezték, s fő foglalkozásként a kántori teendő-
ket látta el, sőt a jegyzői munkát is ő végezte. A gyerekek a kántortanító házában tanultak, 
s az iskolában csak egy-két évet töltöttek.
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A század második fele a jobbágyok életében és az oktatásban is változást hozott. Mária 
Terézia királynő úrbéri rendelete a jobbágyok helyzetén igyekezett javítani, az 1777-ben ki-
adott oktatási rendelet (Ratio Educationis) pedig fordulatot jelentett az iskoláztatás területén. 
Állami feladattá tette a tanügyet, de az irányítást és ellenőrzést továbbra is az egyház gya-
korolta. Megszervezték a tanügyigazgatási szervezetet. A tananyagban a reálismeretek na-
gyobb szerepet kaptak, s új tantárgyként írták elő a történelmet, az erkölcstant, a testnevelést.

A Tétényben élő 6-10 éves gyerekek közül azonban csak nagyon kevés járt iskolába. Az 
1778-ban végzett egyházi vizsgálat jegyzőkönyve a tétényi iskolát triviális iskolának hívta. 
A 18. században az alsó fokú iskolákat nevezték így. A század végén a község kizárólag is-
kolai célt szolgáló épület létrehozását határozta el.

Az 1817-ben végzett canonica visitatio már azt állapította meg, hogy Tétény 1804-
ben új iskolát épített, mely elegendő lett a tankötelesek befogadására. Az iskola egyetlen 
osztálytermében együtt tanították a fiúkat és a lányokat, s itt helyezték el a helyettestanító 
ágyát is. A kántortanító lakása 3 szobából, konyhából, kis kamrából és kis istállóból állt. 
Az 1806-ban kiadott oktatási rendelet (II. Ratio Educationis) előírta, hogy a nemzetiségi 
iskolákban (ilyen volt a tétényi is) heti 3 órában tanítani kell a magyar nyelvet. Ez a ren-
delet vezette be az ingyenes és kötelező oktatást is. Az iskolakötelezettség megvalósítására 
azonban csak a Kiegyezés (1867) után került sor. Tétényben is ügyeltek arra, hogy a taní-
tó németül és magyarul is tudjon. Az 1812-ben alkalmazott Reinisch Antal kántortanító e 
követelményeknek már megfelelt. Az 1817. évi egyházi vizsgálat nős, családos, egészséges, 
erős testalkatú férfiként jellemezte, aki Morvaországból származott. Kiváló bizonyítvánnyal 
rendelkezett, s magyarul is jól beszélt. Helyettestanítónak Harbarick Pál, szintén morva 
származású tanítót választották. Ő is megfelelt a követelményeknek. Tanításon kívül kö-
telessége lett a harangozásra felügyelni, s ha szükséges a kántortanító helyett orgonálni.

A régi iskola Ábécé
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A kétosztályos tétényi iskolában a tanév november elsejétől szeptember 20-ig tartott, 
s egy téli és egy nyári félévből állt. A 6 hétig tartó nagyszünetre ősszel került sor. A taní-
tás délelőtt fél nyolctól 10 óráig, majd délután fél kettőtől 4 óráig tartott. Csütörtökön ta-
nítási szünetet tartottak, szombaton délelőtt viszont tanítottak. Első osztályban olvasást 
és hittant tanultak a gyerekek. Második osztályban olvasás, írás, folyóírás, diktandó írás, 
számtan, magyar olvasás (heti 3 óra), katekizmus (heti 2 óra) és evangélium olvasás tan-
tárgyak szerepeltek az órarendben. Az iskoláskorú gyerekeknek továbbra is csak a töredéke 
járt iskolába. 1817 telén például 30 gyerek látogatta az iskolát, nyáron azonban a gyerekek 
a szőlőkben dolgoztak szüleikkel együtt.

Az iskola épülete 1827-ben tűzvész áldozata lett. Újjáépítése során tetőzetét cserép-
pel fedték be. A megújult iskola 7 szobából, 4 konyhából és egy istállóból állt. A telepü-
lés ekkor még nem rendelkezett községházával, ezért az egyik terem a község elöljáróinak 
a tanácskozó terme lett, egy szobát és konyhát pedig a kisbíró kapott.

Két termet (egy a fiúknak, egy a lányoknak) különítettek el a tanítói lakástól. Ez a pa-
rasztbarokk stílusú épület a Nagytétényi út 273. szám alatt ma is áll, lakóházként haszno-
sítják. Falán emléktábla őrzi a régi idők emlékét.

Az 1840-es években a lakosság számának növekedésével a jegyzői teendők is gyara-
podtak. Ezért a kántortanítói és a jegyzői munkát az elöljáróság szétválasztotta. Meg-
oldása gondokkal járt. Az új jegyző kapta meg az iskola épületében a 3 szobás tanítói 
lakást. A megválasztott tanító, Szantner Jakab megfelelő lakásáról azonban nem gon-
doskodott a község. Feleségével és segédjével egyetlen szerény szobában kellett laknia. 
1845-ben 150 fiú és 147 leány iskoláskorú gyerek élt Tétényben. Az egyházi vizsgálat 
jegyzőkönyve azonban azt állapította meg, hogy a gyerekek többsége nem járt iskolá-
ba. 1847 telén 170 tanulója volt az iskolának, nyáron csak 40. A többiek a szőlőkben 
dolgoztak.

A reformkorban is alapvető követelmény lett a hittan alapjainak megtanítása. Ebben 
a hittankönyv segítette a tanítót. A katekizmus kérdés-felelet formájában egyszerűen, 
érthetően magyarázta el a gyerekeknek a keresztény vallás legfontosabb fogalmait. A hittan 
mellett a tanítónak erényes és jámbor viselkedésre kellett nevelnie tanítványait. A képen 
látható, s a falon elhelyezhető ábécé az olvasás és írás tanítását segítette. Az 1840-es évektől 
a számtani alapismeretek tanításánál már a négy alapművelet oktatását is megkövetelték. 
Az 1845-ben előírt tananyagban a lányok számára megfogalmazták a kornak megfelelő 
„női munkák” (hímzés, horgolás, varrás stb.) elsajátítását is.

Az 1868. évi törvény „a népiskolai közoktatás tárgyában” új korszakot nyitott a közok-
tatás történetében. Kimondta a tankötelezettséget a 6-12 éves gyerekek számára. Az elemi 
népiskolai oktatás a 12 éves korig tartó mindennapi és a 3 éves ismétlő iskolai tanításból 
állt. Kibővült a tananyag, megnőtt a kötelező tantárgyak száma: hit- és erkölcstan; írás és 
olvasás; fejbeli és jegyekkel számolás és a hazai mértékek, pénznemek ismerete; nyelvtan; 
beszéd- és értelem-gyakorlatok; hazai földleírás és történet; némi általános földleírás és 
történet; természettan; természetrajz elemei; polgári jogok és kötelességek tanítása; ének; 
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testgyakorlat. A tanórák száma hetenként legalább 20, legfeljebb 25 lehetett. Egy tanító 80 
diáknál többet nem taníthatott. A népiskola terheit a község viselte, de e célra külön adót 
vethetett ki, mely nem haladhatta meg az állami egyenes adó 5%-át.

A 19. század második felében megnőtt Tétény lakóinak száma, ezzel együtt a tanköte-
les gyermekek száma is több lett. Ezekben az években már 235 diákot oktatott Mayer Jakab 
tanító és Hoffer József segédtanító. A tanítás továbbra is német és magyar nyelven folyt, hi-
szen 1880-ban még a német anyanyelvű lakosság volt többségben (81,5%) a községben, s 
az itt élőknek csupán a fele tudott magyarul. Az iskola felügyeletét a törvény az iskolaszé-
kekre bízta, de meghagyta a római katolikus iskolák egyházi felügyeletét is. Tétényben az 
iskolaszék első elnöke Károly János plébános lett. 1884-től az iskola római katolikus fiúis-
kolaként működött, s a település ebben az évben egy községi elemi leányiskolát létesített. 
A pedagógusok alacsony bérükből nehezen tudtak megélni. Gyakran fordultak a községhez 
fizetésük emelése érdekében. Az iskola egyik segédtanítója 1887-ben kérelmében kijelen-
tette, ha illetményét nem emelik meg 50 forinttal, akkor lemond. Kérését a képviselő-tes-
tület elutasította. 1889-ben, egy másik kérvény tárgyalásakor a közgyűlés megállapította, 
hogy „a tanító működésével a hitközség teljesen meg van elégedve”, s a drága piaci árak meg-
élhetését nehezítik. Ezért kérelmét elfogadták, s 300 forintos fizetését 350 forintra emelték.

A 19. század végén Nagy-Tétényben (1873-tól ez a település hivatalos neve) felgyorsult 
a német anyanyelvű lakosok magyarosodása, melyet az 1879-ben kiadott, a magyar nyelv 
tanításáról intézkedő törvény is segített. Magyarország fennállásának ezredik évfordulója al-
kalmából (1896) a járás „Árpád alap” elnevezésű pénzalapot hozott létre. A német ajkú köz-
ségekben jutalmat osztottak ki a magyar nyelv tanulásában legjobb eredményt elérő német 
ajkú gyerekeknek és a magyar nyelvet jól tanító nevelők között. Nagy-Tétényben Ebergényi 
Sándor tanító 25 forint jutalmat kapott a magyar nyelv eredményes oktatásáért.

A község minden évben komoly összegeket fordított a katolikus fiúiskola fenntartásá-
ra. 1898-ban például a főtanító fizetésére 102 forint, a tanító fizetésére 410 forint, az isko-
la fűtésére 50 forint, az iskolaépület javítására 60 forint községi segélyt biztosítottak. Az 
osztrák-magyar forint a század végéig, a korona bevezetéséig volt forgalomban. Az iskola 
épületét évekkel ezelőtt a település az egyháznak ajándékozta. A közgyűlés a székesfehér-
vári püspökhöz fordult, s visszakérte az épületet. A püspök elutasította a kérést.

1901-ben a katolikus fiúiskola iskolaszéke 600 korona segélyt kért a községtől az iskola-
épület tatarozására és a tantermek berendezésére. A képviselők megtekintették az épüle-
tet, a néhány lépésre lévő tantermeket (a községháza ekkor még az iskola épületében mű-
ködött). Megállapították, hogy a tetőzet és a termek kijavítását sürgősen meg kell oldani, 
sőt a várható gyermeklétszám-növekedés miatt egy harmadik tanteremről is gondoskodni 
kell. Megszavazták a segélyt, de felhívták az iskolaszék figyelmét arra, ha nem tudja az is-
kola fenntartásának terheit viselni, „úgy adja át az iskolafenntartással járó jogokat is a köz-
ségnek.” Ez az egyházi fiúiskola államosítását jelentette volna. Ezzel a katolikus hitközség 
nem értett egyet. A javítási munkákhoz a 600 korona nem lett elegendő, ezért a közgyűlés 
júliusban újabb 200 koronát biztosított az iskolaszék számára.
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A katolikus fiúiskola működése 1904-ben már nem felelt meg a népoktatási törvény kö-
vetelményeinek. Kevés lett a tanterem és a tanítók száma is. Az egyik tanteremben 4 osztályt, 
mintegy 90 gyermeket oktatott a tanító. A másik tanteremben 2 osztály mintegy 110 tanu-
lójával foglalkozott a pedagógus. Ez az összezsúfoltság a gyerekek egészségére és fejlődésére 
is károsan hatott. A tanulók anyanyelv tekintetében két nyelven és főleg németül beszéltek. 
A képviselő-testület megállapította, hogy ilyen körülmények között elképzelhetetlen, hogy 
a tanító „még a legnagyobb odaadás és erőfeszítés árán is megfelelő eredménnyel taníthas-
son.” A problémáról a vármegye tanfelügyelője is tárgyalt az iskolaszékkel, de anyagi gon-
dok miatt eredménytelenül. A katolikus hitközség nem tudta az újabb osztály felállításához 
a pénzt előteremteni, ezért a minisztérium segítségét kérte. A harmadik osztály beindításá-
hoz 400 koronát, az osztálytanító bérére évi 800 koronát igényeltek. A képen a 2. osztályos 
gyerekek láthatók 1905-ben. A község képviselő-testülete 1906 tavaszán a katolikus fiúis-
kola államosítása ügyében tárgyalt. Téttry József plébános a közgyűlésen méltatlankodott 
amiatt, hogy a képviselők ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Főző László Nagytétény jegyzője 
kijelentette, az iskola valóban a hitközséggé, de tényleges fenntartója a település. A zsúfolt 
iskola fejlesztése érdekében a hitközség évek óta nem tett semmit. A hasonló létszámú községi 
leányiskola 4 tantermében ekkor 4 tanító foglalkozott a lányokkal. A katolikus iskolaszék 
Molnár Géza tanító fizetéskiegészítési kérelmével fordult a községhez. A képviselő-testület 
a kérést elutasította. Elismerték, hogy fizetése nagyon csekély és abból családjával nem tud 
tisztességesen megélni. Ezért 1907. január 1-jétől a község faiskolájának felügyelői állásával 
bízták meg, évi 300 korona fizetéssel. Szeptemberben az iskolaszék ismét anyagi segítséget 
kért az elemi iskola fenntartásához. A képviselő-testület elvileg nem tartotta helyesnek 
a segélyt. Azonban a település összes tanköteles fiúgyermeke, vallásától függetlenül itt 
tanult, ezért az anyagi segítséget megszavazták.

1908-ban ünnepélyes keretek között a képviselők használatba vették a felépült új köz-
ségházát. A községi bíró köszönetet mondott az egyháznak azért, hogy az iskola épüle-
tét évekig használhatta a település. A főjegyző szerint sok energia, kitartás kellett ahhoz, 
hogy „a most ünnepélyesen használatba vett, díszes, modern, tágas, kényelmes, a jelenlegi 

Elemi iskola 1905 Az egykori iskola épulete ma
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viszonyoknak, s a község várható fejlődésével emelkedő igényeknek megfelelő új székházat” 
sikerült felépíteni. A katolikus fiúiskola épületében a régi községháza helyiségeit tanítói 
lakássá, a kisbírói lakást tanteremmé alakították át.

A volt Rudnyánszky kastély északi részében 1897-től működött a Fehér Kereszt Egye-
sület árvaháza, melynek iskolaköteles növendékei a Halczl Jánosné igazgatónő által veze-
tett községi leányiskolába jártak. A „Budafok-Tétényi Lapok” 1909. decemberi számában 
cikk jelent meg az árvaházról és a községi iskolákról. A lap kuriózumnak tartotta, hogy „A 
fiúosztályok még felekezeti jellegűek, a lányosztályok már állami iskolát képeznek. S ez így 
van már 25 éve. A két iskola versenyez egymással az eredményes működés terén. A nemes 
versenyben azonban most a leányiskola vezet… A múlt évben Tenczián Etelka és Weber ta-
nítónők és több nagytétényi buzgó közreműködő rendezésével megtartott színielőadás tiszta 
jövedelmének egy része szolgálta” az iskola kézimunka-tanfolyamának alapját. Az elkészült 
munkákból az árvaházban karácsonyi kiállítást tekinthettek meg Nagytétény lakói. 140 
darab kézimunka került bemutatásra. A kiállított munkák nagy részét az árvák készítették.

Tanfelügyelői levél
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Az 1910. évi népszámlálás adatai szerint Nagytétényben jelentősen csökkent a német anya-
nyelvű lakosság aránya, s 1910-ben már az itt élők 72,4%-a magyar anyanyelvű lett. A ma-
gyarosodást a kormány is szorgalmazta. Ennek egyik eszközévé az iskola vált. A gróf Appo-
nyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1907-ben kiadott törvénycikk elrendelte, 
hogy minden iskola (nemzetiségi is) és minden tanító „a gyermek lelkében a magyar hazához 
való ragaszkodás szellemét és a magyar nemzethez való tartozás tudatát tartozik kifejleszteni 
és megerősíteni.” A tanítási gyakorlatban ezeknek az elveknek kellett érvényesülni. A tanító-
nak úgy kellett tanítani, „hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam befe-
jeztével gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni.” A községi elemi 
iskolai tanító fegyelmi vétséget követett el, ha a magyar nyelv tanítását elhanyagolta, vagy azt 
nem a törvényben „kitűzött célnak megfelelő átlagos eredménnyel” tanította.

Petri Mór, a királyi vármegye tanfelügyelője 1910 februárjában látogatást tett a katolikus 
fiúiskolában. Tapasztalatairól beszámolt Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspöknek.

A képviselők is foglalkoztak a kisbírói lakásból kialakított harmadik tanterem prob-
lémájával, mely 1910-re „annyira rozzant és rozoga” lett, hogy bedőléssel fenyegetett. 
1911-re az osztályterem használhatatlanná vált, ezért abban egy ideje már nem tanítottak.  

Kludák István elemi isk. bizonyítványa
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A képviselő-testület megállapította, hogy a hitközségnek sem vagyona sem pénze nincs 
a terem rendbetételére. Ezért úgy döntöttek, „hogy az a politikai község kötelessége.” 
1913-ban az I. osztályban 62, a II. és III. osztályokban együtt 92, a IV., V. és VI. osztá-
lyokban együtt 72 tanuló járt a katolikus fiúiskolába. A zsúfoltság miatt az iskola fej-
lesztéséhez és egy új tanító beállításához 600 koronát kért az iskola vezetése a község-
től. A képviselő-testület belátta, hogy még egy új tanteremre és egy új tanítóra lenne 
szükség, ennek ellenére, az iskolaszék kérését elutasították. Arra hivatkoztak, hogy az 
egyház szinte semmit sem fordít az iskola fejlesztésére. Annak a község általi fenntar-
tása „a lakosságra erejét meghaladó terhet ró.” Az 1914. évi költségvetés előkészítése 
során úgy határozott a testület, hogy az összes egyházi és iskolai kiadásokat 1914-től 
a községi költségvetésből kihagyják. 1914-ben, a januári közgyűlésen azonban belát-
ták, hogy a község érdekében e kiadások szükségesek, s döntésüket visszavonták. Az 
első világháború idején Nagytétény egyik iskolájában sem állt le a tanítás, bár több-
ször helyettes tanítókkal kellett pótolni a hadbavonult tanítókat. Az 1914/15. tanévben 
a római katolikus fiúiskola első és második osztályában tanult például Hauth Gyula 
halász Ferenc nevű gyermeke, Kludák József hentes István nevű fia, vagy Heitzmann 
Ferenc fuvaros Jakab nevű fia is.

Weiss Ferenc kántortanító hadifogolyként Krasznojarszkba került, 1920 novemberében 
térhetett haza. Pencz Ferenc tanító a 32. gyalogezredben harcolt az orosz fronton. 1916-ban 
fogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza. 1919-ben ő lett a római katolikus fiúiskola 
igazgatója. A Tanácsköztársaság idején Nagytétény oktatási ügyeit a munkástanács kereté-
ben működő művelődési osztály irányította. Tagjai lettek: Angeli Lajos, Anger Jakab, Csó-
kási Pál, Fábián Ferenc, Kammer Vilmos, és Pregitzer Pál. A rossz állapotban lévő iskola 
problémáját érdekes módon akarták megoldani. Csókási Pál szerint, mivel a kocsmák jó 
állapotban vannak, „költözzünk ki a rossz iskolából és menjünk a jobb épületekbe.” A Ta-
nácskormány 1919 nyarán intézkedést hozott a pedagógusok „átneveléséről”. Például min-
den tanítónak ismernie kellett Marx és Engels: „A kommunista kiáltvány” című művét. 
A proletárdiktatúra alatti magatartásáért több pedagógust megbüntettek a járásban. Nagy-
tétényben Weiss Ferencné tanítónőt eltávolították állásából. Ő még az 1920-as évek végén 
is nyújtott be kérelmet rehabilitálása érdekében a minisztériumhoz. Azonban azt „a kom-
munizmus alatti magatartása miatt” elutasították.

Az 1920-as évek elején az életviszonyok romlása és a tüzelő hiánya Nagytétényt is súj-
totta. Wéber Ilona, a községi leányiskola igazgatónője az elöljárósághoz fordult az iskola 
megoldatlan fűtése miatt. Kijelentette, ha nem kap segítséget, kénytelen lesz az iskolát be-
zárni. Stift Károly képviselő saját pénzéből 10.000 koronát ajánlott fel, azzal a feltétellel, 
ha a fűtési átalány kiutalásra kerül és a fűtés megoldódik, a pénzt a községtől visszakapja. 
A képen az iskola 2. osztályos leányai láthatók 1920/21-ben.

1921 nyarán a katolikus fiúiskola épületéről tárgyalt a közgyűlés, mely nagyon rossz 
állapotba került. Az iskola tatarozási költségeire 35.000 korona kölcsönt szavaztak meg, 
hogy szeptember 1-re, tanévkezdésre az épület kijavítása megtörténjen.
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Az 1921/22. tanévben a községi leányiskola elsős tanulóit Fáy Móricné tanította. A tele-
pülés több ismert polgárának lánya járt ebbe az osztályba. Például Oberhuber Alfréd MÁV 
felügyelő lánya, Olga (az ő osztályzatai láthatók az osztálynaplóban); Huber Jakab mészá-
ros leánya, Róza; Spiller János vendéglős lánya, Borbála; Mehrl Ferenc napszámos lánya, 
Mária; Szlatoszlavek Jakab gyári munkás leánya, Róza. Weber Ida tanítónő 39 fős második 
osztályában tanult, többek között, Marastoni László adóügyi jegyző Sarolta nevű lánya; 
Grósz Mihály cipészmester leánya, Magda; Killy Károly kőművesmester Magdolna nevű 
lánya; özvegy Hufnagel Mária varrónő Mária nevű lánya; Hasszán Ferenc gyári munkás 
lánya, Borbála és Szokol József fuvaros Mária nevű leánya is. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a községi hatosztályos elemi leányiskolát 1923-ban nyolcosztályossá fejlesztette. 
A szükséges két tantermet az elöljáróság biztosította. Az egyik a Flórián utca 2. szám alatti 
épületben, a másik az Ó-utca 3. szám alatti házban lévő egy-egy nagyterem lett.

Trianon után a nagytétényi lakosság is elítélte a békediktátumot, s egyetértett a reví-
zióval. Papp-Vári Elemérné, Sziklay Szeréna „Magyar Hiszekegy” című munkája, a Hor-
thy-korszak „nemzeti imája” az iskolai élet hivatalos része lett. A község iskoláiban is 
betartották a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletét, mely előírta, hogy minden-
nap a tanítás megkezdése első órájának elején, valamint az utolsó óra végén a tanulók által 
modassék el” a Hiszekegy.

A korszak jelmondatát beíratták a tanulók tankönyveibe, füzeteibe, felfestették az osz-
tályok falára:

 „Csonka Magyarország – nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.”

Az évtized közepén az iskolákban a fegyelmezetlen tanulók okoztak sok gondot. Ferschich 
János plébános a székesfehérvári püspöknek írt jelentésében arról számolt be, hogy a tanítók 

Leányelemi iskola, 1920-21. tanév Oberhuber Olga bizonyítványa
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és a hitoktatók már alig mertek büntetni. Például a hitoktató „a lányoknak szemtelen viselke-
désük miatt azt mondta, hogy úgy viselkednek, mint a pesti utcai leányok. Ezért a kifejezésért 
becsületsértés címén 1 millió korona pénzbüntetésre ítélték. De Istenem, hová jutunk, ha a tanító 
kis növendékeivel szemben becsületsértést követ el, ha őket ostobaságuk miatt csacsinak hívja?”

1925 nyarán a királyi pénzügyminisztérium 300 millió korona előleget biztosított 
a községnek, a munkanélküliség enyhítése érdekében. A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a kapott pénzt iskola építésére fordítják. Az új iskolaépület felépítésére a Fő-utcá-
ban lévő úgynevezett Kutyavár területét tartották alkalmasnak, melyet a tulajdonos, Lőwy 
Ernő örökösei a községnek ajándékoztak. A közgyűlés 1926. májusi üléséről készült jegy-
zőkönyvben az olvasható, hogy a testület „hajlandó az állami és r. kath. elemi iskola céljára 
10 tanteremből, egy szolgalakásból, egy szertárként is használható igazgatói szobából, egy 
tanítói tanácskozóteremből, valamint az ezekhez szükséges mellékhelyiségekből álló elemi 
iskolai épületet felépíttetni.” A júliusi ülésen kiderült, hogy az ajándékba kapott terület ki-
csi lesz. A képviselők ezért úgy döntöttek, hogy az iskolát beljebb, a Süllő utca (mai Iskola 
utca) oldalán építik fel. Itt két lakás megvételével és szanálásával közel 160 négyszögöllel 
nagyobb lett a beépíthető terület. A minisztérium elfogadta az iskola tervrajzát, s az 1926. 
októberi közgyűlés Szentgyörgyi Albert okleveles építőmérnököt és Bischof Gyula köz-
ségi kőművesmestert bízta meg az iskola megépítésével. Az épület alapozásakor találtak 
rá a római kori Campona katonai tábor maradványaira. Az iskola pinceszintjén került elő 
a katonai fürdő néhány darabja a padlófűtés rendszerével együtt.

Az 1927. évi áprilisi közgyűlésen a főjegyző bejelentette, hogy „Befejezés előtt áll a község 
belterületén épülő 10 tantermes, 1 igazgató, 1 szolgalakásból, irodából, tantestületi szobából, 
szertárból és mellékhelyiségekből álló új emeletes elemi fiú- és leányiskola.” Az új intézmény 
160.000 pengő költséggel (ekkor már a pengő a fizetőeszköz) épült meg, melyhez a minisz-
térium 80.000 pengő kölcsönt nyújtott, 7%-kal, rövid lejárattal. A képen látható másodikos 
fiúk ősszel már az új elemi iskolában folytathatták tanulmányaikat. Elkészült az új iskola, 
de nyáron még nem lehetett használatba venni, mert hiányoztak a padok, a bútorok, fel-
szerelések. 628 tanköteles gyermek iratkozott be az 1927/28. tanévre, s a szeptemberben 

Elemi iskola, 1927 Templomtér, elemi iskola
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kezdődő tanításukat meg kellett oldani. A 10 tanterem bútorozásának a költsége mintegy 
230.000 ezer pengőbe került. A tanítás szeptemberben megkezdődött az új iskolában, mely 
abban az időben a legkorszerűbb oktatási intézmények közé tartozott.

1927. november 27-én a katolikus iskolaszék a fiúiskola államosításáról tárgyalt. Az ülésen 
résztvevő Marastoni László főjegyzőnek kijelentették, hogy csak bizonyos feltételek mellett, 
püspöki jóváhagyással hajlandók az államosítást elfogadni. Ha az állam átveszi a működő 
tanítókat és új tanító felvételénél figyelembe veszik a katolikus lakók számarányát. Ferschich 
János plébánosnak a székesfehérvári püspökhöz írt levelében ez olvasható: „Mivel esetleges 
ellenállásommal az egész község ellenszenvét magamra zúdítanám, mély alázattal kérem Mél-
tóságodat, hogy 3 tanerős kath. fiúiskolánknak állami kezelésbe való átadását kegyesen enge-
délyezni méltóztassék.” A képviselő-testület 1928. novemberi ülésén a főjegyző bejelentette, 
hogy az egyház fenntartói jogáról lemondott. A katolikus iskolaszék és a község közötti több 
éves vita véget ért, az egyházi fiúiskola állami kezelésbe került. A településen ekkor műkö-
dött még egy iparos-tanonciskola, egy ismétlőiskola, egy polgári leányiskola és az akkor még 
Nagytétényhez tartozó Baross Gábor-telepen egy 1925-ben épült 2 tantermes elemi iskola.

Az 1930-as években, Hóman Bálint minisztersége alatt (1932-1942) a vallásos és 
nemzeti szellemű nevelésre, valamint a fiúk testedzésére a tanórákon és az iskolán kívül is 
nagy gondot fordítottak. Ennek egyik szervezete a cserkész-, a másik a leventemozgalom 
volt. A községben 1929-ben alakult meg a Nagyboldogasszony Cserkészcsapat, mely 
foglalkozásait, programjait a régi iskola épületében tartotta. 1932-ben az iskola igazgatója, 
Barotányi Ferenc javaslatára állították fel a nagytétényi Országzászlót az új iskola udvarán. 

Képeslap a régi iskolával
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A félárbócra eresztett zászló az elvesztett országrészek feletti fájdalmat fejezte ki. A követ-
kező években gyakran tartottak hazafias iskolai és községi ünnepélyeket, megemlékezése-
ket az Országzászló előtt. A nagytétényi gyerekek például minden évben, március 15-én az 
Országzászló előtt emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Az ország gazdasági problémái, gondjai Nagytétényben is megjelentek. Itt is nőtt a mun-
kanélküliség. 1932-ben a képviselő-testület úgy határozott, hogy a még bekerítetlen új is-
kola kerítésének elkészítését a munkanélküliek közmunkájával valósítja meg.

A munkára jelentkezők családtagjaik létszámának arányában lisztért dolgozhattak. 
A képeslapon a bekerített iskola is látható.

1900 és 1930 között közel háromszorosára (2.614-ről 7.160-ra) nőtt a nagytétényi lako-
sok száma. Ezzel együtt megemelkedett a tanköteles gyerekek száma is. Jelentősen csökkent 
viszont a német anyanyelvűek aránya. 1900-ban a lakosság 63,4%-a még német anyanyel-
vű, ez 1930-ra 11,6%-ra csökkent. Az iskola életében 1934-től a helyhiány jelentett gondot. 
A felépített új iskolában megnőttek az osztálylétszámok, az épület kezdett kicsinek bizo-
nyulni. Néhány osztályban 66 gyermeket tanított a pedagógus. A kialakult helyzetet szem-
lélteti az itt látható két osztálykép is. 1930-ban 34 gyermek járt a képen látható I. osztály-
ba, az évtized végén a III. osztályban már 59 tanulóval foglalkozott Horváth Károly tanító.

1933. december 7-én az elemi iskola pedagógusai és tanulói az Apolló Mozgóban nagy 
sikerű műsort rendeztek, melynek bevételét az épülő hősi emlékmű építésére ajánlották 
fel. A programról a Nagytétényi Újság is beszámolt.

1935. szeptember 1-jén megnyílt a nagytétényi polgári fiú- és leányiskola. Az új intézmény 
68 diákja és 4 pedagógusa az 1935/36. tanévben még a zsúfolt állami elemi iskola épületében 
működött. A 30-as években az elemi iskola a zsúfoltságon kívül több problémával is küzdött. 
Tornaterem hiánya és a poros udvar miatt gondot jelentett a testnevelés eredményes oktatása. 
1937-ben a képviselő-testület elhatározta, hogy az elemi iskolához egy 180 négyzetméter terü-
letű, 6 méter magas tornacsarnokot építenek. Az elképzelés, az építkezés azonban nem való-
sult meg. Az iskola csak 20 év múlva kapott tornatermet. 1937 márciusában már több hónapja 
– nyugdíjazás miatt – hiányzott egy nevelő. A tanító nélkül maradt IV. osztályt október óta he-
lyettesítette özv. Szikszayné, aki reggeltől estig tanított. Délelőtt a saját osztályával foglalkozott, 

1930, 1b osztály 1940, 3. osztály
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délután pedig a tanító nélkül maradt osztályban végezte a fárasztó helyettesítést. A szülők egyre 
türelmetlenebbül követelték az új tanító kinevezését, mert attól féltek, hogy gyermekeik tanul-
mányi eredménye megsínyli a pedagógus hiányát. A községben 1938-ban vezették be az iskola-
orvosi vizsgálatokat, melynek során évente minden tanuló orvosi vizsgálatban részesült, s a be-
tegnek talált gyermeket szakorvoshoz irányították.1938. november 3-án az elemi iskola tanulói 
és pedagógusai is lelkesen ünnepelték a Felvidék visszacsatolását. Az Országzászló előtt tartott 
ünnepségen a húsz éve félárbócon lengő zászló felkúszott a magasba. 1939. március 15-én, az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 91. évfordulóját a község iskolái együtt ünnepelték meg 
az Országzászló előtt. A műsorban közreműködött az elemi iskola énekkara, a IV. osztályos ta-
nulók pedig egy tornajátékot mutattak be. Az ünnepi beszédet Pallai Magdolna tanárnő tartotta. 

A képen a gyerekek és a szülők által is tisztelt és szeretett Jóby Frigyesné, Kati néni IV.  
osztálya látható.

Elemi iskola IV. osztály 1939–40. Jóby Kati néni

Nagytétényi Újság cikke,
1933. december

Országzászló 1940.
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1940/41 telén rendkívül sok csapadék hullott. A hó fogságába került Nagytétény. A ren-
geteg hónak valószínűleg csak a diákok örültek. A második világháború éveiben a közok-
tatásban a nagymértékű mulasztás jelentett gondot, melynek egyik okát a szegény tanulók 
megfelelő cipőhiányával magyarázták. Egy miniszteri rendelet lehetővé tette a tanító szá-
mára, hogy a hiányzó tanuló mulasztását igazolja. Természetesen csak akkor, ha meggyő-
ződött arról, „hogy a gyermek mulasztásának valóban a ruha, illetve a lábbeli hiánya az 
oka.” 1940-ben 880 tanköteles gyermeket tartottak nyilván a községben. Az elemi iskola 
téli fűtésének javítása érdekében az elöljáróság a régi, használhatatlanná vált kályhák he-
lyett újakat vásároltatott. Vízöblítéses WC építéséről döntöttek, mert az árnyékszék szaga 
már elviselhetetlen lett az épületben. A 2. zsidótörvény elfogadása után, 1940-ben a vár-
megye tanfelügyelője arra kötelezte az elemi iskolai pedagógusokat és az igazgatót, hogy 
állítsanak ki nyilatkozatot arról, hogy ők, szüleik, és nagyszüleik tagjai, vagy voltak-e tag-
jai az izraelita hitközségnek. A törvény szerint ugyanis zsidót állami- és közintézmények-
ben nem lehetett alkalmazni.

Az elemi iskola tatarozása 1941-ben, annak rossz állapota miatt, már nem tűrt ha-
lasztást. A képviselő-testület elrendelte a tatarozás megkezdését. A rendkívüli időkre való 
tekintettel azonban csak a munkák egy részének elvégzését engedélyezték. A kivitelezés-
re Foidl Elemér községi építész kapott megbízást. Az elemi népiskolában ekkor még nem 
folyt iskolai keretek között leventekiképzés. A megye tanfelügyelője szerint a pedagógus-
nak azonban úgy kellett tanítani, „hogy a gyermeki lélekben a hazaszeretet, a hagyományos 
magyar vitézség, áldozatkészség, összetartás, s az ezekben felépülő katonás szellem verjen 
gyökeret.” Februártól az iskola köteles lett helyiségeit, udvarát, felszereléseit a Nagytétényi 
Levente Egyesület számára leventeképzés céljára biztosítani. Egy júniusban megjelent ren-
delet pedig már azt is előírta, hogy a népiskolába járó „VII. és VIII. osztályos iskolakötelesek 
leventeképzésre kötelezendők.” A képzéseket a délutáni órákban tartották.

Az elemi iskola felső tagozatán 1942-ben a tanév április 15-én fejeződött be az „elma-
radt tavaszi munkák sürgőssége, a hadbavonultak pótlása” miatt. A tétényi iskolában a mu-
lasztás állandósult. A község vezetői ezt természetesnek tekintették, mert a lakosság nagy 
része a gyári munka mellett kertészettel is foglalkozott, „amely munkában a népiskola felső 
tagozatának tanulóit kitűnően tudják alkalmazni, sőt ezeket a gyermekeket mint kis mun-
kásokat keresik...” 

Az 1942/43. tanévre 431 tanuló iratkozott be az iskolába. 147 fiú és 284 leány. Az 1 
pengő beiratkozási díj befizetése alól 93 tanuló mentesült. A településen egyre több család 
életét dúlta fel a háború. A pedagógusok közül is többen kaptak behívót. A frontra került 
Horváth Károly és Pentz József tanító, cserkészparancsnok is. Ő nem tért haza a háborúból. 
A cserkészek hősi halottként őrizték emlékét. 1944 nyarán Nagytéténybe bevonultak 
a németek. A parancsnokság igénybe vette az iskola 11 tantermét. Szeptemberben csak 
két terem állt az oktatás rendelkezésére, ezért a tanítás kezdetét októberre halasztották. 
Kétheti nyugalmas tanítás után újabb katonák érkeztek az iskolába. A németek mellett 
magyar egységek és egy levente század is beköltözött az épületbe. „Így a tanítást a termek-
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ben folytatni nem lehetett, s úgy intézkedtem, hogy a tanítók csoportokban, privát házakban 
foglalkoztassák a gyermekeket.” - jelentette október 17-én az igazgató a vármegyének. Sza-
lay Ilona (Ősz Béláné) 1944 őszén lett első osztályos tanuló az elemi iskolában. Így emlé-
kezett erre az őszre:

„ A háborúból mi keveset értettünk, de azt igen, hogy beírtak bennünket az első elemi-
be, tehát tanulnunk kellett, ha éppen nem is az iskola épületében. Jóby Frigyesné, Kati néni 
otthonában hozta össze kezdő osztályának tanulóit, a település egyik távolabb eső, a diósdi 
vasútvonalhoz közeli épületében. Emlékszem, a nagy telken hosszan elnyúló tornácos csalá-
di házban, a bejárattól jobbra volt a „tantermünk”. Mindenki arra ült, amire tudott: székre, 
puffokra, még sámlira is. Családunk felajánlott egy kisebb méretű háromlábú táblát, mások 
szivaccsal, füzetekkel, egyszerű kockás írólapokkal, ceruzákkal, tollhegyekkel ajándékozták 
meg az oktatás eme szent igyekezetét.” 

A háborúban az iskola épülete komoly károkat szenvedett. A település lakói közül töb-
ben az iskolapadokat is összetörték, hogy fűteni tudjanak. Az elöljáróság és a megalakult 
újjáépítési bizottság felkérése, megbízása alapján Szlatoszlavek Jakab kőműves, Wittmann 
János és Csejtei József asztalosok, valamint Lengyel János tetőfedő mesterek végezték el 
az épület rendbehozatalát, mely több mint 151.000 pengőbe került.

1945 tavaszától megindult a közoktatás átszervezése. Augusztus 18-án a kormány el-
rendelte a nyolcosztályos általános iskola megszervezését, mely kötelezően és ingyenesen 
egyazon műveltségi anyagot nyújtott a 6-14 éves gyerekek számára. Megszűnt a korábbi 
6 és 8 osztályos népiskola, és az általános iskola kialakulásával párhuzamosan megszűnt 
a nagytétényi polgári iskola is. Takács Ferencné 1945-ben lett első osztályos tanuló az ál-
talános iskolában. Így emlékezett erre az időre:

„Az ország romokban, a gyárak nem termelnek, nincs megfelelő ruha, cipő, tanszer. Mi-
kor fűteni kellett az iskolában, akkor minden gyerek vitt naponta egy kis fát, vagy szenet… 
Az iskolában nem volt tornaterem, a poros udvaron volt kosárlabdapalánk, homok, amibe 
ugráltunk, ha távol- vagy magasugrás volt.”

A képen a IV. osztály tanulói láthatók 1941-ben Az első ízben kibocsájtott nyolcadikos 
tanulók, 1948-49
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1946 márciusában panasz érkezett a vármegyéhez az iskola ellen. A tanfelügyelői hiva-
tal képviselője a nagytétényi pártok képviselőivel együtt vizsgálatot tartott az intézmény-
ben. Megállapították, hogy a tantermekben, a felszerelési tárgyakban nincs lényeges hiány. 
Az iskolában rendet és tisztaságot találtak. Az iskola igazgatója, Szecsődi Jenő ellen panasz 
nem merült fel, az iskolát rendben, jól vezette. A feljelentés alaptalannak bizonyult. A kom-
munista párt képviselője azonban megjegyezte, hogy a pedagógusok között még vannak 
antidemokratikus beállítottságú személyek. Állítólag a testület egyik fiatal tanítónőjének 
egy szülő a gyerekek előtt kezet csókolt.

Az 1947/48. tanévben az iskolában a fiúk részére bevezették a gazdasági gyakorlatot, 
a lányok részére pedig a háztartási gyakorlatot. A nyelvek közül az összes felsős osztály-
ban a német és az orosz nyelv tanítása kezdődött meg. Az iskola ekkor Petőfi Sándor ne-
vét viselte. 1948 tavaszán Oberth Kálmán igazgató az elöljáróság segítségét kérte, mert „Az 
iskola belső berendezésében és bútorzatában fennálló hiányok erősen befolyásolják az okta-
tás menetét.” Javításra szorultak a ruhafogasok, az iskolatáblák, szekrények, tanulóaszta-
lok stb. Az elöljáróság az iparosok benyújtott költségvetésének elbírálása után Wittmann 
János asztalosmestert bízta meg a munkák elvégzésével. Az 1848/49. évi forradalom és 
szabadságharc centenáriuma alkalmából tanulmányi versenyeket szerveztek és június 4-én 
az iskola udvarán felavatták az intézmény Petőfi zászlóját, valamint az úttörők zászlóját 
is. A nagytétényi általános iskola első csapatvezetője, Keszegh István szerint „Hivatalosan 
1948. május elsején alakult meg az úttörőcsapat az iskolában. Az első táborozást a cserké-
szekkel közösen szerveztük meg Zala megyébe. A táborozáson 20 fő vett részt. A nagytétényi 
és az Árpád utcai úttörők között sportversenyt rendeztek, melyet iskolánk csapata nyert meg. 
A következő évtől a csapat ketté vált, a lányok úttörőcsapatát Gábó Margit tanárnő vezette. 
A csapat megerősödött, s úttörőotthont kapott. Ez az épület az iskola udvarán állt.” A nagy-
tétényi Nagyboldogasszony Cserkészcsapat 1948 októberében szűnt meg.

A főváros Közoktatási Ügyosztálya elrendelte, hogy a nagytétényi általános iskolában 
napközis tanulóotthont kell felállítani. Az ügyosztály ígéretet tett arra, hogy a napköziben 
foglalkoztatott tanulók étkeztetéséről és pedagógiai felügyeletéről gondoskodni fog. A nap-
közi otthon létesítését a megfelelő helyiség hiánya akadályozta.

A Fő-utca 42. szám alatt működő közellátási iroda, mely két helyiséggel rendelkezett, 
megszűnt. Oberth Kálmán igazgató napközi ügyében az elöljárósághoz fordult. „Mivel ez 
a helyiség a fenti célnak megfelel, kérem igénybejelentésemet tudomásul venni, és a helyisé-
geket szabaddá válásuk után napközis tanulóotthon céljára kiutalni.” A képviselő-testület az 
igazgató kérését teljesítette. Az iskola napközi otthonában 1949 novemberében 106 gyer-
meket láttak el, közülük 22 részesült étkezésben. 

Az Országgyűlés 1949. december 20-án elfogadott városegyesítési törvénye alapján 
1950. január 1-jétől Nagytétény Budapest XXII. kerületének része lett. A nagyközség év-
százados önállósága megszűnt.

A kerületi Tanács, az oktatómunka segítése érdekében, tanulószoba beindítását bizto-
sította Tétényben. Pataki Józsefné, Száraz Anna 1950-ben lett első osztályos az iskolában, 
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s 2007-ben így emlékezett azokra az időkre: Az emeleten „a sarokban volt két terem ezeket 
egy mozgatható fallal össze lehetett nyitni. Több osztályban emeletes lehúzható táblák vol-
tak, nem háromlábú állványosak… Szünetekben, ha nem mehettünk az udvarra, körbe kel-
lett sétálni osztályonként, párosával, csendben.” Nagy lett a zsúfoltság az iskolában. „Jöttek 
az iskolások az Óhegyről, a Szabó-telepről, a községből gyalogosan. S hozta őket a padokkal 
felszerelt ponyvás lovaskocsi a Lőtérről, a Hizlaldáról.” A tanulók nem fértek el az iskolá-
ban, kevés lett az osztályterem, ezért külső helyeken is működtek csoportok. A pártházban 
„Réges-régi háromszemélyes tintatartós padok, régi állványos tábla és vízcsap helyett zomán-
cos lavór várt bennünket.” A képen Horváth Károly tanító első osztályos tanulói láthatók 
1950-ben. Az időszak egyik oktatáspolitikai jelensége, a származási kategória, a munkás 
és nem munkásszármazású tanulókat különböztette meg. A munkásszármazású tanulók 
tanulmányi munkájának, továbbtanulásának segítése a pedagógusok kiemelt feladata lett. 
A jó eredményt elérő továbbtanuló diákok jutalmazásban is részesültek, 1951-ben például 
Ihász Mária, Matusek István, Ruzsa József, Hajduk Ilona, Kiss Magda, Koltai Mária, Mül-
ler Franciska, Szabó Irén és Zsidó József.

Az 1949/50. tanév végéig Oberth Kálmán irányítása alatt működött a nagytétényi ál-
talános iskola. Ő a következő tanévben az Oktatási Osztályra került, s egy ideig Monos-
tori Józsefné vezette az intézményt. Azonban 1951 elején ő is az Oktatási Osztály munka-
társa lett. Az iskola új igazgatójának az 1950/51. tanév második félévétől Bessenyei Ákos 
nevelőt nevezték ki, aki 24 évig, 1975-ben bekövetkezett haláláig irányította az általános 
iskola munkáját. 1950-ben a kommunista párt (MDP) határozatot hozott a klerikális reak-
ció elleni harcról. Megkezdődött a hitoktatás elleni támadás. A kerületi pártbizottság nem 
tartotta eredményesnek a pedagógusok ezzel kapcsolatos munkáját. Szőke Lajos kerületi 
párttitkár külön értekezletet tartott részükre, „ahol világosan megmondtam, mik a köte-
lességeik. Megmondtam nekik, hogy ezt a semlegességi álláspontjukat fel kell számolni.” Az 
1951/52. tanévben 35 gyermek járt hittanra a nagytétényi iskolában. A tanulmányi munka 

Általános iskola 1. osztálya (Horváth Károly) 1950-ben Bessenyei Ákos
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egyik jellemzője ezekben az években a tanulópárok megszervezése lett. „Osztályokon be-
lül tanulópárokat szerveztünk. Versenyeztünk a „Jó tanuló” címért. Aki pedig az iskola leg-
jobb tanulója lett, azt aranyéremmel jutalmazták a tanév végén. Az olyan jó tanuló úttörőt, 
aki anyagilag rászorult, az iskola pénzzel támogatta. Országos versenyen az akkori csapat 
kétszer is emlékzászlót nyert...” - emlékezett vissza Nagy Ferenc 1976-ban.

Rákosi Mátyás személyi kultusza az iskolában is megjelent. 1952-ben, 60. születésnap-
ja alkalmából tett felajánlás eredményeként például az iskolában egy héten át senki sem 
hiányzott. Az 1952/53. tanévi hittanbeíratások idején népnevelők járták a családokat, s 
igyekeztek lebeszélni a szülőket a hitoktatásról. Ez Nagytétényben sem járt nagy sikerrel. 
„A Hámán Kató utcában (ma Szentháromság utca) lakó Tóth Tibor például kifejtette, hogy 
vallásszabadság van, és hogy a jelenlegi államrend ellen ezzel nem vét.” A beíratás napján pe-
dig „ellenséges” megnyilvánulásokat is tapasztalt a párt. „A nagytétényi iskolában az egyik 
párttag azt a kijelentést tette, hogy őt nem érdekli Mindszenti. Párttag, de neki ne jöjjenek 
ezzel, mert nem akar funkcionárius lenni.”

1953-ban a Nagy Imre-kormány idején az emberek örömmel fogadták a reformokat, 
a bejelentett változásokat. A templomok is újra megteltek, s hittanra is jóval többen je-
lentkeztek. Nagytétényben az 1954/55. tanévben 168 tanuló járt hitoktatásra (a kerületben 
a legtöbb), köztük 31 párttag gyermeke. A képen Keszthelyi Ferenc nagytétényi káplán (a 
későbbi plébános, majd váci püspök) látható a hittanra járó fiúkkal és lányokkal 1955-ben. 
Közöttük van – többek között – Huber Gyuri, Hang István, Tóth Teri, Herczeghalmy Ica, 
és Kludák István is.

Az iskola zsúfoltságára jellemző, hogy egy tanteremben már több mint 40 gyermeket 
oktattak, ami az eredményes tanulmányi munka rovására ment. Az intézmény tanulmá-
nyi átlaga az 1952/53. tanévben 3,7 lett, ez a hét kerületi általános iskola között a 3. helyet 
jelentette. Az 1953/54. tanév első negyedévében a 2. helyen, félévkor pedig a 4. helyen állt 
tanulmányi átlagok tekintetében a nagytétényi iskola. Az épületbe bevezették a vízvezeté-
ket, ezzel az ivóvíz biztosítása a tanulók számára megoldódott. A rendszeres iskolába já-
rást befolyásolta a téli influenzajárvány és a szénhiány miatt nem kellően fűtött tantermek, 
melyek megnövelték a hiányzási átlagot.

Hittanosok 1955-ben, Keszthelyi Ferenc káplán Cser Kálmánné tanárnő 6b osztálya, 1956
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Az 1955. március 15-én tartott tanácsülésen megemlékeztek az 1848-as pesti forrada-
lomról. Jakosits Lajos tanácstag az ünnep alkalmából azt javasolta, hogy a nagytétényi is-
kolát nevezzék el Zambelli Lajosról. A Tanács a javaslatot elfogadta, s határozata alapján 
az iskola elkészítette névadományozás iránti beadványát, s megküldték az Oktatási Minisz-
tériumnak. A névadás elmaradt, a minisztérium nem javasolta, mert szerintük Zambelli 
Lajos huszárezredes „1848/49-es szerepe nincs teljesen tisztázva. A Békepárttal szoros kap-
csolatot tartott fenn, mely köztudomásúan szemben állott a forradalmi erőkkel.”

1955 tavaszán a kerületben tanulmányi versenyt rendeztek. A történelem versenyben 
a nagytétényi iskola I. helyezést ért el. A kerület döntött az általános iskola bővítéséről, 
mely a nagy zsúfoltság miatt elkerülhetetlenné vált. 1955 végén kezdődtek meg a bővítési 
munkák, amelyre 1.922.000 Ft állt rendelkezésre. A tervek szerint az iskola 4 tanterem-
mel, tornateremmel, korszerűen felszerelt ebédlővel, fizikai kísérleti szobával egészül ki.

1956. májusig a Tanács az iskola bővítési munkáira 284.000 Ft-ot fordított. Az 1956/57-
es tanévet, az építési munkák elhúzódása miatt a többi intézménynél később kezdte az is-
kola. Az oktatás csak szeptember 20-án kezdődött el. Katolikus hitoktatásra ebben a tan-
évben 109 alsó tagozatos és 33 felső tagozatos, összesen 142 tanuló iratkozott be. 3 alsós 
és 1 felsős engedélyezett csoportban történt a hitoktatás az iskolában.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az iskolában szünetelt tanítás. A HÉV, az 
autóbusz nem közlekedett, a fővárosban lakó pedagógusok nem tudtak Nagytéténybe utazni, 
s a gyerekek sem jártak iskolába. November végén kezdődött meg újra az oktatás. 1957 tava-
szán a Tanács VB azt állapította meg, hogy az iskolában „zavart keltő jelenségek mutatkoztak”. 
A felső tagozatos tanulók például március 15-re gyűjtést szerveztek és azt tervezték, „hogy be-
keretezik Nagy Imre képét piros-fehér-zölddel, Kádár elvtárs képét pedig fekete keretbe foglalják.” 
A pedagógusok állítólag csak az Oktatási Osztály közbelépésére intézkedtek. Arra is készültek 
a tanulók, hogy a Hősi Emlékműnél gyertyás megmozdulással emlékeznek a forradalmárokra. 
Tanév végén a nyolcadik osztályosok kollektív büntetésben részesültek. Nem tartottak számukra 
hivatalos ballagást. A diákok, Herczeghalmy Nándor édesapa segítségével, a kultúrotthonban 
(Szelmann Házban) jól sikerült lampionos ballagást rendeztek. A pedagógusok közül csak 
a matematikatanár vett részt a ballagáson, őt később el is bocsájtották állásából. 

A lampionos ballagás és az egyik 8. osztály tanulói 
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Az iskola tanulmányi eredménye 3,5 lett. A 759 osztályozott tanulóból 98 kapott kitű-
nő bizonyítványt. Osztályismétlésre 10, pótvizsgára 42 diák bukott. 67-en végezték el a 8. 
osztályt, közülük 20-an gimnáziumban, 10-en technikumban, 28-an kereskedelmi, ipari 
iskolában tanultak tovább. A tanév folyamán komoly gondot okoztak az állandóan mulasz-
tó tanulók. A sok igazolatlan mulasztás miatt 7 gyermek osztályozhatatlan lett.

Az 1957/58. tanév már a bővítésre került iskolában kezdődhetett meg, az épület átadá-
sára azonban később került sor. Erről az iskola évkönyvében ez olvasható: „Közel 4 millió 
forint beruházással 2 esztendei munka után elkészült a terjedelmében kétszeresére bővült is-
kola, melyet 1957. november 27-én avattuk fel ünnepélyes keretek között. Az új épületszárny 
mellett korszerűsítették, ill. átalakították a régi épületet is. Így az egész iskola központi fű-
tést kapott.” Az átadott épület a kerület legkorszerűbb iskolája lett. Tornaterem, öltözők, 
zuhanyozók, napközi otthon, ebédlő, konyha, tanulószoba, úttörőotthon, könyvtár, szer-
tárak jellemezték az új, akkor modern iskolát. Ebben a tanévben 784 gyermek 25 tanuló-
csoportban tanult az iskolában. Ez osztályonként több mint 30 diákot jelentett. Az iskola 
tanulmányi átlaga a tanév végén 3,45 lett. A gyerekek három idegen nyelvet tanulhattak: 
oroszt, németet és angolt.

Bessenyei Ákos igazgató vezetése alatt több nagy tudású, tanítványaikat szerető pedagó-
gus dolgozott már évek óta az iskolában: Cseh Ferencné, Cser Irén, Góg Jánosné, Hargitai 
Gézáné, Horváth Károly, Hradeczky Hilda, Lantos György, Mészáros Ilona, Rényi Géza, Ré-
nyi Gézáné (Kiss Irén), Réczey Péter, Takács Klára. 

Az 1958/59. tanévben 829 gyermek tanult az intézményben, mely a kerület legnagyobb 
létszámú általános iskolája lett. A legtöbb, 44 gyermek a 7. b. osztályba járt, de ezen kívül 
még hat osztályban tanítottak a nevelők 40-42 tanulót. 35 pedagógus, 16 tanító és 19 tanár 
foglalkozott a diákokkal. Az iskola 3,5 tanulmányi átlaga kerületi szinten a harmadik leg-
jobb átlag lett. 177 tanuló kapott kitűnő vagy jeles bizonyítványt, az összes diák 21,5%-a, 
s mindössze 51 gyermek bukott meg (6,1%), ebből osztályismétlésre 12. Kiss Irén mate-
matika-tanárnő orosz tagozatos V. c. osztálya a nyelvtanulásban ért el szép eredményt. 
Gondot jelentett a napközi működtetése, mert „a jelentkezők nagy száma hovatovább lehe-
tetlenné teszi a napközi otthon további fejlesztését.” Az elsősegélynyújtó tanfolyam, melyet 

Általános iskola, 1957 A 8. osztály 1957-ben
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Mészáros Ilona tanárnő és dr. Ormosi Vilma iskolaorvos készített fel, megnyerte a kerületi 
versenyt. Az iskola kézilabdacsapata pedig a kerületi úttörők bajnokságán lett első helye-
zett. Az úttörőcsapat tevékenysége egyre jobban összefonódott az iskola és az osztálykö-
zösségek életével. Pintér Ilona tornatanárnő, aki 1958 és 1960 között vezette a leány-úttö-
rőcsapatot, így emlékezett azokra az időkre: „A gyerekek állandóan nyakkendőt viseltek. 
Az alsósok kéket, a felsősök pirosat. Minden hétfőn zászlófelvonással és parancshirdetéssel 
kezdődött a hét az iskolában. Hétvégén zászlólevonást és értékelést tartottunk. Tanulmányi, 
fegyelmi, tisztasági versenyeket rendeztünk a rajok (osztályok) között. Havonta jutalmaztuk 
azokat, akik a legjobb eredményt érték el...”

Az 1959/60. tanévben 896 diákot tanított az iskola 37 pedagógusa. Az intézményben 40 
főn aluli osztály nem működött, s a fizikai előadót is az egyik osztály elhelyezésére vették 
igénybe. A napközibe felvett 112 tanuló mellett – igényjogosultságuk ellenére – 60 gyerek-
nek már nem tudtak helyet biztosítani. Az iskola tanulmányi átlaga 3,57 lett, s nőtt a kitűnő 
és jeles eredményű tanulók száma. A diákok 6%-a bukott meg, akiknek a fele javítóvizsgát 
tehetett. A kerületben az egyik leggyengébb átlagot elérő tantárgy évek óta az orosz volt. 
„Ugyanakkor örvendetes a nagytétényi általános iskola V.-VI. orosz tagozatú osztályainak 
kiemelkedően jó orosz nyelvi átlaga.” - olvasható a Tanács VB ülésének jegyzőkönyvében. 
Az iskola 100 tagú kórusa a kerületi úttörők tavaszi seregszemléjén első helyezést, a bu-
dapesti döntőn pedig harmadik helyezést ért el. Énekszólóban Leblanc Győző, a későbbi 
operaénekes megnyerte a fővárosi döntőt. Az iskolai könyvtár 684 kötettel rendelkezett. 
A tanév során 345 tanuló 3.176 könyvet olvasott el. Az iskola leány-kézilabdacsapata és 
a leánytornászcsapat a kerületi versenyen első helyezett lett.

Az 1960/61. tanévben az egész kerületben megnőtt a napközibe jelentkező tanulók szá-
ma. Az iskolákban – a kereteket meghaladó jelentkezés miatt – társadalmi bizottság bírál-
ta el a felvételeket. Nagytétényben ebben a tanévben 136 gyermeket vettek fel a napközi-
be, a legtöbb tanulót a kerületben. A tétényi iskolának segítséget jelentett, hogy „önálló 
üzemi napközis csoportot létesítettek a Sertéshizlaldában. Itt 48 tanuló kapott elhelyezést, 
nyugdíjas nevelők felügyelete mellett.” Az iskola 939 tanulójának tanulmányi átlaga 3,56 
lett a tanév végén, ez a nyolc kerületi iskola között a 6. helyet jelentette. 1961 tavaszán úgy-

1959, Kiss Irén 5c osztálya 1961, Takács Klára 6a osztály
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nevezett hosszú látogatást tartottak az iskolában. A tanítási órákon folyó világnézeti neve-
lés helyzetét vizsgálták. A felügyelők megállapították, hogy „Az osztályfőnöki órák nevelési 
programjának megtervezése példamutatóan gondos.” Hiányosságnak tartották, hogy „Egyes 
kartársak még mindig küszködnek a világnézeti nevelés helyes módszereinek keresésével.” - 
olvasható a látogatási jegyzőkönyvben. Az iskolán belüli és kívüli társadalmi munkákat 
az úttörőcsapat szervezte. A tanév évkönyve szerint ilyen volt „pl. az iskola parkosítása, 
az udvar fásítása, a Kancsó-utcai útépítés kőhordása, a Duna-parti strandterület fásítása… 
Úttörőink a kerületi kulturális versenyen versmondásból, prózaelőadásból, valamint a ka-
marakórusunk és tánccsoportunk az elsők között szerepelt.” Ekkor már harmadik éve mű-
ködött az iskolában a Vörösmarty Mihályról elnevezett irodalmi és színjátszó szakkör, és 
a matematika, a fotó és a kézimunka szakköröket is sokan kedvelték.

Az iskola 3,60-as tanulmányi átlaga az 1962/63. tanévben alatta maradt a 3,73-as ke-
rületi átlagnak is. Kedvezőtlenül alakult a bukások aránya. Olyan tantárgyakból is buktak 
meg gyerekek, amelyekből addig nem. Történelemből 11, oroszból 22 tanuló. Az egy di-
ákra eső mulasztási átlag 7,7 nap lett, az igazolatlanul mulasztott napok száma pedig 271 
nap. A kedvezőtlen jelenségekben szerepet játszott a tanév rendkívüli szénszünete, s a több 
héten át tartó alig fűtött termekben csökkentett idővel folyó tanítás. Azonban „A tanul-
mányi színvonal erőteljesebb emelkedésének mind komolyabb akadálya osztályaink magas 
létszáma.” - olvasható a tanévzáró értekezlet jegyzőkönyvében. 

1964 tavaszán a kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága is foglalkozott a zsúfolt tétényi 
iskola problémáival. Megállapították, hogy a tantermeket egész nap oktatási célokra (taní-
tási órákra) használják. Nevelési, szabadidős foglalkozásokra, programokra (például szak-
körök) egyáltalán nem jutott hely, vagy csak nagyon rövid időre. A képviselők felvetették 
az iskola emeletráépítésének lehetőségét. Az 1963/64. tanévben az iskola tanulmányi átla-
ga 3,7 lett, megegyezett a kerületi átlaggal, a bukások aránya 5,6%, legmagasabb az isko-
lák között. A gyakorlati foglalkozások oktatása (mezőgazdasági és ipari) gondot jelentett, 
mert a „súlyos személyi és tárgyi feltételek hiányában megközelíthetően sem volt lehetséges.” 
A tanulmányi munkát segítő napközis csoportok tárgyi feltételei a nagy zsúfoltság miatt 
nem javultak. Az Oktatási Osztály felmérése szerint az iskolában hordozható lemezjátszó, 

1963, a 4b osztály tanulói 1964, Mészáros Ilona 7b osztálya
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magnetofon, filmvetítő, diavetítő használatával tették színesebbé, tartalmasabbá a tanítási 
órákat a pedagógusok. Iskolarádió is működött az intézményben. Televízióval a kerület-
ben csak egyetlen iskola, a nagytétényi rendelkezett, melyet a szülői munkaközösség vá-
sárolt a részükre.

Az 1965/66. tanév eseményeire Eszéki Júlia tanárnő az úttörőcsapat egykori vezetője 
1976-ban így emlékezett: „Szeptemberben megrendeztük a hagyományos tábortüzet, s bein-
dítottuk a tanév programját, melyet a gyerekek kívánságait figyelembe véve állítottunk össze. 
A négytusa bajnokság és a járőrverseny igen nagy sikerrel végződött. A sport mellett maradt 
idő a hulladékgyűjtésre is. Tanulóink társadalmi munkát végeztek a Baross Gábor-telepi is-
kola építkezésén. Tanulmányi versenyünk három fordulós volt: magyar, matematika, föld-
rajz. Az amerikaiak vietnámi háborúja ellen tiltakozó gyűlést szerveztünk...” A tanév során 
az Oktatási Osztály jelentést készített az iskolák vezetési színvonalának helyzetéről. Besse-
nyei Ákos pedagógiai irányító munkáját jónak értékelték. Megállapították, hogy „A tervező 
és elemző munka tekintetében kiemelkedik a Nagytétényi úti iskola vezetőjének tevékenysé-
ge.”  Pozitívan értékelték, hogy „Rendszeres a tanítási órák vezetői ellenőrzése az iskolában.” 
A jelentés arról is beszámolt, hogy Nagytétényben sikeresen oldották meg az osztályszülői 
munkaközösségek munkájának a beindítását.

A Tanács VB augusztusi ülésén javaslat született a 950 tanulót foglalkoztató nagytété-
nyi iskola fejlesztéséről. „A hiányokon az iskolaépületre emeletráépítéssel kívánunk segíte-
ni. A tervek elkészültek, a költségvetési összeg 1.200.000 Ft. 6 tanterem létesül.” - olvasható 
a VB ülés jegyzőkönyvében. A tervek azonban nem valósultak meg, az iskola bővítésére 
még évekig kellett várni. 1968-ban a Tanács végleg levette napirendjéről az emeletráépí-
tést, s helyette a Bartók Béla úti lakótelephez épülő 12 tantermes általános iskola építését 
szorgalmazták.

Az 1965/66. tanévben bevezetett tanulói házirend érdekes olvasmány, ma már elképzel-
hetetlen szabályzat. Íme néhány az akkor kötelezően betartandó előírás közül: A tanulók 
„Az első és harmadik szünetben mehetnek WC-re… Az óraközi szünetekben a hetes az osz-
tály ajtaja előtt helyezkedik el és senkit sem enged az osztályba lépni…. A szünet végét jel-
ző csengő szavára valamennyi tanuló vigyázzba áll és a felügyelő tanár vezényszavára teljes 

1965, tanítási óra 1966, 7b
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csendben felsorakozik az osztályterem előtt…. Az osztály az utolsó órát tartó nevelő vezeté-
sével csendben, párosával az iskola kapujáig vonul, ahol a napszaknak megfelelő köszönés 
után távozik…. Tilos az utcán való céltalan kóborlás. Este 8 óra után általános iskolai tanu-
ló szülői felügyelet nélkül az utcán nem tartózkodhat.” 

Az akkor korszerűnek számító szemléltetés lehetőségeinek kihasználásáról ez olvas-
ható a tanév évkönyvében: „Az iskolatelevízió adásai közül rendszeresen felhasználtuk 
a 6. osztályos orosz nyelvi, az 5. osztályos földrajz, valamint az alsó tagozat környezet-
ismereti órák adásait. Valamennyi osztály tantervében előre megállapított időrendben sze-
repeltek az oktatófilmek, valamint a diafilmek. Rendszeresen használtuk az orosz nyelv 
magnótekercseit. Állandó volt a zenehallgatás az énekórákon.” Az évtized végére vala-
mennyit csökkent az iskola zsúfoltsága. 1968-ban 750 diákkal, 31 tanulócsoporttal mű-
ködött az intézmény. A tanév 3,6-es tanulmányi átlagát a kerület nyolc általános isko-
lája közül hat megelőzte.

Az 1972/73. tanévben az iskolába 668 tanuló járt. A korszerű iskoláztatási, napközi el-
helyezési igényt azonban az intézmény továbbra sem tudta kielégíteni. Több tanulócsoport 
az iskolán kívül és bérelt helyiségekben működött. A Sertéshizlalda épületében egy egész 
napos (iskolaotthonos) foglalkozású és két napközis csoport tanult. Az iskolaotthonos ta-
nítási forma a hagyományos osztályoknál jobb és több lehetőséget biztosított a differenciá-
lás és a korrekció számára. Az 1972 decemberében végzett eredménymérés az iskolaottho-
nos forma létjogosultságát bizonyította. Például a számtan eredménye az iskolaotthonos 
1. osztályban 96,3%, a hagyományos 1. osztályban 80% lett. Visszatérő problémát jelentett 
az iskolában a fűtés megoldatlansága. A központi fűtés berendezései nem működtek, he-
lyettük olajkályhák üzemeltek. Napközi otthonban és tanulólószobában a gyerekek 37%-
a vett részt. A tanév elején 32 diák került elutasításra. A veszélyeztetett tanulók aránya 
10% körül mozgott. Az iskola körzetében sok csonka család élt (a 6. b. osztályban például 
50%). A vidékről való felszivárgás is gondot okozott. A 41 fős tantestület 90%-a nő volt. 
Az elmúlt években erős lett a fluktuáció, mely évente a pedagógusok 15%-át érintette. Ez 
összefüggött a intézmény peremhelyzetével is.

Az 1973/74. tanévben a Bartók Béla úti lakótelephez kapcsolódó általános iskola épí-
tése még nem kezdődött el. A Nagytétényi úti iskola bővítését a Tanács ismét indokoltnak 
tartotta, s tervbe vette. 1973 novemberében még mindig dolgoztak a fűtés felújításán, az 
elektromos hálózat korszerűsítése is elhúzódott, a tornaterem szerelése miatt a testneve-
lési órákat a Szelmann Házban tartották meg. Az iskolába ekkor 673 tanuló járt, közülük 
229 lett napközis.

1975-ben szomorú veszteség érte az iskolát. Elhunyt Bessenyei Ákos, az iskola igazga-
tója. Pedagógiai munkáját magyar, német, latin szakos tanárként 1942-ben a nagytétényi 
polgári iskolában kezdte. Karizmatikus személyisége, szaktudása, tekintélyt parancsoló 
egyénisége és humánus vezetői módszerei eredményezték, hogy a nagytétényi iskola a ke-
rület megbecsült, gyakran az élvonalban szerepelt intézménye lett. Az 1950-es évektől az 
iskolabővítésének elérése, a tanítási feltételek megteremtése mellett gondot fordított a tar-
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talmi munka fejlesztésére is (orosz tagozat, iskolaotthonos osztályok stb.). Az 1970-es évek-
ben sok energiát fordított a toldaléképület megépítésére, ezt azonban sajnos már nem érte 
meg. A képen az 1974/75. tanév évzáró ünnepélyén látható Bessenyei Ákos igazgató. Az 
iskola 4 tanteremmel való bővítése és tatarozása 1976-ban kezdődött meg. Az intézmény 
új igazgatója Müller Istvánné lett, aki 28 évig állt a nevelőtestület élén.

A kerület életében 1975 óta kiemelkedő esemény lett az évenként megrendezett „Té-
tény-Promontor Kulturális Napok”. Az 1976. évi programok között sikert aratott a dalos-
találkozó, melyen a nagytétényi általános iskola kórusának műsorát nagy tapssal jutal-
mazta a közönség.

Az 1970-es években közlekedési úttörők működtek az úttörőcsapatban, akik az isko-
la előtti gyalogátjárónál, a Nagytétényi úton segítették a gyerekek biztonságos bejutását 
az iskolába.

1976-ban, a nyár végére elkészült a Bartók Béla úti általános iskola, az évnyitót azonban 
nem lehetett megtartani. Az iskola története tragédiával kezdődött. Gázrobbanás történt, 
mely az iskola egy részét romba döntötte. Sajnos két pedagógus és az iskolatitkár életét 
vesztette. Az osztályokat szétosztották a kerületben. A felsősöket a túlzsúfolt nagytétényi 
iskola fogadta be, a Sertéshizlalda irodaházában egy első osztály tanult, a többi osztályt 
a barossi, a budatétényi iskolákban és más intézményekben helyezték el. Az 1976/77. tan-
év nehéz körülmények között folyt a nagytétényi iskolában. A Bartók Béla úti iskola 7 fel-
ső tagozatos osztálya és az iskolavezetés itt kapott elhelyezést. Az iskola földszintjén ez 3 
tanterem teljes és 4 terem közös használatát jelentette. A nehéz körülmények ellenére szép 
eredményeket értek el a tétényi diákok. Az orosz tagozatos 8. osztály egyik tanulója tör-
ténelemből az országos szaktárgyi versenyen második lett, ketten pedig a kerületi magyar 
szaktárgyi versenyen I. és II. helyezést értek el. 1977 tavaszán szakfelügyelő vizsgálta meg 
a magyar tantárgy tanításának helyzetét. Hargitai Gézáné, Takács Klára és Oszlay István-
né óráit látogatta meg. A vizsgálatról készült jegyzőkönyvben ez olvasható munkájukról: 
„Nem kötelességből, hanem tanítványaik emberi és szakmai fejlődését féltő szeretettel figyel-
ve, segítve, olthatatlan érdeklődéssel tanítanak.”

1975, évzáró 1976, kórus
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A Bartók Béla úti Általános Iskola az 1977/78. tanévben a helyreállított új iskolában 
kezdhette meg a tanítást. A Tétény-Promontor kerületi újság 1977 decemberében meg-
jelent első száma a lakótelepi iskola egyik érdekes programjáról számolt be. Az egyik va-
sárnap délelőtt a lakótelep lakói, gyerekek és felnőttek vidám sportnapon vehettek részt.

A program bemelegítéssel kezdődött. „Legalább kétszázan álltak fel tréningruhában, 
sportöltözékben és velük szemben pedig Munkácsy Károly, a lakótelep gázrobbanás óta újjá-
épített iskolájának igazgatóhelyettese és egyben testnevelő tanára. Ő vezényelte a gyakorla-
tokat.” Ezután futóverseny, rönkdobás, játékos párbaj, görkorcsolyázás, rollerezés stb. tette 
vidámmá és izgalmassá a sportnapot. Az 1977/78. tanévben a nagytétényi általános isko-
lában csökkent a tanulók száma. A 8 felső tagozatos és 11 alsó tagozatos osztályba össze-
sen 485 gyermek járt.

1978. május 21-én tornaünnepélyt tartottak a BMTE-pályán. A Bartók Béla lakótelepi 
iskola 200 tanulójának játékos tollaslabda, partizánlabda, lábtenisz, zsámolylabda, aszta-
litenisz és röplabda bemutatója arról adott ízelítőt, hogyan tud kis területen egyszerre sok 
gyermek játszani. A sportnap további részében a Nagytétényi úti iskola leánytanulóinak 
tornablokkal végzett gyakorlatát is vastaps kísérte. A képeken a nagytétényi iskola tanu-
lói láthatók.

A Bartók Béla úti Általános Iskolában az 1978/79. tanévben 51 pedagógus, 27 tanu-
lócsoportban 831 gyermekkel foglalkozott. Az intézményben fiatal tantestület dolgozott. 
Az új, modern iskolaépület hamar szűknek bizonyult,  az egyre növekvő tanulólétszá-
mot nem tudta befogadni. „A második évben már körzetmódosítást kellett végrehajtani 
oly módon, hogy az iskola mellett álló lakóházakból a Nagytétényi úti általános iskolába 
irányítottuk át a gyermekeket.” Az eredeti körzethatárokat az 1985/86. tanévtől állították 
vissza. Az iskolában 5 ezer kötetes könyvtár, gyógytestnevelési bázis, kihelyezett zenei 
osztály és logopédia működött. 437 napközis és 25 tanulószobás diákkal foglalkoztak. 
130 tanulónak menzát biztosítottak. Az iskola tanulmányi átlaga az elmúlt három tan-
évben 3,8 lett. A kerületi Tanács a VI ötéves tervében az iskolához kapcsolva 6 tanterem 
felépítése szerepelt.

Közlekedési úttörők Tornaünnepély
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A Nagytétényi úti általános iskola 1978-ban 4 tanteremmel bővült, ugyanakkor az ud-
var beszűkülése miatt az Úttörők útján, az iskola mögött sportpálya létesült. Az oktató-ne-
velőmunka feltételei jobbak lettek A termek terhelési mutatója 1,6, az egy tanulócsoportra 
eső gyermeklétszám 25,4 fő lett. A szakkörökre járó tanulók száma háromszorosára nőtt. 
1980/81-ben 17 csoportban 285 diák vett részt szakköri foglalkozásokon. A kerületi Mű-
velődési Osztály jónak tartotta az iskola kulturális tevékenységét. A kerület autóbusza az 
iskola 25 csoportját vitte 14 helyre, kulturális intézményekbe az 1980/81. tanév első fél-
évében. A tanulók értékes, irodalmi jellegű előadásokat mutattak be szinte minden évben 
Takács Klára tanárnő irodalmi szakköre szervezésében. A szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében az iskolában „bevezették az úgynevezett „szombatiádákat”, a gyerekek szabad 
szombatos foglalkozását.”

Ezekben az években váltak hagyománnyá a pákozdi túrák. Az 1848/49-es szabadságharc 
első győztes csatájának emlékére évente szeptember végén került megszervezésre e népsze-
rű program. Az 1. és 2. osztályok kivételével az iskola minden csoportja részt vett e túrákon. 
Bengi István és Mészáros Balázs tanárok vezetésével vonatozás, hajózás a Velencei tavon, ün-
nepi megemlékezés és vidám számháború tette emlékezetessé a kirándulást és a tanévkezdést. 

A Bartók Béla úti Általános Iskola

1979, Takács Klára osztálya

1979, Ujváry Sándorné nyolcadikos osztálya

Az 1980. évi pákozdi túra egyik jelenete
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Az 1970-es évek közepétől a nagytétényi gyerekek számára is kellemes kikapcsolódást 
biztosított a nyári szünetekben a kerület tábora Balatonakaliban. A táboroztató pedagógusok: 
Kéringer Gábor, Párdy Györgyné, Takács Klára, Wittmann Judit, Sebestyén Imre, Bengi István, 
Mészáros Balázs és mások gazdag programot állítottak össze a 10 napos táborozás idejére. 
A sok fürdés, napozás, kajakozás mellett tábori ötpróba, vidámpark, kirándulás (Dörgicse, 
Tihany, Nagyvázsony), vetélkedő, éjszakai bátorságpróba, kerékpáros ügyességi verseny, 
jelmezverseny, diszkó stb. várta a gyerekeket. Érdekes színfoltja lett a 80-as éveknek Kijev 
egyik művelődési háza és az iskola között kialakult együttműködés. A kijevi gyerekek magyar 
családoknál töltöttek négy napot, megismerték a főváros nevezetességeit, majd Balatonakaliban 
táboroztak 10 napot. E kapcsolat legemlékezetesebb eseményét a nagytétényi tanulók számára 
a szentpétervári (akkor még leningrádi) út jelentette. A város történelmi és művészeti emlékeivel 
ismerkedtek meg a résztvevők. A képeken a nagytétényi táborozók kerékpáros ügyességi 
versenye Akaliban és a kijevi vendégek pilisi kirándulása látható az 1980-as években.

A magas osztálylétszámok miatt a Bartók Béla lakótelepi általános iskolában sor került 
az intézmény bővítésére. Ez 6 tantermet jelentett az iskola udvarán különálló zöld épület-
ben, melynek átadására 1982 szeptemberében került sor. Az 1980/81. tanévtől harmadik 
osztálytól kezdődően tanították második idegen nyelvként az angol nyelvet. A Budai Nagy 
Antal Gimnáziummal kötött megállapodás alapján Jilly Viktor angol tanár a végzős nyolca-
dikos osztályokat a gimnáziumban egészen az érettségiig taníthatta. A 80-as és 90-es évek-
ben több olyan pedagógus dolgozott a Bartókban, akik az alapító testülethez tartoztak, s 
meghatározói lettek az iskola oktató-nevelő munkájának: Frituz Béláné, az első igazgató 15 
évig vezette az intézményt, Forrásy Csabáné, az iskola második igazgatója, Bodó Sándorné, 
Puskás Tivadarné, Pajin Györgyné (Tokay Ildikó), Sztelek Gáborné, Ujváry Sándorné, Zakor 
Ferencné, Kiss Tibor, Deák Antalné, Porkoláb Józsefné, Tóth Antalné.

Az 1986/87. tanévtől kezdődően az intézmény angol tagozatos általános iskolaként 
folytatta működését. A fotó, kézimunka, báb, szabás-varrás, ezermester, vöröskeresztes, 
természetjáró szakkörök és sportkörök, valamint a nagylányklub foglalkozásait sok gyer-
mek látogatta. A tanulmányi munkát és a szaktárgyi versenyek előkészítését segítő ma-

1984, Akali 1988, kijevi vendégek
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tematika, biológia, kémia, versmondó, színjátszó és helyesírási körök is eredményesen 
működtek. A pedagógusok az iskola udvarán téli korcsolyapályát létesítettek, sítábort 
szerveztek, nyaranta Balatonakaliban táboroztatták a gyerekeket, s beindították a nyári 
osztálytáborozásokat is. 1985-ben az iskola elnyerte a „Budapestért” kitüntető zászlót.

Az 1984/85. tanévben az orosz nyelvi tagozatos Nagytétényi úti általános iskolában 
570 gyermeket oktattak a pedagógusok. A családok legtöbbje nehéz szociális körülmé-
nyek között élt. A tanulók 1/4 része hátrányos vagy veszélyeztetett, a cigány tanulók száma 
növekedett (1,6%). Az osztálytermek kihasználtsága romlott. A 23 tanulócsoport és a 11 
napközis csoport elhelyezését 19 tanteremben kellett megoldani. Teljes váltakozással taní-
tottak. A szakkörök munkájában törés következett be, számuk 17-ről 11-re csökkent. Ha-
gyományosan eredményesen oktatták az orosz nyelvet, melyben a tanulók több mint 1/5-e 
vett részt. Szakosított német nyelvoktatás is folyt két éve. Az iskolában egy 9 fős korrek-
ciós osztály is működött, s az 1. és 2. évfolyamon egy-egy osztályban iskolaotthonos keret-
ben tanultak a gyerekek. A 3. és 4. osztályokban bevezették a tantárgycsoportos oktatást.

A nyolcvanas években fellendült az iskola színjátszó csoportjának a tevékenysége. A Ta-
kács Klára tanárnő vezetésével működő szakkör lelkes tagjai minden évben bemutattak 
egy-egy nagyszerű új színdarabot.

Nem csak a gyerekek, hanem a szülők és a lakosság körében is nagy sikert arattak 
e színdarabok: Mesefavirága, Heltai Jenő: Néma levente, Petőfi: A helység kalapácsa, Háry 
János, Molière: A fösvény. A kerületi Tanács VB 1986-ban a Nagytétényi úti Általános  
Iskola testületének ítélte oda a „Budapestért” kitüntető zászlót. 

A Nagytétényi úti és a Bartók Béla lakótelepi általános iskola 1986. évi felszereltségét, 
eszközellátottságát mutatja be az alábbi táblázat. Az „N” az előírt normát jelenti, a „K” az 
iskola készletét:

1983, a Néma levente 1986, A fösvény
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Nagytétény 1 számítógéppel, egy floppyval és 1 videómagnóval rendelkezett, a Bartók 
iskolában 7 számítógép 1 floppyval, 2 printerrel, 1 videómagnóval és 3, a géphez tartozó 
magnóval működött 1986-ban.

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében az iskolai könyvtárak is közreműköd-
tek, fontosnak tartották az olvasóvá nevelést. A Nagytétényi úti és a Bartók Béla lakótelepi 
iskola is szép, jól felszerelt, eredményesen működő könyvtárral rendelkezett.

Az 1980-as évek végén a tanórán kívüli testnevelés terén kiemelkedett a Bartók Béla 
úti iskola, mely az előírtnál magasabb óraszámot fordított a tömegsportra. A házi bajnok-
ságok, helyi versenyek, sportünnepélyek szervezésében is a legjobb iskolák közé tartozott. 
Megalakították a Diáksportkört (DSK), melynek az iskola 707 tanulója közül 468 fő lett 
a tagja. Az 1988/89. tanévben 26 saját szervezésű sportrendezvényükön 750 tanuló vett 
részt. 7 diákolimpiai sportágban 121 diák szerepelt. A diáksportkörnél megalakult a ka-
jakszakosztály, a fővárosban az egyetlen ilyen jellegű sportkör.

A Nagytétényi úti iskolába 501 tanuló járt,  az intézményben DSK nem működött, 
4 saját szervezésű sportrendezvényükön 42 diák vett részt, 4 diákolimpiai sportágban 
59 gyermek szerepelt.

Az 1988/89. tanévben a Bartókban 53 pedagógus és 1 pedagógiai asszisztens foglalko-
zott a gyerekekkel. A lakótelepi tanulókon kívül jártak az iskolába a Duna- és Szabó-tele-
pi házakból, Érdről, Gazdagrétről és a kerület több részéből is. Növekedett az elhanyagolt, 
anyagiakban és szeretetben hiányt szenvedő tanulók száma. Emelkedett a veszélyeztetett 
tanulók száma (83 fő) is. Az iskola tanulmányi átlaga évek óta 3 – 3,6 között mozgott. A szá-
mítástechnika oktatása a technika tantárgy keretében valósult meg 5. osztálytól kezdve. 
Társadalmi munkában kiépítették az iskolastúdiót, mely összeköttetésbe került a Bartók 
Közösségi Kábeltelevízióval.

A rendszerváltással új lehetőségek nyíltak meg az iskolák előtt is. A Bartók iskolá-
ban 1991-ben létrehozták a „Bartók Iskoláért Alapítványt”. Az 1989/90. tanévtől az orosz 
nyelv tanulását, második idegen nyelvként, az olasz nyelv váltotta fel. 1996-ban, az isko-
la fennállásának 20. évfordulóján, 16 éves angol tagozatos hagyományaik alapján, felvet-
ték a „Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola” nevet. 1998-ban 

A Bartók iskola 1989-ben végzett 8. osztályos 
tanulói Soltész Istvánné osztályfőnökükkel 
és tanáraikkal

1987, Pajin Györgyné osztálya
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szervezték meg az első táborukat angol nyelvterületen. Az 1998/99-ben Tápiógyörgyén 
rendezett országos olasz versenyen több első, második és harmadik helyezést szereztek az 
iskola tanulói a különböző versenyszámokban. Az 1999/2000. tanévben a Bartók iskola 
rendezte meg az országos olasz versenyt. Közel 200 gyermek, kísérő tanáraik és a zsűritagok 
ellátásáról, a verseny lebonyolításáról gondoskodtak sikeresen.

A Nagytétényi úti általános iskolában a nevelőtestület kezdeményezésére létrejött 
a „Nagytétény Jövője Alapítvány”. Támogatásával gazdagodott az intézmény tartalmi 
munkája. A tanulók számára új élményekkel teli programokat szervezhetett az iskola. Az 
1990-es évek hagyományai közé tartozott az ötödik osztályosok szentendrei kirándulá-
sa, a hatodikosok pedig Ópusztaszerre látogathattak. A hetedik és nyolcadik osztályosok 
a Habsburg-túra (Bécs: Hofburg, Stephansdom, Kapucinus kripta, schönbrunni kastély) 
résztvevői lehettek. 1992-ben került sor az első erdei iskola megszervezésére. A gyerekek 
által kedvelt és nagyon várt erdei iskolákban évente 150-200 alsó tagozatos és felsős tanuló 
vett részt. A Szikszó Istvánné tanítónő, Mészáros Balázs és Dindi István tanárok által szer-
vezett egy hétig tartó programokon a tanulók megismerték a Börzsöny, a Zempléni-hegy-
ség, a Dunakanyar, Kőszeg és környéke (Burgenland), a Felvidék (Szlovákia) történelmi 
nevezetességeit, földrajzi értékeit, növény- és állatvilágát. A Mészáros Balázs által vezetett 
kerékpáros vándor- és vízi táborok is népszerűek lettek a gyerekek körében.

1994-ben az épület olajfűtését felváltotta a korszerű gázfűtés. 1996-ban az iskola fel-
vette a nagytétényi kastélyban 1847-ben született Hugonnai Vilmának, az első magyar 
magyar orvosnőnek a nevét. Hagyománnyá váltak az évente megrendezett Hugonnai 
Napok, melyeken vetélkedők, tanulmányi versenyek, sportversenyek, műsorok várták 
a gyerekeket és az érdeklődő szülőket. Az évtized végén számítógépes tanteremmel gaz-
dagodott az intézmény.

A rendszerváltás után mindkét iskolában új szemléletű oktató-nevelő munka kez-
dődött. Az iskola vezetőségei és a szülők által létrehozott iskolai alapítványok támoga-
tásával, segítségével és pályázatokkal új lehetőségek nyíltak meg Nagytétény két általá-
nos iskolájában.

A Kemencén tartott erdei iskola (1992) egy 
csoportja

A tiszai kerékpáros vándortábor (1995) 
résztvevői
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A nagytétényi polgári iskolák krónikája

A polgári iskolát az 1868. évi népiskolai törvény hozta létre, mely előírta, hogy a „Nagyobb 
községek, melyeknek anyagi ereje megengedi, kötelesek felső népiskola helyett polgári iskolá-
kat állítani és tartani fenn, a község lakosai számára felekezeti különbség nélkül.” Polgári is-
kolába a népiskola első négy osztályát elvégzett 10 éves gyermekek nyerhettek felvételt. Ez 
az iskolatípus a kispolgárság (kereskedők, iparosok stb.) igényeit elégítette ki. Tantárgya-
it a gyakorlati élet, a polgári életforma szükségletei alapján határozták meg. Az 1927-ben 
megjelent XXII. tc. szerint a polgári iskolának az lett a feladata, hogy vallásos, erkölcsös 
és nemzeti szellemű, gyakorlati irányú általános műveltséget adjon. A lányok tanításával 
kapcsolatban azt is előírta, hogy művelt, magyar polgári háziasszonyokat neveljen. A nagy-
tétényi polgári iskolák történetét az intézmények értesítői, évkönyvei és a község képvise-
lő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei alapján idézzük fel.

Budafok 1904-ben hozta létre az állami polgári fiú- és leányiskolát, s az 1919/20. tan-
évben különvált a fiú- és a leányiskola. Az 1920-as években Nagytétényből a leánytanulók 
a budafoki polgári iskolába jártak át, ami a község képviselői szerint a villamossal történő 
utazás miatt „erkölcsi tekintetben igen káros rájuk”. A közgyűlés elfogadta Marastoni László 
főjegyző javaslatát, aminek értelmében 1925-ben a településen polgári leányiskola létesült, 
s a képviselő-testület „már a folyó év szeptember elsejére felajánlja az iskola részére szükséges 
két tantermet. A jövő évre a harmadik és az utáni évre a negyedik tantermet. Gondoskodik az 
épület jó karbantartásáról, a helyiségek fűtéséről.” - olvasható a közgyűlés jegyzőkönyvében.

Ferschich János Nagytétény plébánosa így írt az előkészületekről: „Fájó szívvel néztem 
kezdet óta a sok lelki veszedelmet, amelynek 10-14 éves leányaink a villamoson ki voltak 
téve, midőn Budafokra, a polgári iskolába jártak. Gondoltam egy merészet, és a nyári hóna-
pokban annyit jártam a minisztériumokba, míg a sok „alkalmatlansággal” célt nem értem.”

Ferschich János

Polgári 
Leányiskola 
értesítője
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Az ünnepélyes tanévnyitót 1925. szeptember 18-án tartották, melyen a plébánosnak 
megköszönték az iskola alapításáért tett fáradozását. A polgári iskola első igazgatója Oká-
nyi Sándor lett, a tanárok pedig Árokhátyné Szalai Margit, Keller Margit és Buriss Anna. Az 
iskolába 42 első osztályos és 30 második osztályos leány járt. A diákok túlnyomó többsége 
szegény sorsú, 50%-a pedig hadiárva, akik közül 27 növendék a helybeli „Fehér Kereszt” 
árvaházban élt. 37 tanuló részesült teljes tandíjmentességben. A tanulók névjegyzékét ol-
vasva, több ismert tétényi család neve fedezhető fel: Bischof Gizella, Grósz Magda, Grósz 
Mária, Spiller Borbála, Hradeczky Hilda, Marastoni Sarolta, Pentz Margit stb. A leányok 
a polgáriban a következő tantárgyakat tanulták: vallástan, magyar, német, történet, föld-
rajz, állat- és növénytan, vegytan és ásványtan, számtan és mértan, természettan, egész-
ségtan, háztartástan, rajz, szépírás, ének, testgyakorlás.

1926-ban a község 1.600 pengőt költött a polgári leányiskola fenntartására. Több vál-
lalattól is kértek ajánlatot az iskola I-IV. osztályainak iskolapadokkal, és bútorokkal, va-
lamint szemléltető eszközökkel (mikroszkóp, kémiai felszerelés, ásványok, térképek stb.) 
való ellátására, melynek összege 20.000 pengőt tett ki.

Az 1926/27. tanévben 88 nyilvános és 4 magántanuló járt a polgári leányiskolába, mely 
a katolikus elemi iskola épületében működött. Az intézmény igazgatója Radó Imre lett, aki 
a lányok tanulmányi eredményét megfelelőnek tartotta. A tanév Értesítője szerint „A ma-
gaviseletet, szorgalmat célszerű eszközök felhasználásával sikerült kellő színvonalon tartani. 
A kötelességteljesítés, jó ízlés, szeretet, őszinteség, háziasság, egyszerűség érzését sikerült ki-
tartó buzgósággal felébreszteni és megerősíteni.”

A harmadik osztályosok számára „Zrínyi Ilona” néven önképzőkör alakult, ahol hazai 
költőket és írókat ismertek meg, s önálló dolgozatokat készíthettek a leányok.

A vöröskereszt csoport tagjai ruhavarrással, hímzéssel, rafiamunkával foglalkoztak. 
Egészségügyi és betegápolási előadásokat, foglalkozásokat dr. Bálint Béla községi orvos 
tartott számukra.

A polgári leányiskola a harmadik, 1927/28-as tanévet már külön, az iskola rendelke-
zésére bocsátott épületben tarthatta meg. „Minden elismerést megérdemel a nem éppen va-
gyonos község eddigi áldozatkészsége, kevés szavú, de megértő főjegyzőjének erős akarata, s 
képviselő-testületének megértő támogatása.” – olvasható a tanév Értesítőjében. Ebben a tan-
évben a diákok létszáma 85 lett az I-IV. osztályokban. A legkevesebb tanuló – 18 fő – az I. 
osztályba járt. A tanári testület egy pedagógussal, Dobler Jolánnal gyarapodott. Az iskola 
munkájában kiemelt szerepet kapott a hazafias nevelés és a revízió. „A gyászfátyol kezd le-
szakadozni Magyarország szomorú egéről… A magyar ifjúság lelkébe bele kell nevelni, bele 
kell oltani a csonkítatlan haza iránti olthatatlan vágyat, a minden áldozatra kész hazafias 
érzést, a komoly munka szeretetét, hogy a jövendő nagy harcát felkészülten s öntudatosan 
megharcolhassa...”

A Pest megyei Tanfelügyelőség 1929 júniusában arról értesítette a község elöljáróságát, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter „az iskola csekély látogatottságára való tekintet-
tel” a polgári leányiskola működését az 1928/29. tanév végével megszüntette. Az intézmény 
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„Négy éven keresztül hűséges munkával, odaadó lelkesedéssel szolgálta itt a magyar kultúrát. 
Nemes igyekezettel vett rész Nagytétény társadalmi és kulturális életében.”

Az iskola diákjai egyik utolsó, sikeres közszereplésként a „Juliska álma” című színda-
rabot mutatták be 1929 tavaszán. Ismerkedjünk meg a darabban szereplő, s a képen látha-
tó polgári iskolai lányokkal:

Az 1928/29. tanévben 83 tanuló járt a polgári iskolába, ebből 48 nagytétényi leány. 
A szülők foglalkozását tekintve volt közöttük például 9 munkás, 11 kisiparos, 6 kereske-
delmi alkalmazott, 4 kisbirtokos stb. A tanulók előmenetele ebben a tanévben: 21 jeles, 30 
jó, 22 elégséges, 10 elégtelen. Az iskola évkönyve kiemelte, hogy a nevelők az utolsó tanév-
ben is arra törekedtek, hogy a gondjaikra bízott lányok áldozatkész, művelt nőkké váljanak.

A pedagógusok azzal a tudattal vettek búcsút az iskolától, hogy a négy tanév nem múlt 
el nyom nélkül a község életében. „A mi munkánk nem marad parlagon, hanem új kul-
túrintézmény vállalja magára a mi nemzetépítő feladatunkat.” A település nem nyugodott 
bele, hogy nincs polgári iskolája, de hat évet kellett várni, míg ismét napirendre került egy 
polgári iskola létesítése.

Az új nagytétényi polgári iskola megszervezésében, létrehozásában jelentős szerepet 
vállalt egy 23 éves fiatalember, Pentz Endre, aki 1912. február 12-én született egy sokgyer-
mekes családban. Édesapja, Pentz Gáspár (1873-1933) a Magyar Külkereskedelmi Intézet 
attaséjaként Belgrádban dolgozott. A Pentz család Nagytétényben, a Szentháromság utcá-
ban ötszobás, nagy, üvegezett verandás, cselédszobával és pincével rendelkező házban élt. 
A kert végén gazdasági épületek is álltak. Pentz Gáspárt, bár sokat tartózkodott külföldön, 
a községben ismerték, kedvelték, tisztelték. 1933-ban bekövetkezett haláláról a Nagytétényi 
Újság is megemlékezett: „Ő itt Nagytétényben mindenkié volt, egy ragyogó, derűs színfolt 
a szürke tétényi utcán. A helybeli úri társaság és helybeli kultúrélet egyik vezéralakja, ne-
mes célú egyesületi mozgalmak irányítója volt, az öregek és fiatalok népszerű Gazsi bácsija.”

Pentz Endre 1922 és 1926 között a budafoki polgári fiúiskolában tanult, majd édesap-
ja foglalkozását követve a Budapesti Kossuth Lajos Felső Kereskedelmi Iskola diákja lett 
(1926-1930). Kitűnő eredménnyel érettségizett, s pályát módosítva a Szegedi Állami Pol-

A földön ülnek. Grósz Mária, Bleyer Magda, 
Szabó Margit, Kainer Anna és Grósz Hilda. 
Mögöttük ülnek: Dorfmeister Karola, Lampel 
Hedvig és Mészáros Katalin. A középső álló 
sor: Ambrus Magda, Kludák Magda, Hufnagel 
Léna, Czipper Ilona, Takács Vilma, Grósz Józsa, 
Szegő Klári és Spiller Boriska. Az hátsó sorban 
állnak: Füredi Irén, Schlesinger Mária, Hufnagel 
Mária, (a negyedik lány neve olvashatatlan volt), 
Schwanauer Erzsébet és Markovits Emília.
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gári Iskolai Tanárképző Főiskolán és a Szegedi Ferenc József Tudományegyetemen foly-
tatta tanulmányait. Egész életében egészséges, sportos életmódot folytatott. Az 1933/34. 
tanévben a főiskolán elnyerte a legjobb férfi atléta címet. Szorgalmasan tanult, a tananya-
got jóval meghaladó ismereteket szerzett történelemből és pedagógiából. 1934-ben polgári 
iskolai tanári oklevelet (magyar-történelem és tornatanári) kapott. Még 23 éves sem volt, 
amikor 1934 októberében egy polgári iskola létrehozása érdekében cikket írt a Nagytété-
nyi Újságban.

Pentz Endre önzetlen, kitartó munkája eredménnyel járt. A község vezetői támogat-
ták elképzelését. Nagytétény gazdasági helyzete nem tette lehetővé az állam által kötele-
zővé tett polgári iskola fenntartását, ezért más utat kerestek. A település lakói és vezetői 
létrehozták a polgári iskola fenntartását biztosító Nagytétényi Kultúrtársulatot. Az iskola 
megvalósulásáért sokat tett a Társulat elnöke, Marastoni László országgyűlési képviselő, 
a község korábbi főjegyzője, aki egy szegény, tehetséges félárva jelentkező tandíját is ma-
gára vállalta. 1935 szeptemberében végre szárnyat bontott a Nagytétényi Polgári Fiú- és 
Leányiskola Pentz Endre igazgató irányításával.

Szeptember 11-én a reggeli ünnepi szentmise után, a félárbócon lengő Országzászló előtt 
a Társulat elnöke, Marastoni László megnyitotta az 1935/36. tanévet. Az ünnepségen a község 
vezetői, lakói közül sokan megjelentek: Keller Béla, a Társulat ügyvezető társelnöke, az 
egyházak lelkészei, a község elöljárósága, élén Kiss Sándor bíróval és Mészáros Jenő főjegyzővel, 
továbbá a szülők, az érdeklődők, a polgári iskola és az elemi iskola tanárai és növendékei.

Az első tanévben – még az állami elemi iskola épületében – 68 tanulót oktatott a pol-
gári iskola négy pedagógusa: Pentz Endre igazgatón kívül Bácsai Flóra, Ács Ernő taná-
rok és Kutassy Gyuláné ének óraadó. Az iskolában havi hat pengő tandíjat kellett fizetni. 
A rászorulók kedvezményt kaptak. A diákok túlnyomó többsége, 66 fő a községben lakott. 
Sok ismert tétényi család gyermeke kezdte meg tanulmányait a megnyílt polgári iskolában. 
Íme közülük néhánynak a neve:

Pentz Endre 1934, cikk a Nagytétényi Újságban
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 Fungács László, Grósz József, Gerlei Ferenc, Hasszán István, Lojs Béla, Mehrl Ferenc, 
Pentz Ferenc, Stróbl Fernc, Hufnagel Etel és Magdolna, Wittmann Mária, Felföldi József, 
Szörcsök István, Wild Ferenc, Marastoni Delinke, Pintér Franciska, Stéfel Mária.

A diákok a következő tantárgyakat tanulták: hittan, magyar, német, történelem, föld-
rajz, számtan-mértan, természetrajz, mezőgazdaságtan, ének, rajz, testgyakorlás, kézimun-
ka, szépírás. A tanév végén a két osztályból 8 tanuló jeles, 19 jó rendű, 26 elégséges rendű, 
15 pedig egy vagy több tárgyból elégtelen tanulmányi eredményt ért el. A polgári iskola 
az első tanévben könyvtárral és szertárral még nem rendelkezett, az elemi iskola eszközeit 
használták. A hazafias nevelés fontos szerepet töltött be az iskola életében. Ünnepélyeiken 
kívül, tanítási órák keretében is minden alkalmat felhasználtak a hazafias érzés ápolására. 
„Nemzeti nagyjaink örök példája, elveszett értékeink (Erdély, Felvidék, Bácska) okozta sajgó 
fájdalmak – a magyar feltámadás gondolatában – a szebb jövő hitéhez vezettek.” – olvasha-
tó az iskola Értesítőjében. A tanév során a község kulturális és hazafias ünnepségein sok 
polgári iskolás tanuló működött közre szavalatokkal, énekszámokkal. 1936. április 4-én 
a polgári iskola tantestülete a Szelmann-vendéglő színpadán a diákok fellépésével műsoros 
estet rendezett, amely a szülők és az érdeklődők körében nagy sikert aratott. A műsorban 
fellépett Szórád Ferenc operaénekes is. Pentz Endre igazgató vetített képes előadást tar-
tott „Kerékpárral Ázsiában és Afrikában” címmel. Az est bevételét az iskola felszerelésére 
és a szegény tanulók segélyezésére fordították.

Az 1936/37. tanév fontos eseménnyel kezdődött a polgári iskolában. A Fő-utca 36. szám 
alatti, az Apolló Mozgóval szemben álló épületbe költözött az intézmény, melyet a Kultúr-
társulat bérbe vett és megfelelően átalakított. Az épület három termében már 121 diákot 
tanított az iskola hat nevelője. A község képviselő-testülete 3.000 pengőt biztosított az 
intézmény működésére.

Az egykori polgári iskola épülete Pentz Endre igazgató
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1937 februárjában a Kultúrtársulat választmánya elhatározta, hogy tornacsarnokot építtet 
az iskolának. Ez a terv nem valósult meg. A község közgyűlése 2.400 pengőt szavazott meg 
az iskola céljaira, melyet a következő évben indult IV. osztály felszerelésére fordítottak. 
A tanévben tanulmányi kirándulás keretében meglátogatták a magyar tengert, a nyári 
szünetben pedig a diákok egy csoportjával körüljárták a Balatont. Testnevelés órákon 
eredményes atlétikai, játék és szabadgyakorlatokat végeztek a tanulók. A Duna ezekben 
az években még lehetővé tette Nagytétényben a fürdést és az úszást, ennek ellenére sokan 
nem tudtak úszni és nem jártak fürdeni. A nyári szünetben a pedagógusok lehetővé tették 
a diákok számára az úszás megtanulását.

Az 1937/38. tanévben már 189 diákot tanított a polgári 9 pedagógusa. Az iskola sikeres 
működését bizonyította, hogy a tanulók közül 30 fő más településről járt a tétényi polgári 
iskolába. Agárdról 1, Budafokról 5, Budatétényből 2, Diósdról 15, Érdről 3, Kajászószent-
péterről 1, Martonvásárról 1 és Százhalombattáról 1 diák. A III. és IV. osztályokban új tan-
tárgyak kerültek az órarendbe: természettan, vegytan, élet- és egészségtan, közgazdasági és 
jogi ismeretek. Az egészségtant dr. Bálint Béla községi orvos tanította. Rendkívüli tárgyként 
tanították – díjmentesen – a gyors- és gépírást, melynek oktatója Pentz Endre lett. Gyorsírást 
ebben a tanévben 18, gépírást 21 diák tanult. A minisztérium tornaszereket utalt ki az isko-
la részére, így megkezdődhetett a szertorna tanítása is. A fiúk megkedvelték a szertornát, s 
elért eredményeiket az iskola tornaünnepélyén sikerrel mutatták be. Télen jégpályává ala-
kították a diákok az iskola udvarát. Délutánonként 40-50 tanuló korcsolyázott, s ekkor ke-
rült sor a korcsolyázni nem tudók megtanítására, valamint a jégen folytatható játékokra is.

Az intézményben Zrínyi önképzőkör működött, melyet Pallai Magda tanárnő veze-
tett. Az ifjúsági elnökök Felföldi József és Bernáth Mária IV. osztályos tanulók voltak. Az 
önképzőkör kéthetente tartott üléseket, melyeken Arany János, Petőfi Sándor és Gárdonyi 
Géza életművével foglalkoztak. Tevékenyen bekapcsolódtak az iskolai ünnepélyek rende-
zésébe is. 7 szabad előadást és 7 felolvasást tartottak, valamint szavalókórust szerveztek és 
színdarabokat rendeztek.

A polgári iskola 1938. június 12-én tartotta zászlóavató ünnepségét. Heller Béla az 
iskolaszék elnöke üdvözölte a vendégeket, majd Pentz Endre igazgató tartott ünnepi 

Gépírásóra Szertorna Az iskola téli udvara
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beszédet. A műsort az iskola énekkara és szavalókórusa adta. Özvegy Gömbös Gyulá-
né  zászlóanya a következő jelmondattal avatta fel a zászlót: „Tanuljatok és dolgozzatok 
Nagy-Magyarországért!”

Az első végzős, IV. osztályos diákok ebben az évben fejezték be tanulmányaikat.
A polgári iskola negyedik évében, az 1938/39. tanévben már 206 tanuló járt az intéz-

ménybe, közülük 173-an Nagytétényben éltek. Ebben a tanévben a III. és IV. osztályokban 
bevezetésre került a háztartástan tantárgy. Az egészségtannal kapcsolatban több leánytanuló 
vett részt Pallai Magda tanárnő egészségügyi foglalkozásain. Dáni Géza, a kastély résztu-
lajdonosa régészeti és művészettörténeti előadást tartott a negyedik osztályos diákoknak. 
A hazafias nevelés kiemelt eseményeként 1938. november 4-én, a Felvidék egy részének 
visszacsatolása alkalmából iskolai ünnepélyt rendeztek. „Történelmi napokat élünk, - olyan 
napokat, amiket sohasem fogunk elfelejteni!” - olvasható a tanév Évkönyvében. Futó Ilonka, 
az iskola végzett tanulója „Millió magyar hazatér” címmel vetített képes előadást tartott 
a községben, melyen a polgári iskola IV. osztályos leánytanulói énekszámokkal működtek 
közre. Az ipari ismeretek bővítése céljából tanulmányi kirándulásokat szerveztek például 
a Budafoki Szövőgyárba, a budapesti nemzetközi vásárba, a Schuler-féle toll- és iróngyár-
ba. Több kirándulás, tanulmányi út is szerepelt a tanév programjában: diósdi kőbánya, 
csónakkirándulás a Csepel-szigeten, kétnapos túra a százhalombattai Kacsa-szigeten, 
kerékpártúra Ercsibe, dobogókői, esztergomi kirándulások. 

A 4. osztály 1937-38
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A Zrínyi önképzőkör foglalkozásain – többek között – a Felvidék egy részének vissza-
kerülése alkalmából a hazatért területek földrajzi, gazdasági és természeti kincseiről, vala-
mint lakóiról emlékeztek meg. A polgári iskola színházlátogatásokat is szervezett. A diákok 
nagy részének részvételével négy előadást tekintettek meg a Nemzeti Színházban (Sárga 
csikó, Gyurkovics lányok, István király és Ludas Matyi).

1938. október 5-én sportkör alakult a polgáriban Pentz Endre igazgató és Pallai Magda 
tanárnő irányításával. Ifjúsági elnökök Kern Ferenc és Wittmann Mária lettek. A sportkör 
55 fiúval és 31 leánnyal működött, foglalkozásaikat hetente 2 órában tartották. A tanulók 
sportolásra a nagytétényi Levente Sporttelepet használhatták. Az iskolában zenekar is ala-
kult Beke János, Beke Miklós, Stefán József, Káplár Lajos és Vajda Lajos tagokkal. A tor-
naünnepély zenés gyakorlatait ők kísérték.

A 4. osztály 1937-38

A diósdi kőbányánál

Zászlós gúla

Krasznahorka váránál
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Az 1939. március 15-én tartott hazafias ünnepélyt a község elemi iskoláival közö-
sen rendezték. A műsorban az elemi iskolai és a polgári iskolai növendékek dalokkal, 
szavalatokkal,  tornagyakorlattal  vettek részt.  Az ünnepi műsor egyes számait  a köz-
ség esti hazafias ünnepélyén megismételték, s itt Pentz Endre igazgató tartotta az ün-
nepi beszédet.

Az 1939/40. tanévben 230 diákot (194 nagytétényit és 51 más településről bejárót) ta-
nított az iskola 8 pedagógusa. A szülők kérésére megkezdődött a német nyelv oktatása is. 
Az épületben öt tanterem állt az oktatás rendelkezésére. Négy tantermet az egyes osztá-
lyok használtak, az ötödik, 75 négyzetméteres terem a testnevelés céljait szolgálta. Az is-
kola I. és II. osztálya között szétnyitható válaszfal létesült, így az előadások, ünnepélyek 
megtartására egy 120 négyzetméteres helyiség állt rendelkezésükre. Az udvar területe vi-
rágoskerttel együtt 900 négyzetméter lett. A tanév során a szaktanárok irányításával, az 
ügyes tanulók bevonásával gazdag szemléltető gyűjtemény készült, főleg a magyar, a né-
met és a történelem tanításához.

1939-40 telén rendkívül sok csapadék hullott. A hó fogságába került Nagytétény. A ren-
geteg hónak valószínűleg csak a diákok örültek. A polgári iskola udvarán 5 méter magas 
hószfinxet építettek a tanulók. Ez látható a fotón. A méteres havat pusztító árvíz követte, 
mely egy természeti csapással is felért. A bajba jutottak megsegítésében, az árvízvédelem-
ben a polgári iskola tanulói is közreműködtek. Mindenütt ott voltak, ahol segíteni kellett. 
Az alábbi árvízi képen a Futó család Szent Imre herceg utcai háza látható, melynek abla-
káig ért a víz.

A hazafias nevelést segítette nyári utazásuk a Felvidékre, Rozsnyóra, Kassára, mely ré-
sze lett a nagy történelmi események megismerésének.

Hóemberszfinx Szent Imre herceg utcai ház
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A nemzeti zászló kultuszának erősítése érdekében zászlós szakasz alakult az iskolában, 
mely hazafias ünnepélyeiket díszítette, de hatást gyakorolt a község lakóira is. Tavasszal ko-
sárlabda bajnokságot rendeztek, melyben nemcsak a fiúk, hanem a leányok is részt vettek. 
A sok mérkőzésből álló versenyt a IV. osztály csapata nyerte meg. A pedagógusok kiemel-
ten foglalkoztak a tanulók katonás szellemű nevelésével, végrehajtása érdekében karszala-
gos diákokat bíztak meg. Felhívták a figyelmet a magyaros öltözködésre, az iskolai jelvény 
és sapka viselése pedig kötelező volt.

A Zrínyi önképzőkör foglalkozásain megemlékezést tartottak Horthy Miklós kormány-
zó 20 éves „országlása alkalmából”. Megemlékeztek Mátyás királyról, részletesen foglal-
koztak Gárdonyi Géza életével és műveivel. Télen farsangi délután rendeztek a fiú-, illet-
ve a leánytanulók. A szilveszter estét pedig a végzett diákokkal együtt tartották meg. Az 

Jégtáblák a Dunán

Zászlós felvonulás

1940-41 tele

1940, ünnepély
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iskola diákjai közül a tanév végén 6 fő kitűnő, 22 fő jeles, 44 fő jó, 108 fő elégséges tanul-
mányi eredményt ért el. 45 tanuló egy vagy több tantárgyból elégtelen minősítést kapott.

A polgári fiú- és leányiskola iskola hatodik, 1940/41. tanévében 283 diák tanult az in-
tézményben. 219 nagytétényi és 67 a közeli településekről. Ebben a tanévben már két első 
(külön fiú és külön leány) osztályban kezdődött meg a tanítás. A tanulók szüleinek foglal-
kozás szerinti összetételét mutatja be, osztályonként, az alábbi táblázat:

 
  I. f. I. l. II. f. II. l. III. f. III. l. IV. f. IV. l. Össz.

Az iskola hazafias nevelésében fontos szerepet kapott a nemzeti zászló kultuszának 
elmélyítése. Minden iskolai ünnepélyt a magyar történelem nemzeti színei ékesítették. 
A község ünnepeire ötven zászlóval felvonuló polgári iskola méltán érdemelte ki Nagyté-
tény lakóinak elismerését. 1940. október 30-án székely estet rendeztek az iskolában, me-
lyen vetített képes előadást hallgattak meg a diákok a hazatért Erdélyről. A műsorban sza-
valatokkal, dalokkal, székely jelenettel és székely tánccal működtek közre a tanulók. 1941. 
május 10-én délvidéki ünnepélyt tartottak. A délvidéki bevonulásról Angyal Károly tanár 
tartott beszámolót, majd Pentz Endre igazgató vetített képes előadása bemutatta a vissza-
foglalt Délvidéket. A diákok szavalatokkal, dalokkal, élőképpel és tánccal tették emlékeze-
tessé az ünnepélyt. Az iskolai kirándulások is a hazafias nevelést szolgálták. A kedvezőtlen 
körülmények ellenére a nyári szünetben bejárták a Balaton – Kőszeg – Sopron útvonalat, 
melynek során meglátogatták Tihany, Keszthely, Szombathely, Ják, Győr nevezetességeit is.
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1941 elején jeges ár pusztított a községben. Nagytétény északkeleti határában közel 
100 ház került víz alá. A polgári iskola diákjai árvíz idején is példát mutattak, tornaórán 
és szabad idejükben zsákokat hordtak a gáthoz és többször siettek a lakosság segítségére.

A tanárváltozások és a tanárhiány miatt emberfeletti munkát végeztek a tanárok. A heti 
húsz órában tanító igazgató óraszáma például a helyettesítések miatt meghaladta a heti 50 
(nem elírás) órát. A pedagógusok a nagy iskolai elfoglaltság mellett is bekapcsolódtak az 
iskolán kívüli művelődési munkába. A szülők és az érdeklődők részére több előadást is 
tartottak az iskolában (Észak-Erdély, Bácska visszafoglalása stb.). A végzett diákok részé-
re úgynevezett „Villámegyetem” szervezésére került sor Pentz Endre igazgató vezetésével. 
A Zrínyi önképzőkör az iskolai ünnepélyek megrendezésén kívül dalversenyt hirdetett, 
melyen a II. osztályos tanulók nagy sikerrel szerepeltek. Rajzpályázatukon és a szerzői dél-
utánon sok tanuló mutatta be kézügyességét és a fogalmazási, versírási jártasságát. A di-
ákoknak egész évben lehetőséget biztosítottak sportolásra. Télen 42 korcsolyázásra alkal-
mas nap állt rendelkezésükre. Az udvar jégpályáján jégből diadalkaput készítettek, melynek 
a tetejét fenyőfa díszítette. Az iskola sportkörében lehetőséget kaptak a diákok az atlétika 
és a torna gyakorlására. A májusi tornaversenyt és ünnepélyt a szülők és az érdeklődök 
közül is sokan tekintették meg. 

A tanév végén 25 tanuló tanulmányi eredménye jeles előmenetelű, 78 tanulóé jó elő-
menetelű, 140 tanulóé elégséges előmenetelű lett. 16 tanuló egy tantárgyból, 16 két tan-
tárgyból, 10 tanuló pedig több tantárgyból elégtelen minősítést kapott.

A hetedik, 1941/42. tanévet 331 nyilvános és 46 magántanulóval kezdte meg a polgá-
ri iskola. Közülük 241 diák Nagytétényben lakott, a többi a közeli településekről járt ide. 
Például Diósdról 17 fő, Budatétényből 18 fő, Tárnokról 20 fő. Szeptember 3-án 26 tanu-
ló sikeres javítóvizsgát tett, 5 tanulót osztályismétlésre utasítottak. A nyári szünet legna-
gyobb eseménye, a közel kétezer kilométeres erdélyi kerékpárút során a diákok bejárták 
Székelyföld legszebb tájait is (Marosvásárhely, Korond, Székelyudvarhely, Szent Anna tó, 
Békás-szoros, Csíkszereda stb.). 

A leányok szabadgyakorlata A fiúk zászlós gúlája
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Ebben a tanévben szólalt meg a polgáriban először az iskolarádió, mely újszerű és eredmé-
nyes nevelési eszköznek bizonyult. Az Évkönyvben így írt erről Pentz Endre igazgató: „Emlékszel? 
Láttam az ablakon át a mosolygós arcod, amint beléptél az iskola kapuján, - örültél, mert nap-
nap után zenével fogadott a rádió… Elűzte a nagyszünetek lármás unalmát, elhozta a kerékpáru-
tak vidám hangulatát, megszólaltatta a szavaló, daloló diákokat,…. Megszülettek a rádiószínda-
rabok.” A második félévben minden hónapban rádió-délutánt tartottak, s gyakran állították 
a mikrofont és a hangszórókat a nevelés szolgálatába (pl. testnevelési ünnepély, könyvnap stb.).

1942-ben már a polgári iskola tevékenységét is beárnyékolta a második világháború. 
„A háború dübörgése rázza a földet...Száz és száz halott, vakok, csonkák, nyomorékok ezrei. 
Hány, de hány boldog életre váró fiatal lány sír fel, amikor megérkezik egy fekete szegélyű le-
vél a harctérről… És mégis! Ha a sors kezünkbe adta a fegyvert, azt nem szabad letennünk, 
- csak a győzelem után…. S ha ismét ezer és ezer katona veszi kezébe a fegyvert, ezer és ezer 
ifjúnak és lánynak kell felvenni itthon a kapát, az ásót, hogy dolgozzon azok helyett, akik 
talán már sohasem térnek vissza...” - olvasható az Évkönyvben.

A gondok ellenére az iskola karácsonyi vására és kétszer megismételt szép előadása 
az anyagbeszerzés nehézségei ellenére eredményes lett. Az egész tanévben nagy figyelmet 
fordítottak a helyesírás fejlesztésére. Ezt szolgálták a hibanaplók és a magyarórák rövid 
helyesírási tollbamondásai. A valláserkölcsi nevelés minden évben, az idei tanévben is fontos 
szerepet játszott a nevelőtestület munkájában. Figyelemmel kísérték, hogy a katolikus vallású 
diákok az év folyamán többször gyónjanak és áldozzanak. A tanítást mindennap imával 
(Magyar Hiszekegy) kezdték és fejezték be, 12 órakor pedig elimádkozták a déli fohászt.

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás káros hatásainak leküzdése érdekében alkoholelle-
nes hetet rendeztek. A meghirdetett pályázatokra több mint 300 rajz és fogalmazás érkezett.

A hosszú tél ebben a tanévben 65 korcsolyázásra alkalmas napot biztosított a tanulók 
számára. A kötelező leventeoktatást az iskolában Angyal Károly tanár vezette. Eredményes 
munkája „a tanulók katonás magatartásában jutott kifejezésre”. A felsőbb osztályos tanulók 
nagy része a levente-próbák úgynevezett honvédpróbájánál nehezebb próbáknak is meg-

Lövészek bemutatója Zászlósok
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felelt. Ipari üzemeket az iskola egy ideje már nem látogathatott, mert az illetékes katonai 
parancsnokságok erre nem adtak engedélyt. A gyárak elzárkózása, az utazási kedvezmé-
nyek megszüntetése ellenére több tanulmányi kirándulást is szerveztek: bolgár kertészet, 
diósdi denevérbarlang, érdi vásár, csőt-pusztai ásatások, érdi török mecset és téglagyár stb.

Az iskola önképzőköre bekapcsolódott az ünnepélyek rendezésébe, az iskolarádió 
műsoraiba. Kéthetente tartott üléseiken Széchenyi István, Tompa Mihály, Mátyás király, 
Herczeg Ferenc életével, munkásságával foglalkoztak. Szilveszterestet és farsangi estet tar-
tottak. Részt vettek az iskola Vándorműsorain, mely az elmúlt tanévben indult be. Ebben 
a tanévben már túlnőtt a község határain is, több helyen is jártak (Budatétény, Tárnok, 
Százhalombatta, Diósd, Ercsi, Martonvásár). Az igazgató, Gál Magda és Pallai Magda ta-
nárok által irányított fiatal előadócsoport tanított, szórakoztatott, s közben megismerte 
az adott település környékét. A végzett diákok továbbképzése érdekében a Villámegyetem 
előadásait ebben a tanévben is rendszeresen megtartották.

Nagytétény minden ünnepélyén, vagy kisebb ünnepi alkalmain, ahová a polgári isko-
lát meghívták, a diákok műsorszámokkal és a zászlós díszszakasszal emelték a rendezvény 
fényét. „Ma már egyetlen számottevő polgára sincs községünknek, aki ne nézné büszkeséggel 
a polgáristák zászlós díszmenetét.” - olvasható a tanév Évkönyvében.

Az 1942/43. tanévben már 398 nyilvános és 48 magántanulót tanítottak a polgári is-
kola pedagógusai. A tanulólétszám növekedésével átalakult az épület is, mely az irodán, 
a tanári szobán és a szertáron kívül hat tanteremből állt. Az épülethez tartozott egy 870 
négyzetméteres udvar virágoskerttel, díszkert szökőkúttal, valamint a község tulajdonát 
képező 390 négyszögölös mezőgazdasági gyakorlókert.

Ebben a tanévben kezdett tanítani a polgáriban Bessenyei Ákos tanár, aki néhány év 
múlva a nagytétényi általános iskola igazgatója lett. A tanév elején az iskolában is megem-
lékeztek Horthy István kormányzó-helyettes haláláról: „Megdöbbent lélekkel, de öntudatos 
büszkeséggel emlékezünk meg Horthy Istvánról, ki Szent István napján meghozta a legna-
gyobb áldozatot, - életét adta a hazáért. A kormányzó-helyettes hősi példája mindig ott lebeg 
az eljövendő kor magyarja előtt, s még sokszor fog erőt meríteni belőle a magasba vágyó, égre 
törő fiatal nemzedék.” Az iskolában bevezetésre került a honvédelmi ismeret tantárgy, melyet 
nagy jelentőségűnek tartottak a „nemzetnevelés” és a világnézet kialakítása szempontjából. 
Télen ebben az évben is készült jégpálya az udvaron, ahol az iskolarádió zenéje mellett 
szórakozhattak a diákok. A karácsonyi műsor 1942-ben is nagy sikert aratott. „Nem akad 
számottevő ember a községben, aki el ne jönne megnézni. A vasárnapi jegyek az első nap el-
fogynak, s annyi az érdeklődő, hogy talán kevés is a négy előadás.”

Lakóhelyünk egyik legidősebb polgára, Felföldi István 1942-ben végezte el a nagy-
tétényi polgári iskolát. Gál Magda tanárnő 65 fős osztályába járt, s mivel édesapja az 
első világháborúban rokkant lett, kedvezményesen csak havi négy pengő tandíjat kel-
lett fizetnie. Büszke egykori iskolájára. 2013-ban így beszélt róla: „Nagyon kiváló iskola 
volt a miénk. Az igazgatónk nagy lelkesedéssel és modern szakértelemmel végezte munká-
ját. A lányoknak és a fiúknak meg lett alapozva a jövőjük, úgy tudás szempontjából, mint 
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erkölcsileg. Mindnyájunknak szép emlékek fűződnek az iskolához, és a legtöbb osztály 
mindaddig tartja a találkozóját, míg ki nem halnak.”

1943 nyarán nem a szórakozás, a pihenés jelentette a szünidőt a diákoknak, hanem 
a munka. A tanulók közül sokan munkavállalók lettek. Egy helyi munkaalkalmat a gumigyár 
nyersanyaghiánya teremtette meg. A temető végén, egykor a gödrök feltöltésére használt 
gumihulladék kiásásánál a polgári iskola diákjai is szorgoskodtak. Naphosszat túrták a föl-
det, hogy minél több gumit vihessenek eladásra. Mások a mezőgazdaságban, barackcso-
magolókban, irodákban dolgoztak. A háborús gondok ellenére a nyáron néhány diákkal 
bejárták – többek között – az Ipolyság, Balassagyarmat, Losonc, Fülek útvonalat. A kör-
nyék egyik szomorú falujában (Hugyag) népviseletet kutattak.

A polgári iskola kilencedik, 1943/44. - háborús - tanéve rövidített oktatási év volt. No-
vember 3-án kezdődött a tanítás és az évzáróra 1944. április elején került sor. Ősszel sikeres 
javítóvizsgát tett 45 tanuló, 7 diákot pedig osztályismétlésre utasítottak. A beírt tanulók szá-
ma ebben a tanévben 425 lett. Az év végéig iskolába járt és bizonyítványt kapott 409 diák. Az 
iskolavezetés megszüntette a koedukációt, a fiúk és leányok együttes tanítását. A polgári nyolc 
osztályúvá fejlődött, a község azonban megfelelő épületről nem tudott gondoskodni. A déle-
lőtt-délutáni tanítás nehézséget jelentett. Nem állt minden osztály rendelkezésére külön tan-
terem, a délelőtti, délutáni oktatás osztálycseréi több gondot is okoztak. Például a termek dí-
szítését megnehezítették. A nevelőtestület személyi változásai is problémát okoztak. Bessenyei 
Ákos és Angyal Károly tanárok SAS behívót kaptak, katonai szolgálatra vonultak be. Tanév 
közben több pedagógus megvált az iskolától, őket helyettestanárokkal, illetve helyettesítésekkel 
pótolták. Alig volt nap, amikor nem kellett helyettesíteni, „néhányszor pedig 5-6 tanár tanított 
a nyolc osztályban.” A község vezetése 5.000 pengős segéllyel támogatta az 1943/44. tanév mun-
káját. A következő táblázat az iskola létszámának alakulását mutatja be az 1935/36. tanévtől:

Népviseletet kutatnak a diákok
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Az előző esztendőhöz hasonlóan, február 28. és március 5. között, egészséghetet ren-
deztek. Minden tanár előadást tartott az iskolarádióban, a diákok pedig rajz és fogalmazás 
pályázaton vehettek részt. Gál Magda tanárnő a táplálkozásról és a vitaminokról, Takács 
Pálné tanárnő a rossz szokásokról, Pallai Magda az egészség tízparancsolatáról, Forgó Sa-
rolta pedig a sérülésekről tartott előadást. Az igazgató felesége, Pentz Endréné (Futó Ilona) 
a IV. leányosztályban gyakorlati bemutatót tartott a csecsemőgondozásról. A több mint 
ezer beérkezett pályázat pontversenyét a IV. leányosztály nyerte meg, második helyezett 
a III. fiúosztály lett.

Futó Ilona 1923-ban született Diósdon. 1935 és 1938 között járt a Nagytétényi Pol-
gári Iskolába. Szorgalmát és tehetségét bizonyítja, hogy minden tanévben színjeles bizo-
nyítványt vitt haza. Több dicséretet kapott önképzőköri munkájáért és remekül sportolt. 

Egészségnap Futó Ilona
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1938-ban magasugrásban a lányok közül ő lett a csúcstartó 117 cm-es ugrásával. A polgá-
ri iskola után a XI. kerületi Szent Gellért Kereskedelmi Leányközépiskolában tanult. Itt is 
a legszorgalmasabb, legaktívabb diákok közé tartozott. 1942-ben jeles eredménnyel érett-
ségizett, s még ebben az évben házasságot kötött Pentz Endre igazgatóval. A polgári isko-
lában gyakran segítette férje munkáját.

A vallásos nevelés elmélyítésére ebben a tanévben kedvezően hatott IV. Béla magyar 
király leányának, Árpád-házi Margitnak 1943. november 19-én történt szentté avatása. Az 
önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének tartott Szent Margit életéről több szép 
dolgozat született. Perjés Béla római katolikus hitoktató, aki öt osztályban tanította a hit- 
és erkölcstant, karénekesekből megszervezte a tanulók templomi kórusát, s több diákot 
beszervezett a helyi cserkészcsapatba.

Az 1943/44. tanév munkáját beárnyékolta a háború. Testnevelési órákon gyakran ke-
rült sor légoltalmi gyakorlatok végzésére. Az iskolában légoltalmi csoport alakult, s több 
diák községi légoltalmi szolgálatot teljesített. Az iskola kedvezményben részesítette az 
osztályfőnökök által nyilvántartott hadbavonultak arra érdemes gyermekeit. Légiriadók 
sokszor megzavarták a tanítást. A március 15-i hazafias ünnepélyt is légiveszély szakítot-
ta meg, „a diákok a Kossuth nótát énekelve indultak haza.” 1944 tavaszán a zsidó szerzők 
műveinek betiltásakor az iskola pedagógusainak is meg kellett kezdeni „a zsidó szellemű 
könyvek selejtezését.” Ebben a tanévben azonban még 5 izraelita vallású diák tanult az is-
kolában: Dentelbaum Jolán, Hirsch Magdolna, Schober Valéria, Schwimmer Magdolna II. 
osztályosok és a III. osztályból Schőn Éva. 1944 júniusában megkezdődött a nagytétényi 
zsidók deportálása. Az elhurcoltak között volt Hirsch Magdolna és Schober Valéria is, csa-
ládjukkal együtt. Auschwitzban meggyilkolták őket. A fővárosi Holokauszt Emlékközpont 
belső udvarán található Áldozatok Emlékfalán az ő nevük is olvasható. Dentelbaum Jolánt 
és édesanyját is deportálták. Ők megmenekültek, s visszatértek Auschwitzból.

A nehéz körülmények ellenére a tanárok eredményes oktató-nevelő munkát végeztek. 
A tanulók érdeklődésének felkeltése érdekében egy hónapig tartó száz kérdéses nagy pá-
lyázatot rendeztek, mely a megfejtések kutatására, forrásmunkák keresésére ösztönözte 
a diákokat. Ezen kívül ének, rádiószíndarab, helyesírási, történelmi, Munkácsy fogalmazás 
és rajzversenyeket is hirdettek. Az iskolarádióban havonta műsoros előadásokat tartottak. 
Az igazgató bevezető beszéde után zene- és énekszámok, szavalatok, rejtvények, jelenetek, 
osztálykrónikák, helyszíni közvetítések szerepeltek az adásokban. Az évről évre ismétlő-
dő karácsonyi vásárt az idei tanévben is megtartották. A tanulók kézimunkái az anyaghi-
ány ellenére is jól sikerültek. A látszólag értéktelen limlomokból ötletes tárgyak készül-
tek. A december 4-i karácsonyi vásár után négy előadást tartottak, melyeket sok szülő és 
érdeklődő tapsolt végig.

A szülőkkel való kapcsolattartás formái, a szülői értekezletek iránti érdeklődést bizo-
nyítja, hogy a decemberi és a februári szülői értekezleten mindkét alkalommal több mint 
200 szülő vett részt. A fogadóórák azonban, a tanárok nagy elfoglaltsága miatt, az idén je-
lentéktelen eredménnyel jártak.
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A Zrínyi önképzőkör tanárelnöke ebben a tanévben Dr. Takácsy Pálné tanárnő lett, 
ifjúsági vezetők pedig Kern Károly és Laufer Anna IV. osztályos tanulók. Az idei ülések, 
foglalkozások témái között Szent László, Szent Margit, Kossuth Lajos, Munkácsy Mihály 
élete, valamint a népviselet, falukutatás szerepelt. Az önképzőkör legaktívabb tagjai – a ve-
zetőkön kívül – Baluha Ibolya, Kasztner Gizella, Németh Márta, Solymosi Kálmán és Tóth 
Imre IV. osztályos diákok. Az önképzőkör munkája folytatódott a tanítás befejezése után is 
a villámegyetemen. Ezeken egy-egy előadás után kérdések, hozzászólások és viták követ-
ték egymást. A tanév során nem sok lehetőség adódott kirándulások szervezésére. A nyári 
kerékpártúrákról vetített-képes előadásokat tartottak a diákok számára. A tanítás befejezé-
se után néhány kisebb kirándulást szerveztek, melyeken csak kisszámú tanuló jelent meg. 
A Zrínyi sportkör keretében heti 2 órában sportköri foglalkozások működtek. Az iskola 
tanulói minden hétfőn használhatták a Levente Sporttelepet, valamint a Duna-part úgy-
nevezett „Sziget” részében gyakorolhatták az úszást. Az iskola kimutatása szerint a diá-
kok közül 61 fő tudott úszni. Téli sport űzésére ezen a télen alig nyílt alkalom. A szokásos 
nagyszabású atlétikai verseny helyett, a visszatérő diákok és a végzett tanulók részvételé-
vel háziversenyt rendeztek május 29-én, melyen diszkoszdobásban csúcsteljesítményt ért 
el Mérai József végzett diák 2.520 cm-es teljesítményével.

A rövid és nehézségekben bővelkedő iskolaév 1944. április 5-én záróünnepéllyel és bi-
zonyítványosztással ért véget. Az 1943/44. tanévben 25 diák tanulmányi előmenetele ki-
tűnő lett, jeles rendű 11, jó rendű 96, elégséges rendű 90, túlnyomóan elégséges rendű 121 
tanuló lett. Egy tantárgyból 17, két tantárgyból 36, három vagy több tantárgyból 12 diák 
elégtelen osztályzatot kapott.

1944 nyarán Nagytéténybe is bevonultak a németek. Ősszel több mint 500 katonát szállá-
soltak el a településen különböző alakulatoktól a kastélyban, vendéglőkben, iskolákban. Markó 
Gyula plébános október végén arról tájékoztatta a székesfehérvári püspököt, hogy „Nagytétény 
összes iskoláit katonák foglalták el, úgy hogy a tanítás teljesen szünetel. A községben privát lakások-
ban ötvenkét tisztet helyeztek el, így a plébánia sem térhetett ki előle és nekem is tisztlakóm van.”

Wágner Ferenc „Diósd története” című helytörténeti könyvében így emlékezett a tanév-
kezdésre: „1944 szeptemberétől már többed-magammal a Nagytétényi Társulati Polgári Isko-
lába jártam, mely a mozi épületével szemben állt. Igazgatónk, Pentz Endre történelmet taní-
tott. Tantermünk ablakai az utcára néztek. Sajnos, mert az egyik alkalommal hadifoglyokat, 
meg sárga csillaggal megkülönböztetett civileket kísértek német katonák. Az agyoncsigázott, 
elfáradt menetből az egyik fogoly már nem bírta tovább a menetelést, leült a mozi lépcsőjé-
re. Az egyik őr odalépett, lelőtte és ment tovább. E szörnyű történet láttán szinte megbénul-
tunk. A nagy csendben igazgatónk elköszönt tőlünk és bejelentette, a tanítás majd a háború 
után folytatódik. A tétényi úton hazafelé menet többször is a bokrok alá bújtunk, mert egy 
alacsonyan repülő vadászgép géppuskasorozata verte végig az utat. Tizenegy évesek voltunk.”

Pentz Endre igazgató 1944. október 7-től 1945. június 21-ig a gyalogság tartalékos pa-
szományos őrmestereként katonai szolgálatot teljesített. Távollétében Angyal Károlyné, 
majd Angyal Károly látta el az iskolavezetés feladatait. A polgári iskola fennállásának 10., 
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1944/45. tanévét 430 beírt tanuló kezdte meg. A háborús helyzet miatt azonban ez a létszám 
jelentősen csökkent. Az év végéig iskolába járt és bizonyítványt kapott 252 diák. A tanulók 
egészségi állapotát a háborús nélkülözések jellemezték. 1945-ben az iskola jelentést készített 
a háborús károkról, mely szerint „1944. december elején magyar katonaság volt az iskolá-
ban, kiknek állítása szerint németek törték fel az iskola irodáját. Ettől kezdődött az elvitel és 
megsemmisítés. 1945. februárban az iskola már jóformán kiürült.” Az intézmény bútorzata 
nagyrészt megsemmisült, illetve megrongálódott (összevágott padok, zongoraroncs stb.). 
Ilyen körülmények között a tanévet 1945. július 14-én fejezték be.

1945 tavaszától megindult a magyar közoktatás átszervezése. Augusztus 18-án a kor-
mány elrendelte a nyolcosztályos általános iskola megszervezését. Ez az iskolatípus kötele-
zően és ingyenesen egyazon műveltségi anyagot nyújtott a 6-14 éves gyermekek számára. 
Megszűnt a korábbi 6 és 8 osztályos népiskola és megszűnt a polgári iskola is.

A Nagytétényi Társulati Polgári Iskola az általános iskola épületébe költözöt. Ott mű-
ködött tovább, és az általános iskola kialakulásával párhuzamosan szűnt meg.

Az intézmény utolsó három tanéve óriási fizikai és lelki terhet jelentett Pentz Endre igaz-
gató számára, hiszen fennmaradásukért küzdöttek. 1945 nyarán Tétényben is megkezdte 
működését az Igazoló Bizottság, mely a polgárok háború előtti és alatti politikai magatar-
tását vizsgálta. Ha valakiről kiderült, hogy tagja, támogatója volt nyilas vagy fasiszta jellegű 
pártnak, mozgalomnak, azt megbüntették. Pentz Endrét igazolta a bizottság, de a jegyző-
könyv szerint az elnök megjegyezte: „Helyteleníti, hogy mint polgári iskolai igazgató tűrte, 
hogy a gyermekek japán és német dalokat énekeljenek.”

Az 1945/46. tanévet 324 beírt tanuló kezdte meg a az intézményben. A polgári iskola II- 
IV. osztályai és az iskola keretében megnyílt általános iskola V. osztálya a községi iskolaépület 
4 tantermében lett elhelyezve, iroda, szertár és tanári szoba nélkül. Az igazgató többször is 

1944, az iskola tanárai 
és a végzett  
IV. fiúosztály tanulói
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kérte az intézmény áthelyezését a belterületi iskolából más helyre. Igényelték a kastély épüle-
tét is, de az elöljáróság nem tudta a kérést teljesíteni. A magas tanulólétszám és a különböző 
szervezési feladatok miatt a két iskolavezetés nehezen jött ki egymással. A március 15-i ünne-
pélyt például nem együtt, hanem külön tartották meg. S míg az egyik iskola ünnepelt, a másik 
intézmény tanulói az udvaron hangoskodva zavarták a megemlékezés hangulatát. A polgári 
iskolában kibővült a nyelvoktatás. Angol nyelvet tanult 54, orosz nyelvet 26, francia nyelvet 8 
diák heti 2-2 órában. A többiek német nyelvet tanultak. A fiúknál ezt kiegészítette a mezőgaz-
daságtan, a lányoknál pedig a kézimunka. Tandíjat az általános iskolában nem szedtek. A szü-
lők a tandíjösszeget meghaladóan hozzájárultak a fizetést csak igen elkésve kapott tanárok 
javadalmazásához. Az iskola felszerelései háborús cselekmények következtében elpusztultak. 
Könyvtár és szertár gyarapítására anyagi helyzetük miatt nem gondolhattak. Önképzőkörük 
viszont ismét megkezdte munkáját Dr. Bessenyei Ákos és Dr. Bessenyei Ákosné irányításával. 
Egy egész napos kiránduláson kívül (Érd) csak szaktárgyi, rövid kirándulásokat tartottak.

A háború után az országban felgyorsult az infláció, a pengő értékének megállíthatatlan 
zuhanása. A pénzromlás 1946 nyarán tetőzött. A polgári iskola tanárainak januári 1.899.525 
pengős fizetése áprilisra már 199.850.000 pengőre nőtt. A júniusi nevelési pótlékok átvé-
teli elismervényén látható milliárdok a napi forgalomban már szinte semmit sem értek.
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A kormány végül augusztus elsején új valuta, a forint bevezetésével lett úrrá a helyze-
ten. Az 1945/46. tanév június 26-án fejeződött be. A beírt tanulók közül 288 fő kapott bi-
zonyítványt. Közülük 29 diák kitűnő, 15 jeles, 68 jó, 50 elégséges, 62 túlnyomóan elégséges 
rendű lett. 12 tanuló egy tantárgyból, 28 két tantárgyból és 24 több tantárgyból elégtelen 
minősítést kapott. A végzett IV. osztályos diákok közül 6 fiú és 3 leány kereskedelmi isko-
lában, 3 leány tanítóképzőben tanult tovább. Kereskedelmi és ipari pályán helyezkedett el 
19 fiú és 9 leány. A többiek otthon maradtak.

Az 1946/47. tanévben két tanterem állt a polgári iskola rendelkezésére az általános 
iskola épületében. Az intézmény továbbra is iroda, tanári szoba és szertár nélkül műkö-
dött. A polgári iskola négy osztályába (III. leány, III. fiú, IV. leány és IV. fiú) 141 diák 
iratkozott be, iskolába 135 fő járt. Délelőtt és délután is tanítottak, 40 perces órákat tar-
tottak. Az elég tágas udvart közösen használták az általános iskolai tanulókkal. Az iskola 
udvarán jó ivóvizű zárt kerekeskút állt. Kályhákkal fűtöttek, de tüzelőhiány miatt télen 
korlátozott volt a tanítás. Rendkívüli szünetet tartottak december 23. és március 1. kö-
zött. A háború idején, a régi épületben a szertárak és szemléltető eszközök megsemmi-
sültek, az általános iskola eszközeit használták. A széthordott könyvek egy kis töredékét 
a tanulók segítségével sikerült visszaszerezni. Tanári könyvállományuk 29 kötet, ifjúsá-
gi könyveik száma pedig 88 kötet lett. A kevés könyv ellenére könyvtári napokat tartot-
tak. A kényszerű téli szünetben is rendszeresen kaptak olvasni valót a diákok. A fasisz-
ta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek eltávolítására vonatkozó rendeletek 
alapján 176 darab tankönyvet szolgáltattak be a községházára. Szaktárgyi kirándulásokon 
kívül a Velencei-tóhoz és Leányfaluba szerveztek kirándulást. A tanév során világnéze-
ti  átképzésen vett részt Pentz Endre igazgató és Bessenyei Ákos  tanár. 1947 áprilisában 
tanügyi ellenőrzést tartottak az iskolában. A látogatásról készült jegyzőkönyv megálla-
pította, hogy „A rendkívüli viszonyok erősen éreztették hatásukat. Az a körülmény, hogy 
az iskolának újjászervezése, megerősítése nem vált lehetővé csak súlyosbította a helyzetet.” 
Ennek ellenére a polgári iskolában eredményes oktatómunka folyt. A meglátogatott ta-
nítási órák tapasztalatai is ezt bizonyították. Pentz Endre igazgató tanítási órájáról pél-
dául ezt írta az ellenőr:
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A tanügyi ellenőr tapasztalatai alapján megállapította, hogy a polgári iskolában ered-
ményes, értékes oktató és nevelő munka folyt. Azonban „Az iskola jövőjének bizonytalan-
sága nem tette lehetővé, hogy távolabbi célkitűzéseiket megvalósíthassák. Az oktató munka 
a még működő osztályok befejezésére szorítkozik.”

A Nagytétényi Polgári iskola történetének 1947/48., utolsó tanévében egy tanterem-
ben 64 beiratkozott tanulóval foglalkoztak az intézmény tanárai. A diákok közül 34 lakott 
a községben, több ismert család gyermeke is. Például: Bernek Sándor, Kleman Tibor, Wahl 
János, Wallner Tivadar, Skolits Gizella, Spiller Julianna, Schmidt Katalin, Schwarcz Éva. Az 
itt látható tablón a polgári iskola utolsó évének tanárai és diákjai láthatók. A 64 diák kö-
zül kitűnő bizonyítványt kapott 7 fő. Jeles rendű lett 5, jó rendű 24 és elégséges 28 tanuló. 
A tanév és a polgári iskola krónikája az 1948. június 15-én tartott tanévzáróval ért véget.

13 iskolaév alatt sok-sok tudással felvértezett, élményekkel gazdagodott diák hagyta el 
a polgári iskola kapuit. Pentz Endre igazgató 1941-ben írt gondolatai nem évültek el, 1948-
ban és ma is igazak: „Érdemes volt dolgozni, mert velünk volt a kisdiák, a végzett diák, akik 
továbbviszik utánunk a zászlót… nem veszett kárba a munkánk… a diákszívekben kigyúlt 
a láng, melynek fénye egyre messzebb világít...”

Pentz Endre 1948 novemberében javaslattal fordult a kommunista párt (MDP) helyi 
vezetőihez, hogy az akkor üres Kammer-villában (ma Aquarius Hotel) létesítsenek a te-
hetséges munkás- és parasztfiatalok számára iskolát. A nagytétényi pártszervezet jónak 
tartotta az ötletet, de a felsőbb szervek nem támogatták a kezdeményezést. A polgári is-
kola megszűnése után 1949. január elején a belügyminiszter feloszlatta az iskola fenntar-
tására létrehozott Kultúrtársaságot is. Pentz Endre ezt tudomásul vette. Kijelentette, hogy 
„a társulatnak vagyona nem volt, sem ingó, sem ingatlan. Iratai pedig a háborús cselekmé-
nyek következtében elpusztultak.”

Tabló 1947-48 Pentz Endre idős korában
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A következő években Pentz Endre több általános iskolában is tanított. Nem csak az is-
kolavezetéstől tiltották el őt, hanem eltávolították Nagytétényből is, ahol a diákok és a szü-
lők tisztelték, s körükben nagy tekintélyt szerzett. Először Budafokon, a Kossuth Lajos utcai 
általános iskolában, majd a II. kerületi Marczibányi téri és a VII. kerületi Hernád utcai álta-
lános iskolákban tanított. Később, hosszú éveken át a XI. kerületi Váli utca 1. és nyugdíjazá-
sa előtt a Mezőkövesd utcai általános iskolában. 1972-ben nyugdíjazták, de a tanítást nem 
hagyta abba. 1988-ig heti 10 órában oktatott a XI. kerületi Dolgozók Általános Iskolájában. 
A polgári iskola egykori diákjai, tanítványai gyakran felkeresték őt Szentháromság utcai ott-
honában. Meséltek életükről, s felidézték a régi, híres polgári iskola eseményeit, kirándulásait.

Egymást követték a végzett diáktalálkozók is. Közülük kiemelkedett az iskola 50. év-
fordulója alkalmából rendezett megemlékezés 1985. szeptember 21-én, melyen 270 egy-
kori diák vett részt a világ minden részéről. Pentz Endre utolsó végzett-diák találkozójára 
1988. augusztus 25-én, az 1939-ben végzettek 50. évfordulón került sor. 1990-ben 78 éves 
korában halt meg.

Kirándulás előtti percek

Kerékpárosok

Diósd

Kirándulás
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A Nagytétényi Iparoskör emlékezete
(20. század első fele)

A polgárosodás folyamatának részeként Nagytétényben a 20. század elején sorra alakultak 
meg a különböző civil szervezetek. Az egyesületek, egyletek, körök új keretet biztosítot-
tak a lakosság életének megszervezésére, alakítására. Ezek a szervezetek segítették, nevel-
ték tagjaikat, művelődési, kulturális és szórakoztató programokat biztosítottak számukra. 
A társadalmi, közösségi élet különböző területeit átfogó szakmai, társadalmi, hazafias és 
sportegyesületek elősegítették a polgárosult életforma kialakítását, gazdagítását. A 20. szá-
zad első felének egyesületei közül a Nagytétényi Iparoskör fontos, meghatározó szerepet 
töltött be községünk életében. Történetét, fontosabb eseményeit levéltári források, doku-
mentumok, a „Budafok és környéke” heti lap, a „Budafok-Tétényi Lapok”, a „Nagytétényi 
Újság” cikkeinek, híreinek és a „Kalandozások a nagytétényi sportélet 100 évében” című 
kiadvány segítségével idézem fel. Az egyesület programjainak segítségével bepillanthatunk 
a község egykori életébe is.

A Nagytétényi Iparoskör 1909-ben alakult meg. Alapszabálya szerint a kör célja az „Ipa-
rosok tömörítése és működéseiknek elősegítése. Ápolni és fenntartani a kör tagjainak társas, 
valamint szellemi életét.” Ennek megvalósítása érdekében felolvasásokat, társas mulatsá-
gokat rendeztek. A tagok által felvetett szakmai kérdések megbeszélésére vitaesteket tar-
tottak. 1 korona beíratási díj és heti 10 fillér tagsági díj befizetésével minden iparos tagja 
lehetett a körnek. Az alapszabály azt is előírta, hogy „A kör tagjai mint ilyenek semmiféle 
politikai mozgalomban nem vehetnek részt, a körben politikai természetű indítványok nem 
tehetők, nem tárgyalhatók. Általában a politikának a kör helyiségében helye nincsen.” A Kör 
irodájának és rendezvényeinek helyszíne a Mehrwald-vendéglő (1915-től Szelmann Ignác 
tulajdona) lett. Az Iparoskör ügyeit a közgyűlés, az elnökség, a tisztikar, a választmány és 
a számvizsgáló bizottság intézte. A kör elnöke, Kiss Sándor 25 évig állt a kör élén. A titkári 
teendők ellátására Bleyer Ernőt választották meg.

1910. március 15-én Nagytétényben „A polgárság ünnepe este 8 órakor kezdődött és 
a nemrég alakult Nagytétényi Iparoskör helyiségében folyt le… Ez volt az ifjú kör első nyilvá-
nos szereplése.” Az ünnepségen beszédet mondott „Főző László a község agilis és közbecsü-
lésben álló jegyzője”, valamint Kiss Sándor, a kör elnöke. A beszédeket színvonalas műsor, 
társasvacsora, majd 23 órától reggel 8 óráig tartó tánc követte. (Budafok-Tétényi Lapok, 
1910. május 1.)

Április 24-én zárt körű, vidám estet rendezett az Iparoskör a Mehrwald-vendéglő ter-
meiben. A műsorban zeneszámok, szavalatok, bűvészmutatvány és egy vígjáték követték 
egymást. A program végén még Főző László, a község jegyzője is énekelt a közönségnek.
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1911. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a Mehr-
wald-vendéglőben ünnepséget tartott az Iparoskör. A zsúfolásig megtelt nagyteremben 
Kiss Sándor megnyitó szavai után Németh Károly és Főző László tartott beszédet. Ezután 
„Jirka József, Mayer Erzsike, Gubicza Lázár, Boros Boldizsár és Hamál Jakab alkalmi köl-
teményeket szavaltak. A szépen előadott szavalatokat zajos tapssal honorálta a közönség. 
Az ünnepélyt 130 terítékű társasvacsora és hajnalig tartó tánc követte.” (Budafok és Vidéke, 
1911. március 24.)

1911. október 29-én, vasárnap hazafias ünnepség keretében a Kör tagjai megkoszorúz-
ták az 1848/49-es szabadságharc ezredesének, Zámbelly Lajosnak a sírját a község temető-
jében. Az ünnepségen a a település vezetői és lakói közül is sokan megjelentek, s ott voltak 
a honvédezredes életben lévő családtagjai is. A „Budafok és Vidéke” újság is beszámolt az 
eseményről: „Az Iparoskör tagjai körhelyiségükben (Mehrwald-féle vendéglő) délután 3 óra-
kor gyülekezvén, onnét testületileg vonultak ki a sírhoz, ahol az iparosköri dalárda énekelt 
egy alkalmi dalt. Utána Kiss Sándor elnök helyezte el rövid alkalmi beszéd kíséretében a síron 
a koszorút. Az ünnepélyt Rösler Ignác, róm. kath. segédlelkész imája fejezte be, amely után 
Zámbelly Alajos, a szabadsághős fia mondott köszönetet a résztvevőknek.”

1912. július 21-én nyári mulatságot rendezett az Iparoskör. Tizenkét számból álló 
műsort mutattak be, amelyben két egyfelvonásos színdarab is szerepelt. „A kedélyes estély 
nemcsak az éjfélbe, de a hajnalba is benyúlt. Úgy, hogy még reggel 8 órakor is láttunk Nagy-
tétényből hazatérő társaságokat.” (Budafok és Vidéke, 1912. július 25.)

1913 nyarán egymást érték a mulatságok a településen. Június 1-jén a Mehrwald-ven-
déglőben tartott táncmulatságot a Kör. A vendéglő újonnan épített tágas tánctermében 
mintegy 80-90 pár ropta a táncot Babai Jancsi cigányprímás zenéjére.

Október 6-án a Mehrwald-vendéglőben rendezett ünnepélyen az aradi vértanúk em-
lékének adóztak a Kör tagjai.

Zámbelly Lajos N.I.S.E. szüreti bál 1923. szeptember
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1914 tavaszán a járás főszolgabírója arra utasította a község egyesületeinek vezetőit, 
hogy különálló, kocsmával össze nem függő helyiségről gondoskodjanak működésükhöz. 
A település egyesületei tiltakoztak a döntés ellen. Az Iparoskör a Mehrwald-vendéglő ud-
varán álló épületben működött. Kiss Sándor, a kör elnöke is fellebbezést nyújtott be, s til-
takozott a határozat ellen.

1922. május 18-án jött létre a Nagytétényi Iparosok Sportegylete (N.I.S.E.) „különböző 
sportágak bevezetése, azok megkedveltetése, tényleges űzése, a testi erő és ügyesség gyarapí-
tása és fejlesztése, és ezáltal az iparosok és iparosifjak tömörítésének elősegítése, az egyesületi 
tagok szellemi és társas életének fejlesztése, fenntartása és ápolása” céljából.

A N.I.S.E. tagja lehetett minden iparos és kereskedő (segédek is), akik belépéskor a be-
íratási és hetenként a rendes tagsági díjat megfizették. 1922-ben a sportegylet 200 taggal 
működött. Elnöknek Kiss Sándort, alelnöknek Kiss László szabót és Tóth  Imrét, pénztár-
noknak Lehner Ferencet választották meg.

Ferschich János, a község plébánosa a helyi egyesületekkel való kapcsolatát harmoni-
kusnak tartotta. Erről ez olvasható a székesfehérvári püspöknek írt jelentésében:

A Polgári Körnek „6 éven át elnöke voltam, és csak a forradalom idején távoztam 
éléről. Dalárdája az ünnepeken nagyban emeli az istentisztelet fényét.” A plébános nagy-
szerű, példamutató emberként jellemezte Kiss Sándort, az Iparoskör elnökét. „Meggyőző-
déses katolikus asztalosmester, nagy ügyességgel vezeti a helybeli kisiparosokat, hogy őket 
a szociál demokrácia karmaitól visszatartsa. Az iparos ifjúsággal műkedvelő előadásokat 
tart, és ezúton f. évben 11 milliót gyűjtött a harangalapra. Ő volt az, aki a vörös uralom 
teljes virágzása idején, Fáy gyógyszerésszel, a Polgári Kör elnökével egy népgyűlés kereté-
ben életük kockáztatásával tiltakozott szent hitünk gyalázása ellen.”

Ferschich János plébános N.I.S.E. hölgyestély, 1925 húsvét
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A község sportpályáját az 1920-as években a megalakult Nagytétényi Levente Egyesület 
kapta meg gyakorlópályának, melyet bizonyos feltétek mellett a N.I.S.E. és más egyesületek 
is használhattak. „Közös költségükön a pálya feltöltéséről gondoskodjanak, mely esetben a pá-
lyát díjtalanul használhatják akkor, ha a Levente Egyesület gyakorló ideje letelt.”

A N.I.S.E. 1925. április 12-én, húsvétvasárnap hölgyestélyt rendezett a Szelmann-vendéglőben. 
Nagytétényben népszerű volt a műkedvelő színjátszás. Szabad idejükben többen vettek 

részt az Iparoskör színjátszó csoportjának munkájában. A Szelmann-vendéglő színpadán 
bemutatott darabokkal sok örömöt szereztek a lakosságnak.

1924-ben és 1925-ben többször is előadták a „Hazudik a muzsikaszó” című darabot, 
melynek szereplőit sok-sok tapssal jutalmazta a közönség.

A képen látható szereplők közül ülnek: Hajduk Magda, Kiss László, Mészáros Rózsi. Az 
első sorban állnak: Zsetnai Teréz, Molnár Dezső, Bodor Gyula, László Ilona, Mehrl Anna, 
Schwartz Manó, Dörnyei László, és Lehner Ferenc. A hátsó sorban állnak Horváth István, 
Hufnágel Anna, Steiner Erzsébet, Mészáros Irma, László Juliska és Grábits István..

Nagy sikert aratott a telt ház előtt bemutatott „Árvácska” című színdarab is. A kép kö-
zepén Zsetnai Teréz látható, két oldalán Velencei Kati, Wittmann Teri, Grósz Magdi és Ve-
lencei Anna, a gyermekszereplők állnak.

1925 decemberében az Iparoskör karácsonyi vásárt rendezett.
1926 júniusában harangszentelést tartottak a községben. Dr. Prohászka Ottokár székesfe-

hérvári püspök három harangot szentelt fel, melyeket a lakosság adományozott a templomnak.
A harangszentelés előzményeiről ez olvasható a plébános jelentésében: „Üdvös versen-

gés támadt az egyes társadalmi osztályok között, mindegyik a nagyharang pálmáját akarta 
megszerezni. A győztes az Iparoskör lett: addig-addig gyűjtögettek, míg együtt nem volt a 3 
és fél métermázsa ércre a pénz….”

1926. május 29-én a N.I.S.E. sportolói Várpalotára látogattak. A „Budapest Vidéki 
Sportújság” tudósított a pünkösdi eseményről: „Vasárnap az egész község izgatottan fo-
gadta a vendégeket, főként az új dologra, az atlétikára voltak kíváncsiak, mely ott nemrég 
még gyerekkorát élte. Az atlétikai verseny főbb érdekessége a N.I.S.E. atlétájának, Auracher 
Józsefnek szereplése volt, aki 100 méteres 11,7 mp kitűnő idővel nyert, majd távolugrásával 

Hazudik a muzsikaszó Árvácska
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(596 cm) ragadtatta el a nézőket. Fél hatkor kezdődött a labdarúgó-mérkőzés, mely 6:1 
arányban a vendégcsapat javára végződött...Másnap délután a pálya zsúfolásig megtelt. Fél 
ötkor kezdetét veszi egy minden részben szemet-lelket gyönyörködtető mérkőzés…., melyen 
a szívósabb Várpalota T.E. 2:1 arányban legyőzte a vendégcsapatot. A vonathoz a község ap-
raja-nagyja kikísérte a vendégeket...”

1926. július 28-án tartották az Iparoskör és sportegyletének zászlóavató ünnepségét. 
A zászlóanyai feladatokat Kiss Sándorné, az Iparoskör elnökének felesége látta el, aki a har-
madik kép első sorának közepén látható. 

Az Iparoskör karácsonyi vására 1925

Iparosfeleségek Szüreti bál, 1926

Harangszentelés, 1926. Zászlóavatás



137

Az Iparoskör minden évben felvonulással egybekötött nagyszabású szüreti mulatsá-
got rendezett.

1927-ben a „Tatárjárás” című zenés darab bemutatásával hódították meg a közönséget.
A képen állnak:
Chilkó Ferenc, Benti Jenő, Koroi Vilmos és Schenk János.
Ülnek: Zsetnai Teréz, Hajós Béla és Mészáros Rózsi.
Az Iparoskör és sportegyletének színjátszói 1928-ban telt ház előtt nagy sikerrel mu-

tatták be a „Lili bárónő” című operettet. A szereplőket sok tapssal jutalmazták: Tóth  Má-
ria, Wittmann Katalin, Szelmann Manci, Grósz Magdolna (gyerekek) és Deitelbam Géza, 
Bischof Anna, Molnár Dezső, Hajduk Magda, Kiss Béla, Zsetnai Teréz, Schenk János, Mészáros 
Rózsi, Ackermann Károly, Mehrl Anna, Hufnágel Mária, Grábits István, Huber Erzsébet, Bíró 
András, Bayer Mariska, László Ilonka, Dörnyei László, Eisner Teréz, Bodor Gyula, Hasszán 
Márton, Heim József, Bayer Ferenc, Schwartz Manó, Hufnágel Anna, László Júlia, Mészáros 
Irma, Steiner Erzsébet, Katona Sándor, Grábits János.

Sok nagytétényi fiatal és idősebb vendég táncolt és mulatott a Kör és sportegylete által 
rendezett táncmulatságain a 20-as évek végén. Az első képen az 1927-ben rendezett bál 
nyitópárjai, a másodikon az 1928-as táncmulatság néhány résztvevője látható.

Tatárjárás

Táncmulatság, 1927 Táncmulatság, 1928
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A nyitópárok közül ülnek: Spacsek Erzsébet, Steiner György, Szalmási I., Frisch Jenő, 
Bialek Anna, Molnár Dezső, Spiller Boriska, Fischer János. Állnak: Frank Nelli, Stockinger 
Alajos, Grósz Mariska, Putz József, Kiss Béla, Hufnágel Anna, Benedek (?).

1926-ban 12 főváros környéki labdarúgócsapat megalapította a Bősze-serleget. Utána 
minden évben elkeseredett küzdelem folyt a két és fél kilogrammos ezüstserleg elnyerésé-
ért. 1931-ben, a küzdelem végén a N.I.S.E. labdarúgói végeztek az első helyen, veretlenül. 
A csapat ezzel a győzelmével sorrendben harmadszor szerezte meg a serleget, mely így 
véglegesen a birtokába került.

A N.I.S.E 1931. szeptember 11-én tartotta serlegavató ünnepélyét, melyről egy kora-
beli újság így írt: „Az ünnepélyt díszközgyűlés előzte meg, itt vette át a N.I.S.E. az immár 
végérvényesen elnyert hatalmas ezüstserleget, melyet Bősze Bálint személyesen adott át. Ezzel 
együtt kapta meg a Gyömrőn elnyert serlegét, valamint Missik Béla gyógyszerész titkár által 
adományozott ezüst serleget is.” A képen a Bősze serleget elnyert bajnokcsapat tagjai láthatók.

A Nagytétényi Újság arról tudósított, hogy a N.I.S.E. 1933. június 4-én a leventezenekar 
közreműködésével pünkösdi hangversenyt rendezett. Július 3-án a Kör dalárdája részt vett 
a Király Színházban rendezett Országos Dalosversenyen. 23 dalárda közül megszerezte az 
első díjat, egy márványalapra rögzített színezüst koszorút. Július 16-án a Kör kórusa dalos 
ünnepélyt rendezett Nagytétényben, melyre „478 dalos vendég” érkezett a községbe. Fél 3 
órakor fogadták a vendégeket a levente pályán, ahol közös hangversenyt tartottak a kórusok.

Ezután zenés felvonulással a Szelmann-vendéglőben folytatódott a program. Itt a ven-
dégkórusok díszhangversenyt adtak. A műsor végén az Iparoskör minden kórusnak egy 
szép ezüst serleget ajándékozott, majd reggelig tartó dalos-bált tartottak.

A N.I.S.E. október 15-én nagyszabású és remekül sikerült szüreti mulatságot rende-
zett a Szelmann-vendéglőben. A zenét a híres Babai Jancsi cigányzenekara szolgáltatta.

A szüreti mulatság szépségversenyének győztese Mayer Mariska lett, akinek Schön Ár-
min fodrászmester két darab bérletet ajándékozott. A helyezettek Endl Károly fodrászmes-
tertől kaptak egy-egy bérletet.
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Az Iparoskörön belül megalakult a kereskedők szakosztálya. Minden hónap második 
keddjén tartották összejöveteleiket.

A N.I.S.E. 1933-ban készült tablóján az első sor közepén Kiss Sándor díszelnök, tőle 
jobbra Kiss László gondnok és Rubió Ferenc titkár látható. A második sor közepén Fáy Ig-
nác elnök, alatta Endl Károly, alatta Szelmann Ignác, tőle balra Marastoni László főjegyző, 
jobbra Ferschich János plébános fotója látható.

Az Iparoskör  vegyes  kórusa  december  3-án  mutatkozott  be  először  a nyilvá-
nosság  előtt,  a hadviseltek  teaestjén.  Karácsonykor  a nagymisén  ők  énekelték  az 
egyházi dalokat.

A Kör színjátszó csoportja december 25-én a Szelmann-vendéglő színpadán mutatta 
be Ábrahám Pál „Viktória” című operettjét. Viktória szerepét Hanákné Zsetnai Teréz alakí-
totta. A „Nagytétényi Újság” szerint „Ő az Iparoskör színészgárdájának Fedák Sárija.” Re-
mek játékukért sok tapsot kaptak még: Hargittai Manci, Wittmann Mariska, Kiss László, 
Frisch Jenő, Schenk Jenő, Andrusek Terus és Molnár Dezső. Kiss Erzsébet zongora és Chilkó 
Ferenc hegedű kísérete is hozzájárult a nagy sikerhez. A darabot 1934. január 6-án közkí-
vánatra újra bemutatták.

Iparoskör sportegyesülete 1933
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A N.I.S.E. 1934. február 11-én a Szelmann-vendéglőben jelmezbált rendezett, melyen 
a zenét a nagytétényi cserkészcsapat zenekara biztosította.

A község a Szelmann-vendéglőben tartotta március 15-i ünnepségét, melyen a műsort 
az Iparoskör színjátszói adták, köztük egy hazafias színdarabot is bemutattak.

Áprilisban Herczeg Ferenc „Gyurkovics lányok” című 4 felvonásos vígjátékát mutatták 
be a Kör színjátszói. A darabot Kiss Béla rendezte. Gyurkovicsné mulatságos szerepében 
Grábits Istvánné remek alakítást nyújtott. Hargittay Manci „mint hivatásos színésznő is 
megállná a helyét.” - írta a „Nagytétényi Újság” kritikusa. A Gyurkovics lányok szerepében 
„nagyon ügyesek voltak: Mehrl Annus és Mariska, Grósz Mariska, Wittmann Annus, Rózsa 
Erzsi és a kis Müller Ilike”.

A színjátszó csoport tagjai december 9-én és 16-án zsúfolt nézőtér előtt mutatták be 
Tóth Ede „Falurossza” című 4 felvonásos népszínművét. Részlet a „Nagytétényi Újságban” 
megjelent kritikából:

„Zsúfolt ház, s nagy várakozás előzte meg a függöny felgördültét. Az örökbecsű népszínmű 
felújítása újabb értékes sikert hozott az Iparoskör lelkes műkedvelő gárdájának. Az est fény-
pontja Kiss László hallatlanul mulatságos alakítása volt, aki úgy maszkban, mint játékban 
meglepőt produkált. Csupa zamat és kirobbanó jókedv volt az ő kitűnően megjátszott Go-
nosz Pistája. Kiss László ezzel az alakításával messze felülmúlta a műkedvelői színvonalat.”

Karácsony két napján a Kör színjátszói a „Győzedelmes szeretet” című 3 felvonásos 
bibliai színjátékkal arattak nagy sikert.

1935. január 27-én nagy érdeklődés mellett tartotta meg éves közgyűlését a Nagytété-
nyi Iparoskör. „Kiss Sándor elnök megnyitó beszéde után a tisztikar tagjai számoltak be az 
elmúlt esztendő eseményeiről, majd az új választásokat ejtették meg.” A Kör elnökéül ismét 
Kiss Sándort választották meg. Alelnökök Grósz Jakab és Léhner József lettek. A további 
tisztikar: Titkár: Mészáros Lajos, pénztáros: Kern Mátyás, számvizsgálók: Skrbek Artúr, 
Marastoni László, Stift Károly, ellenőrök: Bleyer Ernő, Spiller György, háznagy: Kiss Béla, 
könyvtáros: Grábits István, a kereskedői szakosztály elnöke: Feimer István.

A N.I.S.E. március 3-án a Szelmann-vendéglő nagytermében jelmezbált rendezett, me-
lyen a zenét a Budafoki Frontharcos Zenekar biztosította.

A község egyesületei március 15-én a Szelmann-vendéglőben közös hazafias 
ünnepélyt tartottak, melyet Kiss Béla rendezett. Az ünnepi beszédet Fáy Ignác tartot-
ta. A helyi újság tudósítása szerint „Az Iparoskör műkedvelő gárdája szebbnél-szebb 
műsorsszámokat adott elő, s befejezésül egy hazafias színdarabot játszottak.” A közön-
ségnek nagyon tetszett az ötletes színpadi dekoráció: „a nagytétényi hősök szobrát lát-
tuk viszont a színpadon.” 

Április 21-én, húsvétvasárnap az Iparoskör nagyszabású táncmulatságot rendezett 
a Szelmann-vendéglőben, melyen a tagokat és vendégeiket a Budafoki Frontharcos Zene-
kar szórakoztatta.
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Nyáron is több kikapcsolódás várta a község lakóit. Júniusban például a N.I.S.E. pün-
kösdi mulatságán mulathattak, de kirándulások is várták az érdeklődőket. A Polgár Kör 
tagjai augusztus 15-én az Iparoskörrel közösen egy jól sikerült hajókirándulást szerveztek 
Visegrádra. „A rendkívül derűs és kellemes hangulatot a kedvezőtlen időjárás sem tudta be-
folyásolni.” A képen egy korabeli visegrádi képeslap látható.

Augusztus közepén kereskedők és iparosok verték fel sátraikat a piactéren és a kör-
nyező utcákon, s napokig tartó vásári vigasság kezdődött. Évek óta ekkor tartották a tété-
nyi búcsút. A templom védőszentjének, Nagyboldogasszonynak az ünnepét a katolikusok 
augusztus 15-én tartották, s ez összekapcsolódott a vásári forgatag megtartásával. A N.I.S.E. 
augusztus 18-án a jó hangulat fokozása érdekében búcsú-táncmulatságot rendezett 80 fil-
léres belépővel.

Az Iparoskör szeptemberi szüreti mulatsága nagy érdeklődés mellett, anyagi és erköl-
csi sikerrel zárult. Sokan tekintették meg a magyar jelmezes csikós fiúk és csikós lányok 
látványos felvonulását. A cigányzenés bálon a szépségverseny győztese Tranger Adus lett 
193 szavazattal, a második díjat Prohászka Annus nyerte el 70 szavazattal.

A Körben október 20-án vitéz Szabó Ernő tánctanár vezetésével, műsorral egybekötött 
táncvizsgát tartottak. A bemutatott tánckölteményt a közönség nagy tapssal jutalmazta.

A Nagytétényi Iparoskör december 8-án a Szelmann-vendéglőben tartotta meg 25 
éves jubileumát. A program ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen zászlóval, dalár-
dával teljes létszámmal vett részt a tagság. A mise után átvonultak a vendéglő díszbe öl-
tözött színháztermébe. Színlapok, rengeteg fénykép, sok-sok értékes serleg fogadta a be-
lépőket, igazolva az elmúlt 25 esztendő eredményes munkáját. Kiss Sándor, aki 25 éve állt 
a Kör élén, rövid üdvözlő beszédet tartott, s köszöntötte a megjelent vendégeket, Maras-
toni László országgyűlési képviselőt, dr. Schultz Gábor főszolgabírót és más előkelőséget. 
Mészáros Lajos titkár felolvasta a Kör évfordulóját köszöntő táviratokat, majd beszámolt 
a Kör 25 éves tevékenységéről. A sok hozzászóló között Fáy Ignác dicsérő szavakkal mél-
tatta az elnök sok éves munkáját:

Visegrád, Salamon tornya Iparoskör, szüreti bál, 1935
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Bensőséges karácsonyi ünnepségekkel ás vidám szilveszteri mulatságokkal ért véget az 
1935. esztendő. A kép az Iparoskör néhány vidám szilveszterezőjéről készült.

1936. január 12-én tartotta meg hagyományos teaestjét az Iparoskör. A műsort Rubió 
Lajos, a „Nagytétényi Újság” Humor rovatának vezetője rendezte. Vidám kabarétréfákban 
remekeltek a Kör színjátszói: Hoffmanné Hargittay Manci, Kiss László, Deutelbaum Géza, 
Rubió Lajos és Ferenc, Wittmann József, Hoffmann János. A Kör férfi- és vegyes kórusa Nagy 
Sándor karnagy vezetésével is fellépett. A műsor után reggelig tartó mulatság és tánc kez-
dődött. A Kör január 25-én rendezett nősök bálján családias, vidám hangulatban valcerre 
táncolva „igen sokan visszaálmodták ifjúságuk gondtalan, boldog napjait.”

Február 7-én telt házas farsangi jelmezbált rendezett a Kör a Szelmann-vendéglőben. 
Mint minden évben, 1936-ban is sok ötletes jelmez vonult fel. A jelmez-szépségversenyt 
a Matyó-pár (Mészáros Mária és Pentz Lénárt) nyerte meg. A sok szép jelmez közül is ki-
emelkedett a „Hollandi menyecske”, az „Indián nő”, a „Kozák-pár” és az „Ördög”. A jelme-
zesek által előadott francia négyes, melyet Kiss Béla tanított be, színpompás látványt nyúj-
tott. A táncversenyek győztesei lettek:

Csárdás: Schuller Gizike és Fáy Ignác.
Keringő: Tátos Sándorné és Molnár Dezső.
Polka: Szelmann Mancika és Spiller Károly.
Tangó: Kun Magda és Szabó Kálmán.
A bál jó hangulatban a reggeli órákban fejeződött be.

Nagytétény március 15-i ünnepségét a Szelmann-vendéglőben tartották. Az ünnepi 
beszédek után az Iparoskör színjátszó csoportja bemutatta Rubió Lajos hatásos irreden-
ta színjátékát. A Kör tánckara egy szép magyar táncot adott elő, mely sok tapsot kapott.

Április 12-én, húsvétvasárnap este a 8 órától reggelig tartó cigányzenés táncmulatságon 
remekül szórakoztak a Kör tagjai és vendégeik.

Május 3-án, vasárnap a színjátszó csoport, nagy érdeklődés mellett, a Szelmann-ven-
déglő színpadán bemutatta Békeffy István és Lajtai Lajos operettjét, az „Okos mamát”. 
A főszerepet remekül alakította H. Zsetnyai Teréz. A szubrett szerepében Wittmann 

Köszöntőbeszéd az Iparoskör 25. éves jubileumán NIK szilveszter-est, 1935
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Mariskát    ünnepelte a közönség. A hölgyek közül sok tapsot kapott H. Mehrl Anna, End-
rődi Károlyné, Ackermann Kató, Pálfalvi Kató, Dombrovszky Rózsi és Margit, Grósz Garbó 
is. Az operett férfi főszerepét a szép hangú Schenk János alakította. A többi férfiszerep-
ben Kiss Lászlót, Rubió Ferencet, Frisch Jenőt, Endrődi Károlyt, Pentz Lénárdot, Wittmann 
Jánost is láthatta a közönség. Az előadást Kiss Béla rendezte.

Szeptember 20-án, az Iparoskör hagyományos, nagy szüreti mulatságát is Kiss Béla ren-
dezte. Az impozáns és színes csikós felvonulást nagyon sokan tekintették meg. Az anyagi és 
erkölcsi sikerrel zárult bálon a kitűnő Láng-féle Beszkárt-zenekar szórakoztatta a vendégeket.

November 22-én a N.I.S.E. vitéz Szabó Ernő tánctanár rendezésével a Szelmann-ven-
déglőben Katalin-estét tartott. December 6-án pedig az Iparoskör és sportegylete tánccal 
és ajándékcsomagok kiosztásával egybekötött vidám mulatságot szervezett.

A Kör ifjúsági csoportjának tagjai évente, karácsonykor bibliai jeleneteket adtak elő és 
népszokásokat mutattak be a Szelmann-vendéglőben. Az egyik ilyen rendezvényük sze-
replői láthatók a képen.

1937. március 28-án, húsvétvasárnap reggelig tartó táncmulatságot rendezett a Kör, 
melyen a leventezenekar szórakoztatta a vendégeket. Július 25-én a Szelmann-vendéglő 
összes termében nyári táncmulatságot tartottak, a nagytétényi fiatalok sportolási lehető-
ségeinek előmozdítása érdekében. A délutáni programban a Kör vegyes és férfi kórusának 
műsorára, zenekari hangversenyre és tombolatárgyak sorsolására került sor. Utána esté-
től hajnali két óráig tartott a tánc. Az éjféli szépségverseny győztese 76 szavazattal Nagy 
Magduska lett, a második pedig Eichammer Rózsika 50 szavazattal. A nagytétényi búcsú 
idején, augusztus 15-én a N.I.S.E. a nagyteremben délután 4 és este 9 órakor búcsú-tánc-
mulatságot tartott. A délutáni programra 30 fillérért lehetett táncos jegyet vásárolni, az esti 
belépőjegy 80 fillérbe került. A zenét a Frontharcos zenekar szolgáltatta.

A karácsonyi ünnepeken az Iparoskör színjátszói a katolikus egyházközséggel karölt-
ve Kálmán Imre „Csárdáskirálynő” című operettjét mutatták be telt ház előtt. A címszere-
pet Hargittay Manci játszotta, s a Kör új felfedezettje, Domanits Klári is fellépett a darab-
ban. Kiváló alakítást nyújtottak – többek között – Kiss László, Grábitsné, a Rubió fívérek és 

Iparoskör, betlehemezés Csikós lányok felvonulása



144

Wittmann Pikusz. A nagyszabású előadást Kiss Béla rendezte. Szilveszterkor óévbúcsúztató 
bálon mulattak a Kör tagjai és a vendégek.

1938. január 15-én tartotta hagyományos teaestjét az Iparoskör. A műsorban nagy tap-
sot kapott Domanits Klári és Frisch Jenő táncduettje, valamint a Kör tánckara. A „Három lé-
gionista” című bohózat vezető szerepeit Kiss László, Deutelbaum Géza és Rubió Lajos alakí-
totta. Remekelt a Kör vegyes kara és a Gerlei-Majer mandolin-kettős is. A „Hacsek és Sajó” 
jelenetet alakító Wittmann-Rubió kettőst a közönség alig akarta leengedni a színpadról. „Az 
Iparoskör megint megmutatta, hogy így kell egy előadást megrendezni és így kell a közönséget 
kiszolgálni.” - írta a „Nagytétényi Újság”. Január 29-én a kereskedők és iparosok nagyszabású 
báljára került sor, melyen a Zsolnai János-féle cigány- és jazz-zenekar működött közre. Detre 
Károly konferált. A közönség szórakoztatásáról Dénes György, a Vígszínház és Pethes Sándor, 
a Nemzeti Színház művésze gondoskodott. Detre Károly festőművész kitűnő karikatúrákat 
rajzolt például Szelmann Ignácról, Feimer Istvánról, Kiss Sándor bíróról, melyet a közönség 
nagy nevetéssel fogadott. „A szép bálon sok ragyogó estélyi toalettben gyönyörködhettünk. 
A megjelentek egy feledhetetlenül szép farsangi éjszaka emlékével távozhattak a hajnali órákban.”

Február 26-án látványos jelmezbált rendezett a Kör vezetősége, melyen fővárosi zenekar 
jazz-muzsikájára táncoltak a vendégek. Húshagyó kedden családi farsangi estélyt tartottak.

A Kör színjátszó csoportja április 3-án és 13-án a Szelmann-vendéglő színháztermében 
nagy érdeklődés mellett mutatta be Eisemann Mihály „Az alvinci huszárok” című operett-
jét. A darabot Kiss Béla rendezte, a szebbnél-szebb dalokat Horváth Károly tanító tanította 
be. A zenekari kíséretet a Polgári Kör 20 tagú zenekara biztosította, Várhelyi László karnagy 
vezetésével. A primadonna szerepében Hoffmann Jánosné, a szubrett szerepében Domanits 
Klári, mint bonviván pedig Schenk János remek alakítást nyújtottak. Sokan bravúrosan, 
kiválóan játszottak. Például Kiss László, Frisch Jenő, Deutelbaum Géza, Wittmann Pikusz, 
Grábits Istvánné, Kőnig Mici, Pentz Lénárd, Spiller Annus.

Április 17-én, húsvétvasárnap nagyszabású táncmulatságot rendeztek a Szelmann-ven-
déglőben, melyen a zenét a helyi szimfonikus zenekar biztosította. Júniusban a Kör vegyes 
kara dalosversenyre készült. Utazási költségeinek biztosítására június 19-én hangversennyel 
egybekötött táncmulatságot tartottak. A dalostalálkozóra június 26-án Székesfehérváron 
került sor, melyen szép sikerrel szerepelt a kórus Nagy Sándor karnagy vezénylésével. Az 
egyik csoportban 14 induló kórus között az ötödik helyezést érték el, s elnyerték a Magyar 
Dalegyletek Országos Szövetségének tiszteletdíját, egy művészi kivitelű bronzplakettet.

A N.I.S.E. hagyományos szüreti mulatságát szeptember 18-án rendezte meg a Szel-
mann-vendéglőben. A képen Nagytétény főutcáján felvonuló csikós lányok láthatók.

1938. december 31-én a község iparosai és kereskedői ünneplésben részesítették Takács 
György kádármestert, a nagytétényi iparosok legidősebb tagját, akit 40 éves munkásságá-
nak elismeréséül az Országos Iparoskongresszus elismerő oklevéllel tüntette ki. Az ünnep-
ségen „Az Iparoskör dalárdája szebbnél-szebb énekszámaival gyönyörködtette a közönséget, 
amely szeretettel kívánt áldást a becsületes munkában eltöltött, hosszú élettel megáldott Ta-
kács Györgyre és családjára.”
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A N.I.S.E. labdarúgói 1933-tól a Közép-magyar Labdarúgó Szövetség (KÖLASz) Du-
na-melléki alosztályában futballoztak. Az 1934/35-ös és az 1935/36-os bajnokságban 
9 csapat közül a 7. helyet érték el. Az 1937/38. évi bajnokságban azonban már nagysze-
rűen szerepeltek, s a KÖLASz II. osztályában, csoportjukban megnyerték a bajnokságot. 
A Nagytétényi Újság tudósított az eseményről.

Az 1939/40. évi bajnokságban a KÖLASz I.B. osztályában szerepelt a csapat és jó já-
tékkal a 4. helyet szerezte meg. 24 mérkőzésen 14 győzelmet aratott, s gólaránya 50:36 lett. 
Az 1940-es években, 1944-ig, a Budapest II. osztály Déli csoportjában játszott a N.I.S.E. 
A nehéz anyagi körülmények ellenére középcsapatnak számított. Ezekben az években sok 
kiváló labdarúgó futballozott a N.I.S.E. csapatában. Néhány ismert név közülük: Hajduk, 
Eichammer, Wustinger I. és II., Bagyula, Kollár, Stöckler, Steiner, Schmidt I. és II., Tichy, 
Schwanauer, Skrek, Suszter, Kádár, Wimmer stb.

Az 1940-es évek első felében bálok, különböző szórakoztató programok, rendezvények 
szervezésével kapcsolódott be az Iparoskör a község életébe.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 20. század első felében fejlett, gazdag tartalmú 
egyesületi élet jellemezte az Iparoskör tevékenységét. Programjai a tagság és a lakosság szá-
mára nem csupán szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőséget kínáltak, hanem a közösség-
hez, a településhez való tartozás érzését is szolgálták.

1945 után a Rákosi-diktatúra megszüntette a civil szervezetek struktúráját. Betiltotta, 
feloszlatta az egyesületeket, társaságokat, köröket. Az állampolgárok átnevelésére közpon-
tilag létrehozott, felülről irányított, úgynevezett társadalmi szervezeteket hoztak létre. Az 
államosítások idején sok kisiparos kényszerült arra, hogy „önként” visszaadja iparenge-
délyét és szövetkezetekbe lépjen, vagy az állami iparban alkalmazottként dolgozzon. Az 
1950-es évek végétől a kisvállalkozók, a kisiparosok az „Aki nincs ellenünk, az velünk van” 
kádári politika szellemében már nem lettek megbélyegzett személyek. Írásunk végén két, 
ezekben az években működő nagytétényi kisiparost mutatunk be röviden.

N.I.S.E. 1938. szeptember Heitzmann József segédlevél
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Heitzmann József asztalosmester 1927-ben született. Az elemi iskolában jól tanult, ezért 
engedélyezték neki, hogy a tétényi ificsapatban focizhasson. A nyolc elemi elvégzése után 
Wittmann János asztalosmesterhez került tanoncnak, 1944-ben nála tette le a tanoncvizs-
gát, s még a képfaragás technikáját is elsajátította.

A nagytétényi elemi iskola fiúosztályának 1939/40. tanévi fotóján az utolsó sorban bal-
ról a negyedik fiú Heitznann József. 

1945. április elején barátaival a fővárosba mentek, ahol elfogták őket, s először Brünn-
be, majd Bresciába kerültek. A fogolytáborban hasznát vette szakmájának. Bútort készített 
a táborparancsnok lányának, s így több élelemhez jutott, melyből bajtársainak is adott. 1948 
októberében tért haza a fogságból, s a Metallochemiában kapott munkát, mint asztalos. 
A képen az ifjú labdarúgó látható. József 1957-ben önálló kisiparosként letette a mester-
vizsgát és 1971-ig nagyon sok nagytétényi lakosnak készített és javított bútorokat.

Társadalmi munkában, felajánlásként is több munkát vállalt. Például a templom ká-
polnájában lévő padok aljzatának vaslábait Varga László készítette, a padok teteje, s ülő 
része pedig József munkája. Az általános iskolában is sok javítást végzett,  amíg lányai 
ott tanultak.

Spiller Márton fuvaros kisiparos 1927-ben született Nagytétényben. Az 1980-as évek 
közepéig a háztartásokban még főleg szénnel és tűzifával fűtöttek a családok. A Somogyi 
Béla utcában (ma Hugonnai Vilma utca) működött a TÜ-KER elnevezésű telephely, ahol 
László Géza vezetésével látták el a lakosságot tüzelőanyaggal, főleg német brikettel, koksz-
szal, tojásszénnel és jó minőségű tűzifával.

Azokban az években elsősorban lovaskocsival oldották meg a fuvarozást, s a telepről 
a megrendelések sorrendjében történt a kiszállítás. Lakóhelyünk útjain a mainál jóval gyen-
gébb gépkocsiforgalom lehetővé tette a lovaskocsival történő közlekedést.

Spiller Márton lovaskocsijára pakolva a tüzelőanyagot (szenet és tűzifát) egész évben 
naponta szállította a lakosok otthonába.

Az ifjú focistaIskolai osztály 1939-40
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Az első képen Spiller Márton lovával látható. A második kép az iparosok focicsapatáról készült 
1962-ben. A hátsó sor jobb szélén áll Márton, a bal szélén Schwarcz Manó, középen Wahl Károly.

A Metallochemia környékén lévő házakba is szállított tüzelőt Spiller Márton. A lerakodás 
ideje alatt lovai az árokparton legelésztek. A gyár környezetszennyezése miatt a fuvaros 
több lova is elpusztult. Később egyedül ő kapott kártérítést az elhullott lóért.

Megromlott egészségügyi állapota miatt 1985-ben az utolsó nagytétényi fuvaros abba-
hagyta munkáját. Ezután meg is szűnt Nagytétényben a lovaskocsis fuvarozás.

A rendszerváltás után a civil társadalom szerveződése előtt megszűntek a jogi akadályok.
A Nagytétényi Polgári Kör 1990 decemberében 37 taggal alakult meg, s a Fővárosi Bí-

róságon 1991. április 11-én került bejegyzésre. A Kör az 1945 után megszüntetett elődjé-
nek hagyományait, népszerű rendezvényeit megújítva folytatja és új programokkal gazda-
gítja a nagytétényi lakosság életét.

Az Iparoskör „Áldd meg Isten a tisztes ipart!” feliratú, hímzett zászlója a második vi-
lágháború után, a diktatúra évei alatt, Spiller Károly bádogosmester padlásán rejtőzött, ahol 
a rossz körülmények miatt erősen megrongálódott. A Polgári Kör szívügyének tekintette 
a zászló megmentését, s adományokból és különböző felajánlásokból összegyűlt összegből 
a zászlót restauráltatta. Az elkészült lobogó avatására és újraszentelésére 2019. október 6-án 
került sor.

Az ifjú focistaSpiller Márton és lova

Az Iparoskör zászlója
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A Nagytétényi Polgári Kör a 20. század első felében

A 20. század elején élt nagytétényi lakosok életmódjának, polgári életformájának ala-
kításában kiemelkedő szerepet töltött be a Nagytétényi Polgári Kör is. A civil szerve-
zet érdekes, gazdag tartalmú történetét, fontosabb eseményeit levéltári források, do-
kumentumok, a „Budafok és Vidéke” lap,  a „Nagytétényi Újság” cikkeinek,  híreinek 
segítségével mutatom be.

A Nagytétényi Polgári Kör Knapp István és Bende Lajos kezdeményezésére 1911-ben 
alakult meg. Első alapszabálya a Kör célját így határozta meg: „A közművelődés előmoz-
dítása és a társadalmi szellem fejlesztése, önképzés. E célok elérése végett szépirodalmi, gaz-
dasági és napilapokat járat, időnként felolvasásokat rendez. A tagok szórakoztatásának elő-
segítése és társas összejövetelek céljaira helyiséget tart fenn, ahol társasjáték létrejövetelét (a 
hazárdjáték kivételével) eszközli és a társadalmi közszellemet fejleszteni segít.” Alapító tag 
az lehetett, aki a Kör vagyonához 100 korona összeggel hozzájárult. A tagsági díjat évi 8 
koronában állapították meg, pártoló tagnak azt tekintették, aki a pénztárba évi 16 koro-
nát befizetett. A Kör ügyeit az évente tartott közgyűlés, a választmány és a tisztikar intéz-
te. A tisztviselők közé tartozott az elnök, az alelnök, a titkár, a pénztárnok, az ellenőr és 
a gazda, akiket a közgyűlés titkos szavazással választott meg. A különféle szórakozások, 
mulatságok szervezése céljából 12 tagú rendezőséget hoztak létre. A Polgári Kör első el-
nöke Gadácsy István, titkára Knapp István lett.

A Polgári Kör májusban programjaik állandó helyén, a Pencz-vendéglő (az 1920-as 
évektől Illés-vendéglő) kerthelyiségében, saját pénztára javára, táncmulatsággal egybekötött 
katonai hangversenyt rendezett, személyenként 1 korona 20 fillér belépődíjért. A műsort 

Illés Ferenc vendéglője 1921-tőlPencz-vendéglő



149

az 52. gyalogezred zenekara adta. A képeslapon Pencz Lipót vendéglője látható az 1910-es 
években. A vendéglő az első világháború után, 1921-ben került Illés Ferenc tulajdonába.

A Nagytétényi Polgári Kör 1913 júniusában Diósárokban nyári mulatságot tartott. 
A szabadban társasjátékok és versenyek szórakoztatták a közönséget, este a Pencz-vendég-
lő termeiben folytatódott a mulatság. Itt Jancsi cigány húzta a talp alá valót.

Július 20-án újabb mulatságot rendeztek a Pencz-vendéglőben. A szeles és hűvös idő 
ellenére „Nagytétény egész úri társasága” megtöltötte a tágas kerthelyiséget. Délután 4 óra-
kor kezdődött a mulatság, melyen több érdekes és mulattató versenyt is rendeztek. A te-
keverseny győztesei „ifj. Pentz Ferenc, ifj. Grósz Jakab és Somogyi Miklós voltak. A női fu-
tóverseny pálmáját Grósz Mariska vitte el, míg a galamblövészet nyertese Bada Dezső volt. 
A fiúk futóversenyén pedig Grósz József, Mayer Ferenc, és Szakály Károly iskolai tanulók jöt-
tek be elsőnek. Volt még talicskatolás és több szórakoztató látványosság… Volt jókedv, húzta 
a cigány, s a hűvös idő dacára a táncolok csak a hajnali órákban hagyták el egy kellemesen 
eltöltött est emlékével a mulatság színhelyét.” – olvasható a „Budafok és Vidéke” újság 1913. 
július 21-i számában.

1914 tavaszán a járás főszolgabírója arra utasította a község egyesületeinek vezetőit, 
hogy különálló, kocsmával össze nem függő helyiségről gondoskodjanak működésükhöz. 
A település egyesületei tiltakoztak a döntés ellen. A Szentháromság tér 25. szám alatti Pencz 
Lipót vendéglőben működő Polgári Kör elnöke, Fáy Ignác fellebbezésében anyagi nehéz-
ségeik felsorolása mellett arra is hivatkozott, hogy tevékenységük a község lakónak ha-
zafias nevelésében és a közművelődésben is fontos szerepet tölt be. „Dalárdánk községünk 
összes hazafias és egyházi ünnepségein mint magyarosító faktor működik közre… Legutóbb 
különösen a gazdaközösség kiművelésére közhasznú előadásokat kezdettünk meg…. Hazafi-
as ünnepélyeken kívül a kör időközönként műkedvelő előadásokat, hangversenyeket rendez, 
ami mind községünk magyarosodását és közművelődését szolgálja.”

A Nagytétényi Polgári Kör 1925. február 8-án tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 
módosították alapszabályukat. A tisztikar kiegészült ügyésszel (jogtanácsossal) és könyv-
tárossal. A gazdából háznagy lett, a rendezőség vigalmi bizottsággá alakult és létrehozták 
a számvizsgáló bizottságot. A nagy infláció miatt az évi tagsági díj 60.000 koronára emel-
kedett, s a pártoló tagok évi díja pedig 16.000 korona lett. Pencz Ferenc titkár elmondta, 
hogy 1924-ben a Kör 140 taggal működött. Az év során hét választmányi ülést tartottak, 
hat táncestélyt, négy felolvasást, egy hazafias előadást, kirándulást, biliárd versenyt és a sze-
gény sorsú gyerekek részére karácsonyfa-ünnepélyt rendeztek.

A közgyűlés végén titkos szavazással megválasztották a kör új tisztikarát, melynek név-
sorát Bende Lajos korelnök jelentette be:

Elnöknek ismét Fáy Ignácot választották meg, alelnök Dr. Fazekas Alajos, titkár Pencz 
Ferenc, pénztáros Höflinger András, háznagy Knapp István, ellenőr Marastoni László és 
könyvtáros Bende Lajos lett.

A Polgári Kör 1925. évi tisztikarának és tagjainak teljes névsora a következő oldalon 
olvasható.
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1928-ban január 29-én tartotta meg évi közgyűlését a Kör, melyen a tagok meghall-
gatták és elfogadták az 1927. évi beszámolót. Az elmúlt esztendő eseményeiről Pencz Fe-
renc titkár tájékoztatta a tagságot. A Kör 2 tiszteletbeli, 148 rendes és 2 pártoló tagot tar-
tott nyilván. A legfontosabb megtartott programokat, eseményeket is felsorolta a titkár:

Február 5.: Nagyszabású bált rendeztek.
Március 1.: A jelmezes táncestély nagy sikert aratott.
Március 15.: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján hazafias ünne-

pélyt tartottak.
Július 2.: A Budafoki Zeneegylet közreműködésével színvonalas hangversenyt rendez-

tek az Illés-vendéglőben.
Július 17.: Kirándulást szerveztek Balatonaligára.
November 20.: Kossuth Lajos emlékére társasvacsorát tartottak az Illés-vendéglőben.
December: Biliárdversenyt szerveztek, a karácsonyi ünnepek alkalmából 700 pengő 

értékű ruhaneműt osztottak szét a szegény sorsú gyermekek között. Szilveszterkor tánc-
mulatsággal búcsúztatták az óévet.

A közgyűlés jegyzőkönyvében megállapították, hogy „A köri élet élénk, kivált a délutá-
ni órákban látogatják a kört szép számmal a tagok. A többi egyesülethez való viszony szívé-
lyes és barátságos jellegű.”

A közgyűlésen megválasztották az új tisztikart. Elnök továbbra is Fáy Ignác maradt, 
aki már egy évtizede állt a Kör élén. Alelnöknek dr. Fazekas Alajost, titkárnak ifj. Pencz 
Ferencet, pénztárnoknak Höflinger Andrást, háznagynak Oberhuber Alfrédet, ellenőrnek 
Marastoni Lászlót és könyvtárosnak Bende Lajost választották meg.

A Kör vigalmi bizottsága február 4-én zárt körű farsangi körbált rendezett. A belépő-
díj személyenként 1 pengő 50 fillér volt. A zenét a híres Dudás Jancsi cigányzenekara szol-
gáltatta. A tagdíjat 1928-tól pengőértékben állapította meg a vezetőség, mely évi 8 pengő, 
pártoló tagok esetében évi 4 pengő lett.

Az 1930. február 16-án tartott rendes évi közgyűlésen az 1929. esztendő mun-
káját értékelték a Kör tagjai. A beszámolót ifj. Pencz Ferenc tartotta. Néhány részlet 
a jegyzőkönyvből:

„A tagok száma az év végén: 2 tiszteletbeli, 21 pártoló, 143 rendes, összesen 166 fő… Az 
év folyamán 6 választmányi ülés volt…. A vigalmi bizottság az év folyamán több társasvacso-
rát, balatoni kirándulást, több táncmulatságot és zenekari hangversenyt, karácsonykor pedig 
jótékony célú ünnepélyt rendezett. A Kör belépett a Társadalmi Egyesületek Szövetségébe… 
A könyvtár forgalma 437 könyv volt, az állomány 46 könyvvel gyarapodott….”

A közgyűlés végén dr. Fazekas Alajos alelnök előterjesztése alapján határozat szüle-
tett, mely szerint a „Közgyűlés a Kör felvirágoztatása körüli érdemeinek elismeréseképpen 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter urat egyhangú lelkesedéssel a Kör tiszteletbeli tagjá-
vá megválasztja.” A Nagytétényi Újság szerint az Óhegyen 50 holdas birtokkal rendelkező 
Gömbös Gyulának miniszterelnöksége idején (1932-1936) „az országos gondjai mellett is 
legszűkebb hazája és pihenője mindig is Nagytétény volt.”
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1933 márciusában a Kör a Halászcsárdában választmányi ülést tartott. Tagfelvétel so-
rán hozzájárultak Benedek Jenő és ifj. Radeczky János felvételéhez. A különféle bizottsá-
gok megválasztása után a pénztári reformmal kapcsolatos intézkedéseket vitatták meg. 
A pénztári bizottság tagjai lettek: dr. Fazekas Alajos, ifj. Höflinger András és Pencz Ferenc dr.

Az ülésen Tessely Károly az európai hírű papköltő, Mécs László nagytétényi szereplését 
jelentette be. A választmány megállapodott abban, hogy az irodalmi Mécs-estet a Polgá-
ri Kör és a „Nagytétényi Újság” szerkesztősége közösen rendezi. Skrbek Artúr javaslatára 
„Knapp Istvánnak sok éven át teljesített fáradhatatlan működéséért jegyzőkönyvi köszöne-
tet” szavazott a választmány.

A Kör vezetősége márciusban arról értesítette a tagságot, hogy Illés Ferencné vendég-
lője nagytermét a Kör számára átengedte, így „a Kör végre barátságos otthonhoz jutott.” 
A nehéz kereseti, anyagi helyzet miatt a tagdíjakat 8 pengőről 6 pengőre szállították le. 
A könyvtár az Illés-vendéglőben vasárnap a délelőtti órákban állt a tagok rendelkezésére.

A májusi választmányi ülésen határozatot hoztak arról, hogy az elnökség érje el azt, 
hogy a Kör „a közeljövőben már teljesen adósság nélkül folytathassa működését.”

A július 20-i választmányi ülésen Knapp Béla beszámolt az Iparoskör dalárdájának ado-
mányozott díszserleg vételéről, aminek költségeihez a tagok hozzájárultak. Dr. Pencz Fe-
renc bejelentette, hogy „a Kör anyagi helyzete lényegesen javulóban van.” Marastoni László 
főjegyző arra kérte a tagokat, hogy gyakrabban látogassák a Kört, s a Halászcsárda ingye-
nes kerti kabaré-előadásait. Az ülés végén Fáy Ignác a választmány nevében felköszöntötte 
Oberhuber Alfréd községi pénztárnokot névnapja alkalmából.

A Kör augusztus 24-én vidám, hangulatos családi estélyt rendezett a Halászcsárdában. A tagok 
és a vendégek a hajnali órákig ropták a táncot a csárda 5 tagú cigányzenekarának muzsikájára. 
A sikerre és a nagy érdeklődésre való tekintettel a csütörtöki összejöveteleket állandósították.

A szeptemberi választmányi ülésen úgy döntöttek, hogy szombati napokon is tartanak 
családi összejövetelt. Ezen kívül havonta társasvacsorát rendeznek a Halászcsárdában. Egyéb 
napokon a tagok az Illés-vendéglőben találkozhattak. Az ülésen Fáy Ignác elnök megemléke-
zett az elhunyt Szabó Károly alapító tagról, Cseh Miklós és dr. Szirbek Bálint rendes tagokról.

A Polgári Kör vezetői, 1931 Halászcsárda
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Október 26-án a Nagytétényi Polgári Kör választmányi ülésén Boross József tagfelvételi 
kérelmét elfogadták. Megbeszélték, hogy november 4-én a Halászcsárdában társasvacso-
rát rendeznek. Oberhuber Alfréd indítványt tett, hogy a Kör anyagilag járuljon hozzá a hő-
sök szobra felépítéséhez. 50 pengőt szavaztak meg e célra, s az elnök kijelentette, „hogyha 
a Kör nem volna leromlott anyagi helyzetben, úgy sokkal nagyobb összeget állíthatnának 
a hazafias cél szolgálatába.”

December 1-jén, a hideg idő ellenére, a tagok közül sokan jelentek meg a Halászcsár-
dában tartott választmányi ülésen. A titkári jelentés után elhatározták, hogy a tél folyamán 
több családi estét rendeznek a tagok és hozzátartozóik szórakoztatására.

Dr. Pencz Ferenc indítványára arról is döntöttek, hogy 1934. január 1-től a „Nagytété-
nyi Újság” a Kör hivatalos lapja lesz, „s a tagok tagilletmény fejében kapják a lapot.”

A Kör szilveszterkor tartott családi összejövetele nagy sikert aratott.
1934. február 3-án rendezte meg hagyományos körbálját a Polgári Kör. A „Nagytétényi 

Újság” az esemény kapcsán a 20-as évek körbáljaira emlékeztetett, amikor 36. Rácz Laci, 
Rácz Zsiga, Kóczé Antal országos hírű cigányprímások húzták a talp alá valót. A Kör nem 
fukarkodott, s 200-250 pengőket fizetett a zenészeknek. Olyan tömeges volt a bálok látoga-
tottsága, hogy asztalokat előre kellett biztosítani. Egy-egy családnak a vendégeikkel együtt 
a hosszabb asztalok is kicsiknek bizonyultak. A 30-as években a keretek szegényebbek let-
tek, de a jókedv, „amit az élet súlyos terhe sem tudott teljesen letörni”, megmaradt. A feb-
ruár 3-i bálon is remek hangulatban mulattak a vendégek. A nyitó táncot dr. Fazekasnéval 
Fáy Ignác, dr. Pencz Ferencnével Knapp Béla, id. Knapp Istvánnéval ifj. Höflinger András, ifj. 
Höflinger Andrásnéval dr. Pencz Ferenc, ifj. Knapp Bélánéval dr. Fazekas Alajos mutatta be. 
„A körbálon megjelent hölgyek nagy feltűnést keltő szép frizuráit Endl Károly fodrászmester 
kreálta.” A bál az erkölcsi sikeren felül anyagi jövedelmet is hozott a Polgári Körnek.

A február 13-án, húshagyó-kedden, „Móka, hangulat, vidámság!” jelmondattal ren-
dezett családi estjük olyan kitűnően sikerült, hogy a vendégek alig fértek be a Halász-
csárdába. Február 25-én tisztújító közgyűlést tartott a Kör, melyen megválasztották az új 
tisztikart. Elnök ismét Fáy Ignác lett. Alelnök: dr. Fazekas Alajos és Marastoni László, tit-
kár: Knapp Béla, pénztáros: dr. Pencz Ferenc, ellenőr: ifj. Höflinger András, háznagy: Skrbek  
Artúr, gazda: Hauth Gyula, ügyész: dr. Fazekas Alajos, jegyző: Bánhidi (Putz) Ferenc, könyv-
táros: Knapp Béla.

Májusban elhunyt Knapp István, a községi társasélet kiemelkedő alakja. Ő hívta életre 
a megboldogult Bende Lajossal a Polgári Kört, melyben sok éven át vezetőségi tagként te-
vékenykedett A május 18-án megtartott választmányi ülésen Fáy Ignác elnök megemléke-
zett a Kör elhunyt alapítójáról, hűséges háznagyáról, „aki a Kör vagyonára sokkal jobban 
vigyázott, mint a magáéra.”

A Kör szeptember 18-án megtartott választmányi ülésén az elnök a szép múltról be-
szélt, s örömét fejezte ki azért, hogy már hivatalosan az Illés-vendéglő az otthonuk. „Visz-
szakerültünk oda, ahonnan elindultunk.” A választmány 20 pengő hozzájárulást szavazott 
meg az Országzászlóra kerülő felirat bevésésére („Így volt – Így lesz!”).
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Szeptember 22-én, szombaton társasvacsorát tartottak az Illés-vendéglőben, a teríték 
1 pengőbe került. A fehér asztalnál Oberhuber Alfréd szép beszéd keretében köszöntötte 
a vendégeket, akik cigányzene hangjaira késő éjjelig mulattak.

Szeptember 27-én 71 éves korában elhunyt id. Pentz Lipót, a tétényiek kedves „Pol-
di bácsija”, aki életében élénk közéleti tevékenységet folytatott. A Kör szeptember 27-i 
választmányi ülésén Fáy Ignác „nagy hatású emlékbeszédet” mondott az elhunytról.

A Kör október 6-án a Halászcsárdában finom disznótoros vacsorát rendezett, melyen 
a tagok és vendégek a hajnali órákig szórakozhattak.

1935-ben a Polgári Kör családi estéi hétről-hétre sok tagot és vendéget vonzottak az 
Illés-vendéglő nagytermébe, ahol vidám élet és eszmecsere zajlott. Hírlapokról, szórakoz-
tató játékokról és jó italokról a vezetőség gondoskodott.

A nagytétényi társadalmi élet kiemelkedő eseményét, a körbált február 2-án rendez-
ték meg. Az Illés-vendéglő szépen feldíszített és kivilágított termeibe este 9 óra után sorra 
érkeztek a bálozók. „Ragyogó estélyi ruhák, elegáns frakkok, hódító szmokingok váltogat-
ták egymást. Domináló divatszín a hölgyek körében a fekete volt, különféle díszítésekkel, de 
láttunk néhány nagyon szép világos estélyi ruhát is.” - írta a bálról tudósító „Nagytétényi 
Újság”. Háromnegyed tízkor Fáy Ignác elnök dr. Fazekas Alajosnéval és dr. Fazekas Alajos 
Fáy Ignácnéval egy csárdás hangjaira megnyitották a bált. A táncparkett hamar benépe-
sült és az elegáns párok vígan táncoltak a kellemes zene hangjaira, melyet a budafoki Hor-
váth-cigányzenekar szolgáltatott.

A település fiataljai közül többen azzal a kéréssel keresték fel a „Nagytétényi Újság” szer-
kesztőségét, hogy társasélet céljából szeretnének egy községi egyesületben tevékenykedni. 
Február 10-én a szerkesztőség egy megbeszélést szervezett, melyen 20 fiatal jelent meg, 
valamint a Polgári Kör részéről dr. Pentz Ferenc, aki a körhöz való csatlakozás lehetősé-
geiről tájékoztatta az ifjakat. A megbeszélés végén a fiatalok elhatározták, „hogy belépnek 
a Nagytétényi Polgári Körbe, s az idősebb és régi tagok irányítása mellett részt vesznek a kör 
társadalmi és kulturális munkájában.”

A márciusi közgyűlésen Fáy Ignác elnök, aki 15 esztendőn át irányította a Polgári Kör 
tevékenységét, bejelentette lemondását. Fáy, aki a Nemzeti Egység Pártja községi szerve-
zetét elnökként irányította, elmondta, hogy „Lelkiismeretem szavára hallgatva úgy érzem, 
csak azt a tisztséget tölthetem be jól és becsületesen, mely tisztség követelményeinek 100 szá-
zalékosan meg is tudok felelni…. Lemondok minden más egyesületi tisztségemről, hogy teljes 
erőmmel a Nemzeti Egység célkitűzéseit támogathassam, mely célkitűzésnek legszebb prog-
rampontja, minden magyar álma és vágya, Nagy-Magyarország feltámasztása.” A Kör tag-
jai elbúcsúztatták lemondott elnöküket, majd megválasztották az új tisztikart. Az elnök 
dr. Fazekas Alajos lett. Alelnökök: Marastoni László és Oberhuber Alfréd, titkár: Mészáros 
Jenő, pénztáros: dr. Pencz Ferenc, háznagy: Skrbek Artúr, ellenőr: ifj. Höflinger András, gaz-
da: Dörnyei Lajos, jegyző: Bánhidy Ferenc, könyvtáros: Knapp Béla.

A község egyesületei március 15-én a Szelmann-vendéglőben közös hazafias ünnepélyt 
tartottak, melyet Kiss Béla rendezett. Az ünnepi beszédet Fáy Ignác tartotta. Az április 
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13-i választmányi ülésen a Kör tagjai a községi képviselő-testületi és elöljárósági jelölé-
sekkel foglalkoztak.

Nyáron kirándulások várták az érdeklődőket. A Polgár Kör tagjai Szekszárdra látogat-
tak, s augusztus 15-én az Iparoskörrel közösen egy jól sikerült hajókirándulást szervez-
tek Visegrádra. „A rendkívül derűs és kellemes hangulatot a kedvezőtlen időjárás sem tudta 
befolyásolni.”

A képen a szekszárdi kirándulás résztvevői láthatók.
Az október 15-én tartott választmányi ülésén felköszöntötték Marastoni László országgyű-

lési képviselőt kormányzói kitüntetése alkalmából. Pencz Ferenc pénztári jelentésében arról 
számolt be, „hogy a Kör nyomasztó adóssága teljes kiegyenlítést nyert.” Skrbek Artúr indítvá-
nyára Grósz Jakab választmányi tagnak áldozatkészségéért köszönetet szavazott meg a vá-
lasztmány. Pencz Ferenc és Tessely Károly „élénkebb kultúrprogram megvalósítást sürgetett.”

A Kör zárt körű karácsonyi ünnepséggel, szilveszteri mulatsággal, malacsorsolással 
búcsúztatta el az óévet.

Az 1936. január 25-i választmányi ülésen dr. Pencz Ferenc megerősítette, hogy a Kör 
anyagi helyzetének javulása eredményeként a Kör „most már adósságmentesen folytathat-
ja tevékenységét.” Oberhuber Alfréd vigalmi vezető a szilveszteri mulatság fényes sikeréről 
számolt be. Ezután a körbál előkészítését vitatták meg, majd megállapodtak, hogy húsha-
gyókedden tánccal egybekötött családi összejövetelt tartanak.

A februári körbálon „ a szép asszonyok és leányok szebbnél-szebb toalettekben jelentek 
meg.”  A fiatalok örömére az országos hírű Mahner jazz-zenekar nagyszerű zenéjére regge-
lig tartó jókedvvel táncoltak és szórakoztak a vendégek.

A Kör március 1-jén tartotta éves közgyűlését az Illés-vendéglőben. Dr. Fazekas Alajos 
elnök beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt évben a tisztikar tagjai „Mindnyájan tel-
jes egészében elvégezték kötelességüket.” Oberhuber Alfréd (a képen) hozzászólásában erről 

Oberhuber AlfrédPolgári Kör, szekszárdi kirándulás, 1935
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másképp vélekedett: „Bevallom őszintén, nem tudok teljesen egyetérteni elnökünk állásfog-
lalásával, mert ha mélyen a lelkünkbe nézünk és őszinte lelkiismeret vizsgálatot tartunk, ak-
kor be kell látnunk, hogy egyesületi munkálkodásunk nem volt a legtökéletesebb. Szerintem 
a jó példát statuáló tisztikari tagnak az előírtnál jóval többet kell dolgoznia.”

A közgyűlésen megválasztották az új tisztikart is.
Elnök: dr. Fazekas Alajos, alelnökök: Oberhuber Alfréd és dr. Pencz Ferenc, titkár: dr. 

Szepessy Sándor, pénztáros: Mizsik Béla, háznagy: Knapp Béla, ellenőr: Höflinger András, 
gazda: Grósz Jakab, jegyző: Merész Nándor, könyvtáros: Benti Rudolf, ügyész: dr. Fazekas 
Alajos, számvizsgáló tagok: dr. Bálint Béla, Fibi József, Herczeghalmy Nándor, Schwarcz 
Miksa és Gerber Dezső.

Az áprilisban megtartott választmányi ülésen bizottsági tagokat választottak, melyek 
névsorát a Nagytétényi Újságból ismerhették meg a lakosok.

Április 12-én, húsvétvasárnap az egyesület este 8 órától reggelig tartó cigányzenés 
táncmulatságot rendezett az Illés-vendéglőben.

Májusban Liszt Ferenc születésének 125. és halálának 50. évfordulója alkalmából 
Liszt  hangversenyt tartottak az Illés-vendéglő nagytermében. A Budafoki Zeneegy-
let zenekarát a neves karnagy, Serafini Serafinó vezényelte. A műsorban Liszt-dalokat 
adott elő Kutassy Gyuláné énekesnő. Sajnos a rendezvény – a lakosság érdektelensége 
miatt - anyagi és erkölcsi sikertelenséggel zárult. A június 9-én tartott választmányi 
ülésen dr.  Szepessy László titkár arra kérte a választmányt, hogy a jövőben „a kultu-
rális  megmozdulásoknál nagyobb megértést  tanúsítsanak és  a propaganda munkában 
aktívan vegyenek részt.”

Polgári Kör 
tisztikara, 1936
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A Polgári Kör szeptemberi választmányi ülésén a vezetőség féléves kultúrprogramot 
terjesztett be, melyet a tagok elfogadtak:

Szeptember 17-én: társasvacsora, október 4-én: kirándulás szervezése a móri bornap-
ra. Novemberben jubileumi díszközgyűlés, valamint tánckurzus rendezése. December 31-
én: szilveszterest rendezése, január 9-én: teaest, kultúrelőadással, február első szombatján 
hagyományos körbál.

A Kör a helyi egyesületek bevonásával október 4-én testületileg vett részt a móri borna-
pon, „ahol bor, szőlő, gyümölcs és különféle nagyszerű látványossággal várták a vendégeket.” 
Ősztől könyvtáruk az Illés-vendéglőben csütörtök esténként és vasárnap délelőtt állt a tagok 
rendelkezésére. Új könyveket 10 fillérért, régi könyveket 5 fillérért lehetett kölcsönözni.

A tablón a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Nagytétényi Polgári Kör veze-
tőségi tagjai láthatók 1936-ban.

Novemberben a jubileumi közgyűlésen részt vett a két díszelnök Fáy Ignác és Maras-
toni László is. Az évfordulóról a Nagytétényi Újság is beszámolt.

A díszközgyűlés után társasvacsorán vett részt a Kör több mint 150 tagja. Szilvesz-
terkor remek hangulatban mulattak a tagok és a vendégek. A műsorban nagy sikert ara-
tott Rubió Lajos,  aki saját szerzeményű tréfáit adta elő Wittmann József társaságában. 
Sok derültséget keltett Oberhuber Alfréd vidám éjféli köszöntője is. Az est komoly anya-
gi sikerrel zárult.

1937. január 30-án a Polgári Kör által rendezett körbál „fényes külsőségek mellett, igen 
nagy siker jegyében zajlott le.” Február 8-án farsangi családi összejövetelt tartottak az Il-
lés-vendéglőben. „A hangulatos estét nagyban emelték a szerpentin, konfetti és hólabda 
csaták.”  A vidám farsangi szezon ezzel a programmal Nagytétényben véget ért, másnap 
megkezdődött a nagyböjt.

A márciusban megtartott közgyűlésen a beszámolók után megválasztották az új veze-
tőséget, melynek névsorát a „Nagytétényi Újság” is közölte.

Polgári Kör jubileuma Az 1937. március választás
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Választmányi tagok lettek, többek között, vitéz Barotányi Ferenc, Bánhidi Ferenc, Bleyer 
Ernő, Fibi József, dr. Fleischner Gyula, Hirsch Ede, Höflinger András, Keller Béla, Markó 
Gyula, Mészáros Jenő, Missik Béla, Skrbek Artúr, dr. Szepessy Sándor, Tessely Károly.

Március 28-án, húsvétvasárnap reggelig tartó táncmulatságot tartottak. A vendégek gép-
zenére táncolhattak. Áprilistól a Kör a szokásos csütörtöki összejövetelei mellett szombat 
esténként is tartott családi találkozókat az Illés-vendéglőben.

Tavasszal a Polgári Kör tevékenységét belső viszályok nehezítették. Fő problémát 
a frontharcosok kilépési ügye és a felekezeti kérdés megbolygatása váltotta ki. Áprilisban 
dr. Fazekas Alajos elnök írásban bejelentette, hogy lemond tisztségéről. Az április 29-én 
tartott választmányi ülésen pedig Oberhuber Alfréd arról tájékoztatta a tagokat, hogy a ki-
alakult helyzet miatt „a vezetőség lemondását határozta el.” Többek felszólalásai és érvei 
után az alelnök visszavonta lemondásukat, s kijelentette, hogy helyükön maradnak, s foly-
tatják munkájukat.

Májusban Wittmann László zenetanár vezetésével szalonzenekar alakult a Polgári Körben. 
Marastoni László országgyűlési képviselő a zenekar támogatására anyagi segítséget ajánlott 
fel. Július 2-án, pénteken a Kör érdeklődő tagjai megtekintették a Budafoki Gyufagyárat.

Szeptember 3-án elegáns, zárt körű hathetes tánctanfolyamot indítottak a Budai Szent 
Margit Leánygimnázium tánctanárának vezetésével. A tanfolyam 10 pengőbe került. Vár-
helyi Wittmann László zenetanár, karnagy, a Polgári Kör zenekarának megszervezője ősz-
szel a Polgári Körben, majd az Iparoskörben „tartott hangversenyeken zenekarával freneti-
kus sikert aratott.” November 4-én sakkversenyt rendeztek, 20-án pedig gépzenés családi 
össztáncot tartottak. Decemberben biliárd versenyt szerveztek. Az óévbúcsúztató bálon 
kabaréműsor és malacsorsolás szórakoztatta a tagokat és vendégeiket..

1938. január 5-én a Polgári Kör házi hangversenyt rendezett zenekarának fellépésével. 
Karnagyuk, Várhelyi László egy klasszikus hegedűszólóval is sikert aratott. Szita Oszkár 
zongoraművész, a községi zeneiskola igazgatója két Chopin darab előadásával kápráztat-
ta el a közönséget. A zeneszámok között Kovách József tánctanár kis tanítványai táncol-
tak. „A bájos gyermekek és fiatal lányok tetszetős, kecses táncgyakorlatai tavaszt varázsoltak 

1938, Polgári Kör vezetői 1939. februári körbál
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a csikorgó télbe.” A táncoló lányok, köztük Pencz Riácska, Kutassy Évi, Mészáros Eszti és 
Mártus, Marastoni Dédi megmutatták, „miképpen kell a ma lányának sikeresen mozognia.”

A Polgári Kör február 5-én rendezte meg hagyományos körbálját, melyen a cigányze-
ne mellett jazz-muzsika is szórakoztatta a vendégeket, akik kitűnő hangulatban mulattak. 
A képem a Kör vezetői láthatók 1938-ban.

Februárban a Kör tisztújító közgyűlését előkészítő bizottsága Markó Gyula plébánost 
jelölte a Kör új elnökének. Küldöttségük felkereste a püspöki tanácsost, s felkérték a tiszt-
ség vállalására. „Markó Gyula püspöki tanácsos – a közóhajnak engedve – szívesen vállalta 
elnökké történt jelölését.”

Oberhuber Alfréd alelnök a februári választmányi ülésen elbúcsúztatta az elhunyt Dör-
nyey Lajost, majd a Kör tagjai sorába felvették dr. Horváth József állatorvost, ifj. Fazekas 
Istvánt, Buzás Lászlót és Csutorás Pált. Dr. Pencz Ferenc bejelentette, hogy a sakkverseny 
győztese Bleyer Andor lett, s április elején hangverseny rendezésére kerül sor.

A március 6-án tartott közgyűlésen megválasztották a tisztikart. Az új elnököt, 
Markó Gyulát nagy tapssal köszöntötte a közgyűlés. Az új vezetőség tagjai lettek: El-
nök: Markó Gyula püspöki tanácsos, ügyvezető elnök: Oberhuber Alfréd főfelügyelő, 
alelnök: Kutassy Gyula református vezetőlelkész, titkár és pénztáros: dr. Pencz Ferenc 
vállalkozó, háznagy: Knapp Béla községi számvevő, ellenőr: Szabó Béla főmérnök, gaz-
da: Müller József építési vállalkozó, könyvtáros: Benti Rudolf magántisztviselő, ügyész: 
dr. Fazekas Alajos ügyvéd.

Markó Gyula bemutatkozó beszédében a fiatalok aktívabb közreműködését kérte, s fon-
tosnak tartotta, hogy a Polgári Körben a polgárság szélesebb rétegeit vonják be. Kijelentette, 
„hogy mindenképpen a felekezeti békességet kívánja szem előtt tartani.”

A Kör zenekarának hangversenyét április 9-én tartották meg, komoly érdeklődés mel-
lett, az Illés-vendéglőben. „A Kör nagyszerűen megszervezett zenekara most is brillírozott 
változatos műsorával.” Szita Oszkár zongoraművész, valamint Várhelyi László és dr. Pencz 
Ferenc hegedűduója is sok tapsot kapott.

Július 31-én jól sikerült kirándulást szerveztek Balatonaligára, melyen több mint 30-an 
vettek részt, „és a legjobb hangulatban élvezték a Balaton hűs hullámait.”

1939. február 4-én rendezte meg hagyományos körbálját a Polgári Kör. A nagyszámú 
közönség zsúfolásig megtöltötte az Illés-vendéglőt. A szépen feldíszített teremben Fáy Ig-
nác díszelnök 22 órakor nyitotta meg a bált a „Zöldre van a, zöldre van a….” kezdetű csár-
dás dallamára. Hamar általános lett a tánc, „mely színes forgatagával igazán szemet és szí-
vet gyönyörködtető látványt nyújtott.” A zenét a közkedvelt tétényi cigány, Mende András 
és zenekara, valamint a Baross Gábor-telepi Takács-jazz szolgáltatta.

A Kör március 5-én tisztújító közgyűlést tartott, melyen megválasztották a Polgári Kör 
új vezetőségét. Elnök Markó Gyula plébános lett, ügyvezető alelnök Oberhuber Alfréd, al-
elnök Kutassy Gyula, titkár Radeczky János, pénztáros dr. Pencz Ferenc, háznagy Mihálka 
Pál, gazda Solti Jakab, ellenőr Szabó Béla, jegyző: Kludák József, könyvtáros Benti Rudolf, 
ügyész: dr. Fazekas Alajos. Számvizsgáló bizottság tagjává választották: Kiss Sándort, Ko-
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zák Gézát, id. Feimer Istvánt, Schinszky Gézát és Keller Bélát. A választmányi tagok közé 
került, többek között, vitéz Barotányi Ferenc, Bánhidi Ferenc, Bürger Ignác, Endrődi Károly, 
Fibi József, Grósz Jakab, Höflinger András, Keller Béla, Knapp Béla, Mészáros Jenő, Missik 
Béla, Pentz Ferenc, Pentz István, Pentz József, Skrbek Artúr, Szappa Oszkár, Várhelyi László.

Március 30-án az Illés-vendéglőben dalárdát alakított a Kör.
Az 1940-es évek első felében néhány bál, különböző szórakoztató programok, rendez-

vények szervezésével kapcsolódott be a Polgári Kör a község életébe.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 20. század első felében komoly egyesületi élet 

jellemezte Nagytétényt. A Polgári Kör tevékenysége gazdagította, színesítette a település 
közösségi életét, programjaik a lakosság számára sok lehetőséget kínáltak a szabadidő 
tartalmas eltöltéséhez.

1945 után a Rákosi-diktatúra megszüntette a civil szervezetek struktúráját. A Nagytétényi 
Polgári Kör mozgástere beszűkült, majd 1948-ban hatóságilag megszüntették, feloszlatták.

Rendszerváltás után az új Nagytétényi Polgári Kör 1990 decemberében 37 taggal ala-
kult meg, s a Fővárosi Bíróságon 1991. április 11-én került bejegyzésre. A kerületi Önkor-
mányzattól megkapták a Szelmann Házat, s társadalmi összefogással felújították a nagyon 
rossz állapotba került épületet. 1992. május 16-án, az első polgári bál megrendezésével tar-
tották meg a Ház ünnepélyes megnyitóját.

A Polgári Kör a második világháború után megszüntetett elődje örököseként, annak 
hagyományait, népszerű rendezvényeit megújítva folytatja, s új programokkal gazdagítja 
Nagytétény és a kerület lakóinak életét. Néhány az évente megrendezésre kerülő progra-
mok közül: szüreti bál, György napi disznóvágás, Erzsébet és Katalin bál, polgári bál, Ig-
nác napi batyus parti, Charousek Rezső Emléksakkverseny, fúvószenekarok találkozója, 
Tétény Vezér Napja. 

A Polgári Kör emblémája
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A nagytétényi izraelita hitközség és a zsinagóga története

A hagyományok szerint az ország egyik legrégibb izraelita hitközsége Tétényben jött létre. 
Állítólag már a török uralom idején is szervezett zsidó közösség élt a faluban, ezt azonban 
írásos dokumentum nem bizonyítja. A 18. század első felében Tétény földesurai a zsidók 
számára letelepedési lehetőséget biztosítottak a faluban. 1737-ben 12 izraelita (3 család) 
élt a településen, Rudnyánszky József idején, 1746-ban már 8 családra, mintegy 41 izraelita 
lakosra nőtt a számuk. Jobbágytelkeken éltek, a földesúrnak és a megyének is adóztak. 
Kereskedéssel, haszonbérlettel és pálinka főzéssel foglalkoztak. A század közepén, az adófi-
zetők jegyzéke szerint a zsidók közül hatan vásároztak, a Jakab Dávid nevű pedig felvásá-
rolt mezőgazdasági termékeket árusított.

A Rudnyánszky család a 18. század közepén egyik – feltehetően – mezőgazdasági épü-
letüket imaház céljára átadta az izraelitáknak. Az épületről és a település lakóiról az 1759. 
évi katolikus egyházi vizsgálati jegyzőkönyvben az olvasható, hogy „mindezek vegyesen 
laknak a zsidókkal, kiknek rabbijuk és zsinagógájuk van.” Az első képen a hétágú gyertya-
tartó, a menóra látható, mely a Mózes által látott égő csipkebokrot jelképezi. A második 
kép a zsinagóga egykori bejáratát ábrázolja.

Nagytétényben található az ország egyik legrégebbi, több mint 260 éves zsidó temetője, 
melyet egyházi jegyzőkönyvek már 1759-ben említettek. A 18. század közepén a Rudnyánsz-
ky család a mai Romhányi József utca végén biztosított temető létesítésére területet az izraelita 
hitközség számára. A legrégibb, 1750-ből származó sírban a Csehországból Téténybe települt 
Zámán Bőhm, az 1759-ből való sírkő alatt pedig az Óbudáról ideköltözött Róth Simon nyugszik.

A 18. század közepétől folyamatosan nőtt a faluban élő zsidók száma. Többen költöztek 
ide akkor is, amikor 1746-ban Mária Terézia a zsidókat kiűzte Budáról. Számuk 1851-re 326 
főre emelkedett, s 1880-ban már 498 izraelita vallású lakos élt a községben. Ez az akkori te-
lepülés lakóinak 22,2 százalékát jelentette. A Magyar Zsidó Levéltár Családkutató Központ-
jában található, s 1760 óta vezetett születési anyakönyvek tanúsága szerint már a 19. század 

Menóra Zsidó temetőA zsinagóga bejárata
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elején is Tétényben éltek a Berger, a Bőhm, a Kohn, a Schön, a Schwarcz, a Stern, a Taub stb. 
családok tagjai. Ezekben az években a környék legjelentősebb ortodox izraelita hitközsége 
Tétényben működött. Az ortodox izraeliták a zsidó vallás szigorúan törvénytisztelő útját jár-
ták. A Mózes által a zsidó népnek átadott Tóra összes törvényét megtartották, életüket az ab-
ban foglalt szabályoknak vetették alá. A 19. század közepétől 30 évig Tauber Salamon rabbi 
vezette a hitközséget, aki a községnek is meghatározó személyisége volt.

A 18. században létesült zsinagóga felújítására az 1880-as években került került sor. 
Ekkor építették meg a nők számára a karzatot és a kétszárnyú bejárati ajtót.

A zsinagóga fontosabb liturgikus berendezései közé tartozott a tóraszekrény, a frigy-
sátorra emlékeztető építmény. Előtte, a mennyezetről függött alá a gondviselést jelképező 
örökmécses. A zsinagóga eszmei központjában állt a környezetéből kiemelkedő emelvény, 
melyen a tanítás, a Tóra felolvasása történt. (második kép)

1885-től Ungár Rezső rabbi vezette a hitközséget, melyben két egylet működött, a Nő-
egylet és a Chewra Kadischa (Szentegylet).

A Chewra Kadischa egylet már a 18. században is létezett. Az 1890-ben készült alap-
szabályai szerint a Szentegylet fő célja a „betegeken és haldoklókon jótékonyságot gyakorol-
ni, és az az elhunytak méltó eltemetéséről gondoskodni.”

Az alapszabályokat az egylet és a hitközség vezetői állították össze: Ungár Rezső rabbi, 
Spitzer Jakab elnök, Landler Adolf és Schermann József alelnökök, Epstein Mihály és Scher-
mann Albert gondnokok. Az egylet tagja lehetett minden 24. életévét betöltött férfi, aki 
a helybeli anyakönyvi kerülethez tartozott. A felvételi díjat az illető vagyoni helyzetétől 
függően 18, 36 vagy 54 forintban határozták meg. A tagok évente 1 forint 50 krajcár já-
rulékot fizettek. Betegség esetén, ha rászorultak, segélyben részesültek. Nem csak gyógy-
szerekkel és orvosi segítséggel látták el őket, hanem 6 forintig terjedő pénzsegéllyel is. Az 
egylet ügyeit a közgyűlés, a választmány, a főfelügyelő és a felügyelők intézték. Az alap-
szabály meghatározta a felügyelők feladatait:

„Valamely egyleti  tag megbetegedésénél a felügyelők kötelesek a beteg meglátogatását 
minél gyakrabban eszközölni, és ha a betegség veszélyes fordulatot vesz, a szokásos betegfel-

A zsinagóga belseje a 19. századi felújítás után
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ügyelőkről gondoskodni…. Mihelyt halálozás áll be, a felügyelők elrendezik a halott feletti 
ügyeletet… a három felügyelő a felruházásnál és a tisztításnál tartozik megjelenni, azonkívül 
6 egyleti tag meghívatik, kik kötelesek az elhunytat a temetőig elkísérni….”

A temetőben a sír helyét is a felügyelők jelölték ki. Az egylet őrt alkalmazott, aki a te-
metőben a rendre ügyelt. Adar hónap első estéjén, jon kipur ünnepén (az engesztelés nap-
ján) a rabbi minden évben szentbeszédet mondott a zsinagógában, melyért 5 forint tisz-
teletdíjat, s az egylettől ajándékot kapott. Adar a zsidó naptárban a 12. hónap (a Gergely 
naptárban február-márciusra esik), neve a héber „adir” (erős) szóból származik, ekkor szü-
letett és halt meg Mózes. Három évenként az egylet, „Hogy az együvé tartozásnak víg, tár-
sas kifejezés adassék” testvéries ünnepélyt tartott. A tagokat évente, Hanuka ünnep estéjén 
fonott viasztekerccsel ajándékozták meg. Sokféle néven nevezik ezt az eseményt magyarul, 
egyik a fény ünnepe. Általában zsidó karácsonyként tartják számon, mert decemberben 
a karácsonyi előkészületekkel egy időben ünneplik.

Azonban nincs köze a karácsonyhoz. A hanuka emléket állít a jeruzsálemi templom-
nak a szíriai görögöktől való visszafoglalásának. A zsidó családokban ilyenkor nyolc na-
pon át minden este eggyel több gyertyát gyújtanak meg a menórán, a kilencágú gyertya-
tartón (egy ág a szolgagyertyáé). A hanuka bensőséges családi ünnep, annyiban hasonlít 
a karácsonyhoz, hogy ekkor a zsidó gyermekek is kapnak ajándékot. A korabeli képeslap 
egy zsidó család hanuka ünnepét ábrázolja.

A Sávuot (Tóraátadás), a hetek ünnepén (pünkösd) a lakásokat és a zsinagógát vi-
rágokkal díszítették. A hagyomány szerint Mózes ekkor vette át a Sínai-hegyen Istentől 
a Tízparancsolatot, mely alapja a Tóra további 613 parancsolatának. Így a Sávuot a Tíz-
parancsolat és a Tóra átvételének ünnepe. Ennek éjszakáját sokan közös virrasztással 
töltötték.

Hanuka Szimhcat Torá
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A Tóra örömünnepén (Szimhcat Torá) a férfiak hétszer körbevitték a Tórákat a zsina-
gógában. Az ünneppel lezárult az egyéves ciklus, mely alatt Mózes öt könyvét felolvasták. 
A Tóra felolvasása, melyet 54 heti szakaszra bontottak, e napon kezdődött és ekkor is feje-
ződött be. A Tóraolvasás folytonosságát jelképezi ma is ez az ünnep. A korabeli képeslap 
ezt az eseményt ábrázolja.

Nagy-Tétény a 19. század második felében a Budától délre fekvő terület zsidó központ-
ja lett. A község temetőjében nyugszanak Batta, Tárnok, Érd, Sóskút, Etyek, Tököl izraelita 
halottai is. Tétény 1886 és 1931 között elhunyt és itt eltemetett zsidó lakói közül az elmúlt 
években több mint 100 személy sírját azonosították. Az azonosított sírok listájából több is-
mert nagytétényi zsidó család itt eltemetett tagjának nevét tartalmazza az alábbi felsorolás.

A fotók a nagytétényi zsidó temetőben készültek 2017-ben (a szerző felvételei). 
1944-ben tartották itt az utolsó temetést, azóta zárva van.



165

A 19. század végétől a községben az izraelita vallású személyek száma csökkenni kezdett. 
1890-re 311 főre, 1900-ra 247 főre (9,3%-ra) apadt. 1913 tavaszán a képviselő-testület 550 ko-
ronát szavazott meg a zsidó hitközség részére, melynek elnöke ősszel engedélyt kért a közgyű-
léstől, hogy az imaházuk előtti közterületet kőalapú kerítéssel bekeríthesse. A testület a kérést 
elfogadta, mert annak megvalósítása Nagytétény szempontjából is hasznos volt. „A kérdéses 
terület hasznot úgysem hajt, ellenben a műveletlen közönség és különösen a gyermekek azt a köz-
pontban az utcán járók megbotránkozását is felkeltő célra használják… azonkívül a tervezett ke-
rítés díszére válik a községnek.” – olvasható a képviselő-testület jegyzőkönyvben.

Az első világháborúban 16 nagytétényi izraelita férfi harcolt és közülük hárman éle-
tüket adták a hazáért. A Tanácsköztársaság idején, 1919 márciusában a cukorhiány miatt 

A fotó a bekerített 
zsinagógáról készült 
a 20. század második 
felében
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az izraeliták szokásos húsvéti cukorkiutalása is elmaradt. A kommün bukása végén, 1919. 
augusztus 19-én a Nagytétényi Sport Egylet kizárta tagjai sorából az izraelitákat. A jegyző-
könyv szerint „Az izraelitákat teljesen kizárja és semmi ürügy alatt fel nem vétetik ez a faj.” 
16 izraelita személyt zártak ki, többek között Schön Ármint, Böhm Izidort, Weiss Sándort, 
Ungár Bélát, Frisch Malvint.

Az 1920-as évek végén Nagytétényben 47 zsidó családban 150 izraelita vallású lakos élt. 
Közülük 44 személy fizetett adót, többek között egy nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 11 keres-
kedő, 1 orvos, 7 magántisztviselő, 2 vállalkozói igazgató, 6 iparos és 1 mérnök. Az ortodox 
hitközséget Ungár Rezső főrabbi, Burger Zsigmond elnök és Kammer Vilmos alelnök vezette.

A Szentegylet élén is Kammer Vilmos, a Sertéshizlalda vezérigazgatója állt, a Nőegyle-
tet Ungár Rezsőné vezette. A kántori és sakteri feladatokat Trüger Ábrahám hittanár látta el. 
A zsidó étkezési törvények szerint tilos volt vért fogyasztani, s csak az alaposan kivéreztetett 
állatok húsát, a kóser húst lehetett felhasználni. Az állatokat rituális szabályok szerint kellett 
leölnie egy képzett, engedéllyel rendelkező személynek (sakter). Sokan kedvelték a község-
ben Kludák József hentes és mészáros húskészítményeit. A Fő utca 61. szám alatti ház udvará-
ban hátul működött a vágóhíd, a feldolgozó helyiség és a jégverem. Elől, az utcai részen lévő 
üzletben, más húsoktól elkülönített kóser pult állt a zsidó lakosság részére. A képen Kludák 
József és a sakter látható. A kóser pult 1944-ben, a tétényi zsidók deportálása után szűnt meg.

A két világháború között a katolikus és a református egyház harmonikus kapcsolatot 
ápolt az izraelita hitközséggel. A katolikus plébános, Ferschich János és a rabbi, Ungár Re-
zső személyes jó barátok voltak. 1935-ben kezdődött meg a zsinagóga felújítása és belső 
berendezésének cseréje. A munkálatok 1936-ban fejeződtek be. Az épület kívül és belül 
megszépülve várta a híveket, akiknek augusztus 20-án ünnepség keretében adta át az ima-
házat dr. Fleischner Gyula, a felekezet titkára. 1936-ban 180 izraelita élt Nagytétényben. 
1937. május 9-én első világháborús emléktáblát avattak a katolikus templom falán. Az ün-
nepség a község három templomában istentisztelettel kezdődött. A zsinagógában egy kü-

A zsinagóga felirataKludák József hentesboltja
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lönös, akkor még szokatlan dolog történt. Az istentisztelet végén egy keresztény kórus, az 
Iparoskör dalárdája a középoltár emelvényén elénekelte a Himnuszt. 1938 márciusában, 
a Polgári Kör tisztújító közgyűlése után három Gyulát ünnepeltek a résztvevők. Markó 
Gyula plébánost, Kutassy Gyula református vezetőlelkészt és dr. Fleischner Gyulát, az iz-
raelita hitközség titkárát. Ez az epizód a felekezeti békességet jelentette.

Az 1939-ben elfogadott úgynevezett 2. zsidótörvény, mely a zsidók közéleti és gazdasá-
gi térfoglalásáról rendelkezett, már Nagytétényben is éreztette hatását. Tavasszal az alispán 
rendeletet adott ki, melyben a zsidókat a búcsúkon és az országos vásárokon való árusítástól 
eltiltotta. A rendelet szerint „mind a helybeli, mind pedig az idegen lakhelyű zsidó árusok-
nak a napi- és heti piacokon való megjelenését, illetve az azokon való árusítását megtiltom.” 
A községben augusztus 18-án tartották meg a hagyományos búcsút. A rendelkezést ekkor 
már betartották, s annak végrehajtását maga a főjegyző ellenőrizte. A zsidók közéleti sze-
replésének korlátozásával kapcsolatban a belügyminiszter 1941 szeptemberében a zsidók 
választójogáról és képviselő-testületi tagságáról kért jelentést a településektől. Nagytétény-
ben 1.909 lakos rendelkezett képviselő-testületi tagválasztó joggal. Közülük 35 zsidónak 
szűnt meg a választójoga. A 34 képviselővel működő testületben 5 zsidó személy tagságát 
szüntették meg. A zsidókkal kapcsolatos jogfosztó intézkedések meghozatala idején a hit-
község kéréssel fordult a választókerület országgyűlési képviselőjéhez:

„Azzal a tiszteletteljes kéréssel járulunk Képviselő Úr elé, ne méltóztassék értékes szava-
zatával a zsidótörvény megszigorításához hozzájárulni. Minden igaz hazafi hallja az édes 
anyaföld esdeklő szavát: ne taszítsátok ki magatok közül azokat, akik ezrek vérével szentel-
ték meg hozzá való hűségüket, és akik ma is készek hívó szavára érte mindenüket feláldozni.”

1941-ben, a népszámlálás adatai szerint 150 izraelita vallású személy élt a községben. 
Ebben az évben több helyi zsidó férfit vittek munkaszolgálatos századokba, ahol megkü-
lönböztetés és megalázás várt rájuk. Polgári ruhában, katonai őrizet mellett kényszermun-
kát végeztek. Utat, bunkert építettek, lőszert szállítottak, aknát szedtek embertelen körül-
mények között. Többen soha nem tértek vissza. A háborús évek a hazai zsidóság számára 
komoly megpróbáltatásokat hoztak. 1941-ben megtiltották a zsidók és más vallásúak kö-
zötti házasságkötést. 1942-től a tulajdonukban lévő ingatlanok átengedésére kötelezték 
őket. E rendeletre hivatkozva Nagytétény elöljárósága is igényt tartott ilyen területre: „Az 
öt holdon aluli zsidó ingatlanok igénybevételével kapcsolatban kérjük a vármegyei Közjóléti 
Szövetkezetet, hogy Neumann Józsefné telekkönyvi tulajdonát képező nagytétényi 4.352 hr. 
számú 305 négyszögöl kiterjedésű házhelyet Nagytétény község számára juttassa….”.

Az 1944. március 19-i német megszállás után a magyar zsidók halálos veszélybe kerül-
tek. Március végétől hetente vezettek be korlátozó intézkedéseket. Megkülönböztető jel-
zés viselése, utazásaik korlátozása, vagyonuk elkobzása, zsidó szerzők műveinek betiltása 
(több mint 300 magyar szerzőt soroltak fel a tiltójegyzékek) stb. A nagytétényi polgári is-
kola tanárainak is meg kellett kezdeni „a zsidó szellemű könyvek selejtezését.” Az 1943/44. 
tanévben még öt izraelita vallású diák tanult a polgári iskolában: Dentelbaum Jolán, Hirsch 
Magdolna, Schober Valéria, Schwimmer Magdolna és Schön Éva.
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Német parancsra a Zsidó Tanács 1944 áprilisában adatszolgáltatást végzett az ország 
valamennyi hitközségének létszámáról, intézményeiről. Az adatszolgáltatási kartonok a Ma-
gyar Zsidó Levéltár birtokában fennmaradtak. Ezekből tudjuk, hogy 1944-ben a nagyté-
tényi ortodox hitközség lélekszáma 106 fő, s közülük 37-en adóztak. A hitközség rabbival 
nem rendelkezett, elnöke Burger Zsigmond fakereskedő volt. Egy önálló felekezeti egye-
sület működött a településen, a Szentegylet, 14 taggal. Az egyesületet 1944-ben feloszlat-
ták. Április 5-től a községben is minden zsidót sárga csillag viselésére köteleztek. Május 
19-én egy főszolgabírói utasítás, mely a zsidóság „átköltöztetését” említette, felszólította 
a főjegyzőt, hogy „A község területén lévő imaházat, illetve zsinagógát haladéktalanul zárja 
be, tekintettel arra, hogy a zsidóság átköltöztetése következtében arra amúgy sincs szükség.”

A deportálások előtt néhány zsidó család, megérezve a közelgő veszedelmet, elhagyta 
Nagytétényt. Schwarcz Miksát és feleségét a Sváb-hegyen bújtatták. Burger Zsigmondné is 
megmenekült, ő Pestre távozott. Településünkön is segítettek a zsidóknak a túlélésben. Killy 
Antal például a pincéjében adott menedéket nekik. Az Óhegyen lévő gyümölcsösében és 
pincéjében bújtatta őket. A Pestről Nagytéténybe menekült Pártos Géza és balett-táncos 
felesége is nála talált menedéket. Ő bújtatta Schön Györgyöt, aki deportálásakor Komá-
romban megszökött a vonatról, s Killy Antal pincéjében élte túl a szörnyű időket. A képen 
a házaspár látható gyümölcsösükben.

A Markó Gyula plébános által kiállított keresztlevelekkel is megmenekültek néhányan a kö-
zelgő borzalmaktól, de júniusban a tétényi zsidók deportálása is megkezdődött. Szabó Károly 
nagytétényi kéményseprő felesége június elején levelében ezt írta a fronton lévő férjének: „Máma 
vitték el Budafokra a zsidókat. Nagyon siralmas látvány volt, amint a beteg zsidókat kocsin vit-
ték, de máma ők, holnap talán mink….”. A budafoki Halom utcai gettóba kerültek. Rokonaik, 
barátaik közül sokan meglátogatták őket, s élelmiszercsomagokat vittek nekik. Legtöbbjüket 
itt láthatták utoljára a barátok. Innen Budakalászra kerültek, ahonnan a vonatok a haláltábo-
rokba szállították őket. A nagytétényi deportáltak közül több áldozat nevét ismerjük. Vannak 
közöttük gyerekek és idős emberek is. A legfiatalabb egy 4 éves kisfiú, Hirsch György, akinek 

Killy Antal és felesége
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10 és 12 éves nővérét, Veronikát és Magdolnát, valamint szüleit is meggyilkolták Auschwitz-
ban. A két legidősebb a 73 éves özv. Lőwy Ernőné és Csenki Ambrusné volt. A Holokauszt Em-
lékközpont belső udvarán található az Áldozatok Emlékfala. A nyolc méter magas kőfalon 
lévő üvegtáblákon 170 ezer név olvasható, köztük 39 azonosított nagytétényi áldozat neve is.

Az alábbi listában feltüntettük az áldozatok születési évét, az édesanya nevét és azt, 
hogy az Emlékfalon hol olvasható a nevük.
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A második listában olvasható 11 nagytétényi áldozat neve a Yad Vashem Intézet és 
a Dachaui Koncentrációs Tábor Emlékhely forrásaiból származik.

Az auschwitzi haláltáborban vesztette életét a polgári iskola zsidó tanulói közül Hirsch 
Magdolna és Valéria, szüleikkel együtt. Schwarcz Manó édesapja, nővére és annak kislá-
nya, valamint Kutas Endre nagyapja, a képen látható Kohn Ármin és felesége, Sorger Teréz 
is áldozatok lettek.

A Szentháromság utca 13. szám alatt, a házaspár egykori lakhelye előtt, a járdába süly-
lyesztve úgynevezett botlatókövek emlékeztetnek a feldolgozhatatlan cselekedetekre, s sze-
mélyessé teszik az emlékezést az elhurcoltakra, akiknek még sírjuk sem lehetett. Néhány 
megmenekült, s hazatért személy nevét sikerült felkutatni. Az auschwitzi táborból érke-
zett haza Frank Nelli, Frank Katalin, Dentelbaum Gézáné és Jolán leánya. Ugyanebből a tá-
borból menekültek meg a Schwarcz lányok, Mária, Erzsébet és Rózsi is, valamint a Land-
ler család néhány tagja (ők már nem Nagytéténybe tértek vissza). A munkaszolgálatosok 
közül visszatért Dentelbaum Géza, Schwarcz Manó, Schwarcz Tibor és Schwarcz Mátyás. 
A deportálások előtt eltávozott Schwarcz Miksa is visszatért a községbe, s amíg lehetett ő 
gondozta az árván maradt imaházat és a kertjét. Istentiszteletet már nem lehetett tarta-
ni a zsinagógában, mert a Tóra szerint ahhoz legalább 10 felnőtt férfi jelenléte szükséges, 
ennyi pedig ekkor a községben már nem lakott. 1949-ben a népszámlálás adatai szerint 21 
izraelita vallású személy élt Nagytétényben.

Kohn Ármin és felesége Botlatókövek
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A hagyomány szerint ezt a szörnyű időszakot öt család élte túl, akik emlékükre egy-
egy fát ültettek a zsinagóga udvarán. Ez azonban csupán legenda. A fák valószínűleg a Tó-
rát, Mózes öt könyvét jelképezik. Néhány éve az öt japán akácfa életkorát törzsméretük és 
törzsátmérőjük alapján megbecsülték. Az eredmény szerint a fákat valószínűleg a legen-
da állítása szerinti időpontnál jóval később ültették. Az elhurcolt zsidók lakásainak sorsát 
a főjegyzőnek a főszolgabíró részére 1944. június közepén készített jelentéséből ismerjük. 
Nagytétényben „10 db 1 szoba-konyhás, 6 db 2 szoba-konyhás, 4 db 3 szoba-konyhás és 1 db 
5 szobás lakás volt a kitelepített zsidók bérletében, illetve tulajdonában. Az 5 szobás lakást 
főszolgabíró úr a m. kir. rendőrség részére már igénybe vette… Eddig 126 igénylő jelentette 
be igényét a zsidó lakásokra. Ebből az elöljáróság helyszínen szerzett meggyőződés alapján 
56 igénylő feltétlen jogosultságát állapította meg.” A zsidó ingatlanok közül az elöljáróság 
a településen 13 több helyiségből álló tulajdont kívánt megszerezni. Tulajdonosaik között 
több ismert tétényi lakos neve szerepelt. Például Böhm Izidor, Reichel Hermina, Schwarcz 
Miksa, Burger Zsigmond.

A zsinagógát 1945-ben államosították, majd a Budapesti Izraelita Egyházközség tu-
lajdonába került. 1959-ben az épület műemléki védelmet kapott. A XXII. kerületi Tanács 
1962-ben meg akarta vásárolni az Izraelita Egyházközségtől a zsinagóga épületét A Vég-
rehajtó Bizottság titkára „személyesen és írásban több alkalommal kereste meg az Izraelita 
Egyházközség vezetőségét a használaton kívüli zsinagógaépület átadása ügyében. A tárgya-
lásokon konkrét ígéretet tettek, hogy az épület átadásának feltételeit közölni fogják, illetve 
a Hitközség az ügyet megvitatja és döntéséről írásban értesíti a Végrehajtó Bizottságot.” - ol-
vasható az 1963. decemberi VB ülés jegyzőkönyvében. A zsinagóga átadása sem akkor, 
sem később nem történt meg.

1969-ben megkezdődött az épület átépítése (védettsége ellenére), hogy a Műszaki 
Könyvtár raktáraként működhessen. Lebontották a karzatra vezető lépcsőt, három rétegű 
mész került a falak díszítő festésére, a padlót 15 centiméternyi vasbeton réteggel fedték 
le. Elbontották az imaterem mennyezetét, a tóraolvasás lépcsős emelvényét és a tóraszek-

A könyvtár bejárata A könyvtár belseje
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rényt is. A megmaradt bútorok a Zsidó Múzeumba kerültek. 1999-ben a kerületi önkor-
mányzat tanulmánytervet készíttetett az eredeti belső tér helyreállítására. 2007-ben a ke-
rület megvásárolta a zsinagóga épületét. Nagytétény központjának rehabilitációs munkái 
a zsinagóga helyreállítását, felújítását is magába foglalták. Bontásra került a régi beton-
járda és a kerítés is. Az imaház eredeti berendezéséből csak a tóraszekrény és annak épít-
ménye maradt meg, mely a vakolatcserék, feltárások, tisztítások után restaurálásra került 
és rekonstrukciós festéssel lett helyreállítva. A héber feliratot aranyfüsttel egészítették ki. 
A felújított zsinagóga az új Nagytétényi Könyvtár otthona lett, melynek átadó ünnepségé-
re 2013. augusztus 30-án került sor.
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Hogyan szórakozott és ünnepelt Nagytétény 
az 1930-as években?

Az 1930-as éveket sokan Nagytétény virágkorának tartják. A gazdasági problémák, a mun-
kanélküliség, a szegénység ellenére fejlődött a község. Ezt bizonyítja a lakosság számának 
növekedése is. 1930-ban 7.160-an éltek a településen, az évtized végén már több mint 
9.000-en. Ezekben az években, hazánk többi településéhez hasonlóan, Nagytétény életét is 
a felerősödött revíziós politika és az irredentizmus, a trianoni békeszerződésben elveszített 
területek visszacsatolására irányuló törekvések határozták meg. A község fejlődésében az 
is szerepet játszott, hogy az ország miniszterelnökének, Gömbös Gyulának (1932-1936) 
50 holdas birtoka és kúriája Nagytétényben, az Óhegyen (a mai Szakiskola utcában) terült 
el. A nagyközség képviselő-testülete Gömbös Gyulát a település barátjának, jótevőjének 
tekintette, s 1933-ban Nagytétény díszpolgárává választotta. A település civil szervezetei, 
egyesületei a kulturális és közélet fontos szereplőiként működtek. A lakosság szórakoztató 
programjait, kulturális életét és hazafias érzelmeit alakító ünnepségeit ők szervezték, ren-
dezték. A Tessely Károly által szerkesztett társadalmi és szépirodalmi folyóirat, a Nagy-
tétényi Újság rendszeresen beszámolt a település közéletének eseményeiről.

Az 1911-ben alakult Nagytétényi Polgári Kör programjait, rendezvényeit állandó hely-
színén, a Pentz-vendéglőben tartotta, mely 1921-ben Illés Ferenc tulajdona lett. Heten-
te családi összejöveteleket szerveztek, havonta pedig társas vacsorát a Halászcsárdában. 
A Kör szalonzenekarral rendelkezett, mely mindig nagy sikert aratott a község rendez-
vényein. Műsoros estjeiket, hangversenyeiket, báljaikat sokan látogatták. Az 1909-ben  

A Fő-utca 1910-ben Az Országzászló, 1932
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megalakult Baross Gábor-telepi Polgári Kör a Páll-féle vendéglőben szervezett szórakozta-
tó és kulturális programokat a telep lakói részére. Az 1909-ben létrejött Nagytétényi Ipa-
roskör népszerű kórusa fellépéseivel színesítette a tétényi rendezvényeket, ünnepélyeket. 
Színjátszó csoportjuk több emlékezetes darabot mutatott be a Szelmann-vendéglő szín-
padán. Nagytétény legnagyobb ifjúsági egyesülete, a Levente Egyesület 1933-ban már 350 
taggal működött. Zenekara és amatőr színjátszói a hazafias ünnepélyek, bálok, műsoros 
estek állandó fellépői lettek. Az 1929-ben megalakult Nagyboldogasszony Cserkészcsapat 
aktívan bekapcsolódott a település közösségi és kulturális életébe. Műsoros estjeik, bemu-
tatott színdarabjaik sok örömet szereztek a lakosságnak. Az 1932-ben létrejött kormány-
párt, a Nemzeti Egység Pártja (NEP) nagytétényi alapszervezete az évtized közepén már 
660 tagot tartott nyilván és komoly befolyással bírt a település közösségi életére. A képen 
a község Fő-utcája látható az 1910-es években.

A következőkben évről-évre haladva tekintjük át a lakosság sikeres, látogatott szóra-
koztató és kulturális programjait, a község hazafias és egyházi ünnepségeit. Az Iparoskör és 
a Polgári Kör tevékenységéről, programjairól a 7. és 8. fejezetében olvashatnak bővebben.

Az évtized első fontos hazafias ünnepségére 1932-ben került sor. Vitéz Barotányi Fe-
renc, az elemi iskola igazgatójának javaslatára Országzászlót állítottak fel az iskola udva-
rán (a Kludák hentesbolttal szemben). A félárbócra eresztett Országzászló az elveszett 
országrészek feletti fájdalmat fejezte ki. A következő években több hazafias rendezvényt, 
ünnepélyt tartottak e helyszínen. A képviselő-testület Országzászló-bizottságot választott, 
amelynek döntése alapján vasárnaponként leventék, cserkészek, frontharcosok álltak őr-
séget az Országzászló előtt.

1933-ban itt tartották meg az első világháborúban elesett katonák tiszteletére a hősök 
emlékünnepét. A műsorban közreműködött a leventezenekar, az Iparoskör dalárdája, va-
lamint az elemi iskola tanulói és kórusa. Baross Gábor-telepen május 7-én ünnepélyesen 
helyezték el az épülő templom alapkövét. Az esemény részeként, ősi hagyomány szerint, 
minden jelenlévő egy kalapácsütést tett az alapkőre, az erre az alkalomra készített kala-
páccsal. Szeptember 4-én Shvoy Lajos megyéspüspök szentelte fel a barossi hívek áldozat-
készségéből épült Jézus-szíve templomot.

Augusztus 15-én zsúfolásig megtelt hívekkel a Nagyboldogasszony templom. Nagy-
tétény katolikus lakói e napon emlékeztek meg templomépítő elődeinkről, s megünnepelték 
a templom védőszentjének, Szűz Máriának a napját. Másnap kereskedők, iparosok verték 
fel sátraikat a piactéren és a közeli utcákon, s napokig tartó vigasság kezdődött. Évek óta 
ekkor tartották a tétényi búcsút.

1933-ban több szórakoztató és kulturális rendezvény között válogathatott a lakosság. 
Farsang idején az egyesületek jelmezes báljai várták az érdeklődőket. A Levente Egyesület 
május 7-én színielőadást tartott a Szelmann-vendéglőben. Öt darabot mutattak be. Nagy 
sikert aratott az est primadonnája, Hargittay Manci, aki mindegyik darabban szerepelt. 
Az egyes műsorszámok között a leventezenekar szórakoztatta a közönséget. Az Iparoskör 
és Sportegylete június 4-én a Szelmann-vendéglőben pünkösdi táncmulatságot rendezett. 
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A Baross Gábor-telepi Szeretet Dalkör június 25-én sikeres műsoros előadást mutatott be 
a Páll-féle vendéglőben. A Nagyboldogasszony Cserkészcsapat július 2-án cserkésznapot 
tartott. A délutáni ünnepség és műsor után a Halászcsárdában nyári mulatság várta 
a vendégeket. A Nagytétényi Újság szerkesztősége július nyolcadikai művészestjén zsúfolásig 
megtelt az Apolló Mozgó (a későbbi Tétény Filmszínház). A műsorban fellépett a Budafoki 
Zeneegyesület 27 tagú zenekara Serafini Serafinonak, az Operaház tagjának vezényletével. 
Nagy tapssal jutalmazta a közönség a nagytétényi hangverseny-énekesnő, Kutassy Gyulá-
né műsorát. Több tehetséges helybeli is bemutatkozott. Például Wittmann Mária, Hargit-
tay Manci, Oberhuber Olga és Baba, Hoffmann János. Az Iparoskör dalárdája július 16-án 
nagy dalos ünnepélyt rendezett 14 dalkör, 478 dalos vendég közreműködésével. Augusz-
tus 24-én a Polgári Kör családi estéjén a Halászcsárdában a tagok és a vendégek hajnalig 
mulattak. A zenét a csárda 5 tagú cigányzenekara szolgáltatta. A Baross Gábor-telepi Pol-
gári Kör a nyár folyamán hetente zenés összejöveteleket tartott a Páll-féle vendéglőben. 
A zenét az ifjúsági csoport házi zenekara biztosította. Nyáron több előadást mutatott be 
a községben Szalay Károly fővárosi színtársulata, s élvezetes estéket szereztek az érdeklődő 
tétényi lakosságnak. A 300 főt befogadó Halászcsárda kellemes teraszán szombat estén-
ként ingyenes kabaré előadások várták a szórakozni vágyó lakosságot. A község kulturális 
életében fontos helyet foglalt el a film. Az 1927-ben megnyílt Apolló Mozgó minden héten 
új, sokszor a legújabb filmekkel csalogatta a tétényieket. A mozi szombaton és vasárnap, 
időnként hétfőn is várta a nézőket. Augusztusban minden évben egy hónapig tartó nyári 
szünetet tartottak.

A Nagytétényi Újság szerkesztősége szeptember 17-én rendezte meg második műso-
ros estjét a Szelmann-vendéglő színháztermében. Telt ház előtt mutatták be Tessely Károly 
„A menekülő asszony” című egyfelvonásos drámáját, melynek főszerepét Hargittay Manci 
alakította. Nagy sikert aratott az 1930-as, 40-es évek egyik legnépszerűbb előadója, Wey-
gand Tibor, aki ismert slágereket adott elő. A műsorban fellépett még Serafini György he-
gedűművész, az Operaház tagja is. A Nagyboldogasszony Cserkészcsapat november 12-
én a Szelmann-vendéglő színpadán mutatta be az „Erdők lánya” című daljátékot. A darab 
főszerepét Hufnagel Magdus játszotta. Sok tapsot kapott Oberhuber Ilonka, Mehrl Mancika, 
Grósz Terike, Tichy Ferenc és Vados József is. A Baross Gábor-telepi Polgári Kör november 
25-én a Páll-féle vendéglőben táncmulatságot rendezett. A Gumigyár decemberi karácsonyi 
ünnepségét a vállalat kultúrtermében tartották, mely zsúfolásig megtelt a dolgozókkal. 
A műsor után minden alkalmazott gyermeke ajándékcsomagot kapott, s az üzem vezetősége 
bejelentette, hogy 5 szegény barossi tanulót állandó ebéddel fognak ellátni. December  
25-én az Iparoskör színjátszó csoportja Ábrahám Pál „Viktória” című operettjét mutatta be 
a Szelmann-vendéglő színpadán, mely nagy tetszést aratott. A Levente Egyesület december 
26-án az „Ami fenntart minket” című drámát mutatta be átütő sikerrel. A szereplők közül 
kiemelkedett Papp Ilonka, Reichenbach István és Mehrl Mancika. December 31-én a Pol-
gári Kör a Halászcsárdában, az Iparoskör a Szelmann-vendéglő nagytermében cigányze-
nés mulatsággal búcsúztatta az óesztendőt.
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Az 1934. esztendő sok bállal, táncmulatsággal kezdődött. Február 3-án a Polgári Kör 
szokásos Körbálja a remek hangulaton kívül még jövedelmet is hozott az egyesületnek. 
Húshagyó kedden, február 13-án, a Halászcsárdában „Móka, hangulat, vidámság” jelszó-
val tartottak családi összejövetelt. A Baross Gábor-telepi Polgári Kör a feldíszített Páll-féle 
vendéglőben rendezte meg hagyományos Körbálját. Farsangi mulatságot minden egyesület 
tartott. A leventék például február 13-án az Illés-vendéglőben rendezték meg a jelmezes 
táncmulatságot.  Ferschich János plébános azt kifogásolta, hogy többen a farsang végén 
sem tudtak elbúcsúzni a mulatozástól, s azt hamvazó szerdán is folytatták. Az Iparos-
kör színjátszói február 17-én a Szelmann-vendéglő színpadán bemutatták Kálmán Imre  
„Tatárjárás” című operettjét.

Március 15-én több hazafias ünnepélyt is szerveztek a községben. A nagytétényi gyere-
kek az elemi iskola udvarán, az Országzászló előtt emlékeztek a forradalom és szabadság-
harc hőseire. A Baross Gábor-telepi elemi iskolában vitéz Pusztay János igazgató ünnepi 
beszéde után a diákok adtak műsort. A lakosság részére a civil szervezetek részvételével 
rendeztek nagyszabású hazafias estet. A műsorban bemutatták a „Lesz még tavasz” című 
irredenta darabot, melynek szereplői sok tapsot kaptak (Hargittay Manci, Ackermann 
József, Bodor Gyula, Rubió Ferenc). Az Iparoskör dalárdája és vegyes kórusa is fellépett 
Kiss Sándor karnagy vezényletével. Az Országzászló felállítása után az egyesületek min-
den évben kegyeleti futást tartottak. 1934-ben a leventék kerültek sorra, akik a futás végén 
megkoszorúzták az Országzászlót.

Április 1-jén, húsvétvasárnap az Iparoskör és Sportegylete nagy húsvéti táncmulatsá-
got rendezett a Szelmann-vendéglő összes helyiségében. Zenét a közkedvelt levente fúvós-
zenekar szolgáltatta. Áprilisban több színházi előadás és művelődési est várta a lakossá-
got. A Levente Egyesület telt ház előtt mutatta be az „Érik a búzakalász” című vígjátékot 
(Hargittay Manci, Hufnagel Magdus, Reichenbach István, Hofmann János). A cserkészek 

Az Országzászló előtt, 1930-as évek Katolikus templom
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Szigligeti Ede „A cigány” című népszínművét adták elő. Az Iparoskör színjátszó csoport-
ja Herczeg Ferenc „Gyurkovics lányok” című 4 felvonásos darabjával örvendeztette meg 
a közönséget. Mécs László, a híres papköltő a zsúfolásig megtelt Illés-vendéglőben lépett 
fel, s mondta el verseit. A költőt a közönség lelkesen ünnepelte.

Május 6-a Nagytétény katolikus hívei számára emlékezetes ünnep volt. Ekkor látogatta 
meg az egyházközséget Shvoy Lajos megyéspüspök. A program ünnepi szentmisével kez-
dődött, majd 11 órakor a fehér ruhába öltözött fiatalok bérmálásával folytatódott. 13 órakor 
több mint 100 férfi részvételével szeretet-lakomát tartottak az Illés-vendéglőben, melyen báró 
Rudnyánszky Gyula kegyúr üdvözölte a püspököt. A délutáni hittanvizsga és a templomi áj-
tatosság után Shvoy Lajos elbúcsúzott tétényi híveitől. Május 20-án az Iparoskör pünkösdi 
táncmulatságán a közönség a reggeli órákig mulatott a levente fúvószenekar zenéjére.

1934-ben két fővárosi színtársulat is tartott előadásokat a községben. Májusban az Uj-
váry Árpád igazgató által vezetett Országos Kamara Színpad egy hétig tartó vendégjáté-
kát élvezhette a lakosság. Júliusban kezdte meg szezonját a közkedvelt Szalay-színtársu-
lat. A 10 előadásra szóló bérletet 10 pengőért lehetett megvásárolni. Bemutatták – többek 
között – a „Fehérvári huszárok”, a „Bál a Savoyban” és az „Ördöglovas” című operetteket. 
Mindegyik darab szenzációs sikert aratott.

A „Madarak és fák napját” már a 30-as években is megünnepelték az iskolákban. Június 
13-án Jóby Frigyesné tanítónő a madarak és a fák védelméről tartott szép beszédet az elemi 
iskolában. A gyermekkórus, a tornajátékok és a szavalatok hangulatossá tették az ünne pélyt. 
A Baross Gábor-telepi Szeretet Dalkör július 15-én a Duna-parti Szűcs-féle vendéglőben 
nagyszabású műsoros táncmulatságot rendezett. A Levente Egyesület szeptember 8-i szü-
reti bálján az Illés-vendéglőben sokan mulattak. A színpompás délutáni felvonuláson nagy 
tapsot kapott a csikósok tánca. A bálon a szőlőlopásban a legügyesebb csikós lány Kőnig 
Annus, a szépségverseny győztese Horváth Manci lett.

A Polgári Kör október 6-án a Halászcsárdában disznótoros vacsorát tartott, melyen 
a nagyszámú vendégsereg hajnalig szórakozott. Október 7-én a község nagyszabású tánc-
mulatságot és népünnepélyt rendezett a Hősi Emlékmű befejező munkálatainak költségeire. 
A délutáni tombolasorsoláson 150 nyereményt (rádiók, hangszórók, dísztárgyak, játékok) 
sorsoltak ki, amit a helyi gyárak és tétényi polgárok adományoztak. A Baross Gábor-telepi 
Polgári Kör 25 éves jubileumát díszelőadással ünnepelte a Páll-féle vendéglőben.

Az esztendő legemlékezetesebb napján, október 28-án, hazafias ünnepség keretében 
került sor a Hősi Emlékmű avatására. Hét órakor zenés ébresztővel kezdődött a program, 
majd az egyesületek, iskolák, cserkészek és leventék felvonulása következett. Az emlékmű 
előtt a helyi Frontharcos Szövetség tagjai álltak őrséget. A főherceget, a miniszterelnököt 
és báró Rudnyánszky Gyulát a község vezetői fogadták a felállított díszkapunál. A Szenthá-
romság-szobor (ekkor még itt állt) előtti tábori szentmise után József főherceg megtartotta 
avatóbeszédét, majd Kiss Sándor községi bíró átvette az emlékművet. Először József főher-
ceg és Gömbös Gyula, majd a hősök hozzátartozói és az egyesületek koszorút helyeztek 
el az átadott emlékművön. Délután díszebédet tartottak az Illés-vendéglőben, este pedig 
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ünnepi műsort a Szelmann-vendéglőben, a Hungária Gumigyár Közművelődési Egyesü-
letének rendezésében. Az eseményről a Nagytétényi Újság is beszámolt.

Az Apolló Mozgó 1934-ben bemutatott filmjeit sokan látogatták. Februárban nagy si-
kert aratott Fritz Lang német filmje, a „Dr. Mabuse végrendelete”, melynek egyik főszerepét 
Beregi Oszkár alakította. Két napig játszották az Oscar-díjas „Cavalcade” című amerikai 
filmet, melynek bevételéből minden látogató után 10 fillért a Hősi Emlékmű javára aján-
lottak fel. Május végén Greta Garbo világhírű filmjét a „Krisztina királynőt” mutatták be. 
Júniusban Kabos Gyula és Szőke Szakáll bohózatai szórakoztatták a nézőket, decemberben 
pedig Stan és Pan, valamint Zoro-Huru filmeket láthatott a lakosság.

1934 telén is remek programok között válogathattak Nagytétény lakói. November 
17-én a Nemzeti Egység Pártjának női csoportja a Szelmann-vendéglőben óriási érdek-
lődéssel kísért teaestélyt rendezett. A tiszta bevételt, 600 pengőt, a szegény iskolai ta-
nulók felruházására fordították. Novemberben az Iparoskör színtársulata Jakobi Vik-
tor „Sybill” című operettjét mutatta be, decemberben pedig Tóth Ede „Falurossza” című 
4 felvonásos színművét két alkalommal vitték színre zsúfolt ház előtt. December 2-án 
a Nagyboldogasszony Cserkészcsapat gárdájának előadásában a „Gyimesi vadvirágok” 
című 3 felvonásos színművet láthatta a Szelmann-vendéglő közönsége. Az Iparoskör de-
cember 8-án tánccal egybekötött hangulatos Mikulás estét rendezett. A Polgári Kör téli 
családi összejöveteleit is sokan látogatták az Illés-vendéglőben. A katolikus egyházközség 
december 22-én ingyenes karácsonyi előadást tartott. A szavalatokat, dalokat, karácso-
nyi élőképet és pásztorjátékot iskolás gyermekek adták elő. A rendezést özv. Szikszayné és 

Nagytétényi Ujság Hősi Emlékmű avatása, 1934
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özv. Uzoni Zoltánné tanítónők végezték. Karácsony előtt a Gumigyár impozáns ünnepsé-
gén a köszöntők és a műsor után kiosztásra került 22 db gyermek télikabát, 150 pár meleg 
harisnya, 103 hócipő, 12 tornacipő, 30 pulóver, 100 hósapka és 100 db sál. Az Iparoskör 
színjátszói karácsony két napján bemutatták a „Győzedelmes szeretet” című 3 felvonásos 
megható bibliai színdarabot. December 31-én a Polgári Kör az Illés-vendéglőben, az Ipa-
roskör a Szelmann-vendéglőben vidám szilveszteri bállal búcsúztatta az 1934. esztendőt.

1935-ben is számos művelődési lehetőség, táncmulatság, szórakoztató program gaz-
dagította Nagytétény közösségi életét. A frontharcosok helyi szervezete január 24-én az 
Apolló Mozgóban nagy érdeklődés mellett kultúrestet rendezett. A beszédek után a műsor 
fénypontját a levente fiatalok által előadott három vidám színdarab és a magánszámok je-
lentették. Az ünnepi zenéről a leventezenekar gondoskodott. A Polgári Kör hagyományos 
és híres Körbálját február 2-án tartotta meg az Illés-vendéglő összes termében. A külsősé-
gekben is fényes bálon a Horváth Lajos vezette népszerű budafoki cigányzenekar muzsikált. 
A Baross Gábor-telepi Polgári Kör szokásos Körbálját is e napon rendezte meg a Páll-féle 
vendéglőben. A vidám hangulatot bálkirálynő-választás, táncverseny, szerpentin- és kon-
fetticsata színesítette. Zenét a közkedvelt házi dzsesszzenekar biztosította. A nagytétényi 
polgárok hagyományos Nősök Bálját február 9-én tartották meg a Szelmann-vendéglőben. 
A talpalávalót a Láng István vezette budafoki frontharcos zenekar szolgáltatta. A Gumigyár 
Közművelődési Egyesülete február 16-án rendezett jelmezes álarcos bált a Szelmann-ven-
déglőben. A vendégek cigányzenére és gépzenére mulathattak. A nagytétényi Tűzoltó 
Testület február 23-án az Illés-vendéglőben tartott nagy táncmulatságot, melyen a zenét 
a martonvásári tűzoltózenekar szolgáltatta. A Baross Gábor-telepi katolikus egyházköz-
ség a telepi templom javára rendezett tánccal egybekötött farsangi kabarét és bűvészestet 
február 24-én a Szelmann-vendéglőben. Az Iparoskör és Sportegylete március 3-i jelmez-
bálján a budafoki frontharcos zenekar szórakoztatta a nagyszámú közönséget. Húshagyó 
kedden a Polgári Kör az Illés-vendéglőben tánccal egybekötött kedélyes estét rendezett. 
Dr. Hettyey Gyula budafoki dzsesszzenekara muzsikájára mulattak a vendégek.

Március 13-án az Országos Frontharcos Szövetség nagytétényi szervezete az Apolló Moz-
góban kultúrestet rendezett. A színes és változatos programban nagy sikert arattak a leventék 
szereplői. A NEP községi szervezete és a civil egyesületek a Szelmann-vendéglő színháztermé-
ben bensőséges ünnepséget rendeztek március 15-én, a forradalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából. A műsort és egy hazafias színdarabot az Iparoskör műkedvelői adták elő. 
Ünnepélyt tartottak az elemi iskolában is, ahol Zavagyák Cyrill tanító tartotta a megemlékezést.

A húsvéti feltámadási körmenetet 1935-ben a helyi Credo-egyesület szervezte meg. 
A frontharcosok látványos formaruhában vonultak fel. Az iskolák, az egyesületek,  
a csendőrség és a tűzoltóság tagjai szintén testületileg vettek részt az impozáns körmeneten. 
Húsvétvasárnap az Iparoskör nagyszabású táncmulatságot rendezett a Szelmann-vendég-
lőben, melyen a budafoki frontharcos zenekar szolgáltatta a talpalávaló muzsikát.

Május 7-én kezdte meg szezonját a népszerű Tóváry Pál igazgató 24 tagból álló operett 
társulata. A Szelmann-vendéglő színháztermében a fővárosi színházak újdonságait mu-
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tatták be. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre a helyárakat mérsékelték, s több előadást 
ketten nézhettek meg egy jeggyel. Bemutatták – többek között – a „Fehérvári huszárok”, 
a „Nápolyi kaland”, a „Három a kislány” és a „Mágnás Miska” című darabokat.

Nagytétény lakói május 26-án rendezték meg a Hősök Napját. A tábori oltár előtt tartott 
szentmise után dr. Bálint Béla körorvos tartott ünnepi beszédet. A műsorban közreműkö-
dött az Iparoskör dalárdája, a Baross Gábor-telepi Szeretet Dalkör és a leventezenekar. Az 
ünnepség alatt kegyeleti stafétafutást is tartottak. Május végén a cserkészcsapat zsúfolt néző-
tér előtt mutatta be Jókai Mór dramatizált regényét, „A fekete gyémántokat”. A szereplők kö-
zül remek alakítást nyújtott Szabó Manci, Reichenbach István, Kohn Gyula, Varsády Gyula.

Június 1-jén nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Nagytétényi Újság sajtóbálját az 
Illés-vendéglő összes termében. A kitűnő zenét, a jó hangulatot a Corvin Áruház éttermé-
nek dzsesszzenekara, a közismert hattagú Mahner zenekar biztosította.

A NEP helyi szervezetének női csoportja június 6-án kerti ünnepséget tartott a Ha-
lászcsárdában. A műsoros mulatságon megjelent Gömbös Gyula miniszterelnök is felesé-
ge, Dóra leánya és Gyula fia társaságában. A fellépők közül nagy sikert aratott a Gumigyár 
Közművelődési csoportja a bemutatott kabaré előadással, Szórád Ferenc operaénekes, va-
lamint Marastoni Ica és Sári magyaros táncszámukkal. Az est jövedelméből a női csoport 
300 pengőt az öt legszegényebb családanya megsegítésére fordított.

Július 26-tól a Frontharcos Szövetség nagytétényi csoportja a világháborúban elesett hősi 
katonák emlékére minden hónap utolsó péntekén, az esti órákban zenés takarodóval tisztelgett 
a Hősi Emlékmű előtt. A zenés műsort mindig nagyszámú érdeklődő hallgatta meg. A képen 
egy, az 1930-as évekből való képeslap látható. A Baross Gábor-telepi Polgári Kör augusztus 3-án 
nagyszabású nyári táncmulatságot rendezett a Páll-féle vendéglőben. Az Iparoskör színjátszó 
csoportja augusztus elején az újjáalakított Szelmann-vendéglő színháztermében teremavató 
dísz előadást tartott. „A piros bugyelláris” című 3 felvonásos népszínmű nagy tetszést aratott, s az 

Képeslap a 30-as évek második feléből Csikós lány és fiú
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előadást augusztus 11-én közkívánatra megismételték. A községben e napon első ízben rendeztek 
aratóünnepélyt. A katolikus és református templomban megtartott ünnepi istentisztelet után 
– az esős idő miatt – az elemi iskolában folytatódott az ünnepség. Ének- és zeneszó mellett 
az uradalom aratómunkásai is bevonultak az iskolába, vállaikon színes szalagokkal díszített 
kaszáikkal és gereblyéikkel. Az aratóünnepség alkalmából szervezett gyűjtés során 600 pengő, 
105 q tűzifa, 6 q liszt, sok szén, burgonya, ruhanemű gyűlt össze, melyet a tél folyamán a szegény 
sorsú lakosság között osztottak szét. Augusztus 15-én, a templom védőszentjének ünnepén, 
Nagyboldogasszony napján tartotta a katolikus egyház a templom búcsúnapját. A sokak által 
várt községi búcsút, a vásárt és a mulatságokat 18-án és 19-én rendezték meg.

Az Apolló Mozgó több új magyar filmet is bemutatott az év során. Például a Kabos 
Gyula főszereplésével készült „Köszönöm, hogy elgázolt”, az „Ez a villa eladó” és az „Iglói 
diákok” című filmeket. Nyáron a nagytétényi barokk kastélyban folytak az „Édes mostoha” 
című film felvételei, melynek címszerepét a közismert szépségkirálynő és színésznő, Tasná-
di Fekete Mária alakította. A kastély kapujában mindig ott tolongtak a kíváncsi tétényiek, 
akik látni szerették volna a korszak híres színészeit: Páger Antalt, Gózon Gyulát, Vaszary 
Piroskát. Az elkészült filmet az Apolló Mozgó a fővárosi bemutató után már december ele-
jén három napig játszotta, sőt a nagy siker miatt januárban két napig ismét műsorra tűzte.

Szeptember 11-én bensőséges ünnepség keretében adta át rendeltetésének a polgári fiú- 
és leányiskolát az alapító és fenntartó Nagytétényi Kultúrtársulat. A 8 órakor megtartott 
szentmise után az új iskola tanulói, tanárai, a szülők, a vendégek és az elemi iskola növen-
dékei az Országzászló elé vonultak, ahol ünnepélyes keretek között nyitották meg a pol-
gári iskola első tanévét. Szeptember 12-én nagyszabású irodalmi estet rendeztek a község-
ben. Puszta Sándor országos hírű papköltő óriási érdeklődés mellett az Illés-vendéglőben 
tartotta meg előadóestjét. A műsorban közreműködött Adler Gitta opera-énekesnő is, aki 
a „Cremonai hegedűs” és a „Bohémélet” című operákból énekelt részleteket.

Az Iparoskör szeptemberi szüreti mulatságán a csikós fiúk és lányok magyar jelmezes 
felvonulása nagy sikert aratott. Október 24-én, vasárnap ünnepelték meg a nagytétényi ősi 
templom fennállásának 180 esztendős jubileumát. Délelőtt a zsúfolásig megtelt templomban 
egyházi ünnepséget rendeztek. Délután Dáni Géza tartott előadást a templom történetéről.

November 16-án a NEP nagytétényi női csoportja a Szelmann-vendéglőben, Gömbös 
Gyuláné védnöksége mellett, műsoros teaestet rendezett. A műsorban országos hírű mű-
vészek is felléptek. Például Medek Anna, az Operaház európai hírű művésznője, Hosszú 
Zoltán, a Nemzeti Színház tagja. A teaest 625 pengőt jövedelmezett, melyből 72 pár gyer-
mekcipőt, ugyanannyi meleg harisnyát osztottak szét a szegény iskolás- és óvodásgyerme-
kek között. December 15-én a Nagytétényi Újság szerkesztősége sikeres, külsőségekben is 
fényes irodalmi estet rendezett. A nagytétényi közönség szebbnél-szebb irodalmi és zenei 
produkciókat hallhatott. Fellépett – többek között – Dr. Melczer Géza hegedűművész, Vas 
Márton zongoraművész, Erdélyi József költő, Tibai Takács Erzsébet zongoraművésznő, 
Kutassy Gyuláné énekesnő, Puszta Sándor papköltő. A szereplők nívós és élvezetes estét 
szereztek a nagyszámú érdeklődőnek.
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Az 1935. esztendő karácsonyi ünnepségekkel és az egyesületek szilveszteri mulatsá-
gaival fejeződött be. 

Szórakozásban 1936-ban sem volt hiány. Gazdag báli szezonnal kezdődött az esztendő. 
Az Iparoskör január 12-én rendezte meg hagyományos teaestjét. Remek műsorszámok szó-
rakoztatták a Szelmann-vendéglő nagytermének szépszámú és lelkes közönségét. A Levente 
Egyesület január 18-án tartott táncmulatságot az Illés-vendéglőben. A vidám hangulatú bálon 
az 1914. évfolyamú leventéket búcsúztatták el. A Polgári Kör február 1-jén ugyanitt tartotta 
meg hagyományos Körbálját. A Baross Gábor-telepi katolikus egyházközség február 2-án 
remek műsoros estet rendezett a Szelmann-vendéglőben, melyen fellépett Detre Dreschler 
Károly festőművész, aki mint nagytétényi baracktermelő sváb-legény jelent meg, s vicces 
karikatúrákat rajzolt. Bemutatkozott a nagy hírű Villibáldt bűvész is. A barossi fiatalok egy 
színdarabbal lepték meg a közönséget. Műsor után hajnali öt óráig cigányzenére táncoltak 
a vendégek. Február 6-án nagyszerű hangulatban mulattak a vendégek a katolikus ifjak 
szervezetének nagytétényi Emericana-bálján. A két fővédnök, báró Rudnyánszky Gyula 
és gróf Csáky Félix jelenlétében tíz díszmagyar-ruhás pár magyar körtánccal nyitotta meg 
a bált. Ezután kezdetét vette a vigalom, melyhez a zenét a rádióból ismert Vörös Jóska ci-
gányzenekara biztosította. Sok ötlet és jókedv jellemezte az Iparoskör február 7-i álarcos-
bálját, melyet nagy látogatottsággal rendeztek meg. A Hungária Gumigyár jelmezes bálját 
február 8-án tartotta a Szelmann-vendéglőben. A nagyterembe lépve jelmezek sokasága 
fogadta a vendégeket: balerinák, magyar ruhás lányok és legények, bohócok, maharadzsák, 
spanyol táncosok stb. Élvezetes műsorral kezdődött a bál, majd karneválszerű táncszámok 
következtek, s utána reggelig tartott a mulatság. A Polgári Kör február 9-én, vasárnap ren-
dezett farsangi összejövetelén szerpentin, konfetti és hólabdacsaták emelték a hangulatot. 
Ez volt a báli szezon utolsó programja, utána megkezdődött a nagyböjt.

Levente vezetők, 1936
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Színházi előadásokban, műsoros estekben, hazafias és egyházi ünnepélyekben sem 
volt hiány 1936-ban. A Nagyboldogasszony Cserkészcsapat tagjai január 19-én a Szel-
mann-vendéglőben mutatták be Tóth Ede „A tolonc” című háromfelvonásos népszínművét. 
A főszerepeket Höfflinger Manci, Tichy Margit, Oberding Tibor, Kohn Gyula és Tichy Fe-
renc játszotta. Február 16-án ugyanitt a Credo-egyesület (katolikus férfiak egyesülete) mű-
soros estet rendezett. Az est fénypontjaként Takácsy Dénes, az „aranytorkú pap” dalaival 
elkápráztatta a közönséget. Március 15-én a község egyesületei nagyszabású hazafias ün-
nepséget rendeztek a Szelmann-vendéglő színháztermében. Az ünnepi beszédet Fáy Ignác, 
a NEP helyi elnöke tartotta. A sok műsorszám közül kiemelkedett az Iparoskör színját-
szóinak irredenta darabja és tánckarának szép magyar tánca. Március 22-én az Iparoskör 
rendezésében, nagy érdeklődés mellett tartották meg a nagytétényi Chilkó Ferenc zene-
szerzői és hegedűestjét. Közreműködött a Kör vegyes kara, s felléptek még: Kristó Lajos 
rádióénekes, Monti József cigányzenekara. Községünkben Munkás Dalkör is működött. 
Országos sikert aratva márciusban a rádióban is szerepelt az együttes. Műsorukat három 
alkalommal az Apolló Mozgóban is bemutatták.

Nagypénteken délután szentelték fel az Óhegy aljában lévő, 1805-ben készült kálvária 
felújított stációit. A hívek egyházi dalokat énekelve vonultak ki a kálváriához, a Petreko-
vics Lajos által festett stációkhoz. Az ünnepi avatóbeszédet Markó Gyula plébános testvér-
bátyja, Markó Dénes ferences rendi házfőnök tartotta. A felszentelés után a hívek együtt 
visszaindultak a templomba, ahol ájtatosságot tartottak. Húsvétvasárnap a Polgári Kör az 
Illés-vendéglő összes termében tartott táncmulatságot. Az Iparoskör a Szelmann-vendég-
lőben, a nagytétényi munkások a Spiller-vendéglőben rendeztek húsvéti bált. Április 4-én 
a Polgári Iskola tantestülete a Szelmann-vendéglő színháztermében adott műsort. Az iskola 
növendékei előadásokkal és szavalókórussal szerepeltek. Közreműködött Kutassy Gyuláné 
énekesnő és Szórád Ferenc operaénekes is. A bevételt az iskola felszerelésére és a szegény 
sorsú tanulók segélyezésére fordították. Május 3-án az Iparoskör színjátszói bemutatták 
Békeffy István és Lajtai Lajos operettjét az „Okos mamát”. Június 7-én a Polgári Iskola ta-
nulói a levente pályán nagy érdeklődéssel kísért szép tornaünnepélyt tartottak. Úrnapján, 
a körmenet alkalmából, ünnepi pompába öltözött Nagytétény. Cserfalombokkal és égő 
gyertyákkal díszítették fel a házakat. A körmenet útvonalát virágszirmokkal szórták fel, 
ahol a hívők, a frontharcosok, cserkészek, iskolások, leventék, a Credo-egyesület tagjai, 
az apácák és a zárda növendékei vonultak fel a díszes körmenetben. Az egyes stációknál 
a Credo Dalárda tagjai énekeltek vitéz Barotányi Ferenc vezényletével.

Június 27-én kezdte meg nagytétényi előadásait a Tóváry-színtársulat az „Aki mer, 
az nyer” című operettel. Előadták még – többek között – a „Mit susog a szél?”, a „Pármai 
ibolya”, a „Mosoly országa” és a „Fenséges asszony” című darabokat. A nagytétényi Szórád 
Ferenc operaénekes is fellépett a társulat „Mosoly országa” előadásán, mint vendégművész.

1936-ban népszerűek lettek az Apolló Mozgó krajcáros szerdái, amikor 20 és 40 fillé-
res belépőkért kiváló filmeket nézhettek meg a község lakói. Íme néhány az év magyar és 
külföldi sikerfilmjei közül: Februárban mutatták be a „Budai cukrászda” (Kabos Gyula, 
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Perczel Zita, Gózon Gyula, Somlay Arthur) és a Jókai Mór regényéből készült „Aranyem-
ber” című filmeket. Tavasszal a „Nagymama” (Rózsahegyi Kálmán, Pethes Sándor, Perényi 
László, Szörényi Éva), a „Címzett ismeretlen” (Kabos Gyula, Ágay Irén, Ráday Imre) ma-
gyar, valamint a „Karenina Anna” (Greta Garbo) című külföldi filmek vonzottak sok nézőt 
a moziba. Az utóbbi díszelőadásán a Nagytétényi Munkás Dalkör is fellépett.

A Frontharcos Szövetség nagytétényi csoportja július 5-én zászlószentelési ünnepsé-
get rendezett, melyen Gömbös Gyulánét kérték fel zászlóanyának. Zenés ébresztővel kez-
dődött a nap, majd fél tízkor megkoszorúzták a Hősi Emlékművet. Ezután a résztvevők 
a Duna-parton felállított tábori oltárhoz vonultak. Tíz órakor megérkezett Gömbös Gyu-
láné. A beteg miniszterelnököt fia, Gömbös Ernő képviselte. A tábori misét Markó Gyula 
plébános tartotta, majd Kutassy Gyula református lelkésszel együtt megáldotta a zászlót. 
Gömbös Gyuláné feltűzte a zászlóra a zászlóanyai szalagot, a zászlószöget pedig Gömbös 
Ernő verte be a zászlórúdba. Az impozáns ünnepség a frontharcosok felvonulásával feje-
ződött be. Július 21-én a Nagyboldogasszony Cserkészcsapat a Szelmann-vendéglő nagy-
termében telt ház előtt bemutatta Gárdonyi Géza a „Bor” című népszínművét. Július 28-án 
Rubió József, a Nagytétényi Újság munkatársa szerzői estjére került sor a Szelmann-ven-
déglő színháztermében, melyen Vadnay László és több ismert fővárosi művész is fellépett. 
A műsorban Rubió József ötletes bohózatait az Iparoskör színjátszói adták elő. Augusztus 
2-án a Hadirokkantak Nemzeti Szövetségének nagytétényi fiókja a Szelmann-vendéglő 
összes termében nyári táncmulatságot rendezett, melyen a zenét a Déli vasút fúvószene-
kar szolgáltatta.

Az Iparoskör szeptemberi hagyományos szüreti mulatságán a nagyszabású és látványos 
csikós felvonulást sokan tekintették meg. A bálon az ismert Láng-féle Beszkárt-zenekar 
számaira táncoltak a vendégek.

Október 6-án Gömbös Gyula négy évi miniszterelnökség után gyógyíthatatlan beteg-
ségben meghalt. A község képviselő-testülete október 9-én gyászgyűlést tartott. A testület 
határozata alapján a Föld utcát (mai Angeli utca) Gömbös Gyuláról nevezték el.

A Nagytétényi Polgári Kör november 7-én rendezte meg 25 éves jubileumi közgyűlését 
az Illés-vendéglőben. November 14-én a NEP női csoportjának műsoros teaestjén a Szel-
mann-vendéglő termeit zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, akiknek színes és nívós 
műsort állítottak össze a rendezők. Nagy sikert arattak – többek között – Kutassy Gyulá-
né és Szórád Ferenc énekszámai, Murgács Kálmán dalköltő és Kékes Irén énekesnő dalai. 
November 22-én az Iparoskör és Sportegylete a Szelmann-vendéglőben Katalin-bált tar-
tott. A Nagytétényi Újság december 12-i művészestjén Gárdos Kornélia a Nemzeti Színház 
művésznője lépett fel. Műsora első felében, a közönség lelkes tapsa mellett, Vörösmarty, 
Tompa, Arany és Petőfi verseket szavalt, majd modern költeményeket adott elő. A másik 
vendég, Somody István, a Névmagyarosító Társaság elnöke az idegen hangzású nevek 
mellőzéséről tartott előadást. Az est zárásaként az Iparoskör dalárdája adott rövid műsort.

A Hungária Gumigyár a vállalat új kultúrházában szervezett munkásai számára benső-
séges karácsonyi ünnepélyt, melyen több száz csomagot osztottak szét a gyerekek között. 
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A Polgári Kör vidám családi estén, az Iparoskör pedig szilveszteri bál keretében búcsúz-
tatta az óesztendőt. A Baross Gábor-telepi Polgári Kör a szegény sorsú gyermekek javára 
tartott szilveszterestélyt.

Nagytétény civil szervezetei 1937 elején is megtartották hagyományos táncmulatsá-
gaikat. A Levente Egyesület január 9-én az Illés-vendéglőben rendezett bált, melyen az 
1915. évfolyamú leventéket búcsúztatták el. Január 16-án nagy sikerrel zárult az Iparoskör 
műsoros teaestje. A Kör színjátszóin kívül a műsorban fellépett még Vámos Gizi fővárosi 
táncművésznő, Mayer Lajos és Gerley Jenő mandolingitár számokkal. A Nagytétényi Pol-
gári Lövész Egylet január 22-én az Illés-vendéglőben rendezett cigányzenés táncmulatsá-
got, melyen a nagyszámú közönség hajnalig mulatott. A Nagyboldogasszony Cserkészcsa-
pat januárban mutatta be „A vén bakancsos és fia a huszár”  című népszínművet. Kiváló 
alakításukért nagy tapsot kapott Szabó Manci, Reichenbach Margit, Tichy Ferenc, Vados 
József és Deák Lajos.

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör február 6-án fényes Körbált rendezett a Páll-féle 
vendéglőben. Mend Béla cigányzenekara és a Takács-féle dzsesszzenekar szórakoztatta 
a vendégeket. A programban bálkirálynő választás, szerpentin- és konfetticsata és táncverseny 
is szerepelt. A község katolikus társadalmának Emericana-báljára is február 6-án került sor 
az Illés-vendéglőben. Tíz díszmagyar-ruhás pár nyitotta meg az estélyt, melyen báró Rud-
nyánszky Gyula kegyúr és Marastoni László országgyűlési képviselő is részt vett. Február 
7-én az Iparoskör farsangi mulatságán a Szelmann-vendéglőben a karneválszerű felvonu-
lás után hajnalig tartott a vigalom. A farsangi időszak utolsó bálját a Polgári Kör február 
9-én az Illés-vendéglőben tartotta meg. Március 28-án, húsvétvasárnap a Polgári Kör az 
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Illés-vendéglőben, az Iparoskör és Sportegylete a Szelmann-vendéglőben szervezett hús-
véti táncmulatságot. A Baross Gábor-telepi Szeretet Dalkör nagyszabású műsoros estjére 
április 4-én került sor. Bemutatták Rubió Lajos két derültséget keltő tréfáját és Nóti Károly 
„Majd a Jegenye” című bohózatát, mely sok tapsot kapott.

Az első világháború idején a 26. számú Tábori Vadászzászlóalj katonái a nagytétényi 
templomtól indultak a harctérre. Erre emlékezve május 9-én márvány emléktáblát helyez-
tek el a templom falán. Az ünnepség a Hősi Emlékmű megkoszorúzásával kezdődött, majd 
a katolikus, a református templomban és a zsinagógában ünnepi istentiszteleteket tartot-
tak. Itt egy akkor még szokatlan dolog történt. Egy keresztény kórus, az Iparoskör dalár-
dája énekelt az izraelita imaházban. Ezután a templomtéren nagy tömeg előtt leplezték le 
az emléktáblát. Az ünnepségen közreműködött a leventezenekar és az Iparoskör dalárdá-
ja. Pünkösdvasárnap a Kör és Sportegylete által rendezett, s hajnalig tartó táncmulatságon 
a leventezenekar szórakoztatta a vendégeket.

Június 6-án a Nagytétényi Munkások Dalköre, mely a magyar rádióban már többször 
is szerepelt, a Szelmann-vendéglőben nagyszabású hangversenyt adott. A nagy érdeklő-
déssel kísért műsorban fővárosi művészek is felléptek. Június 20-án kezdte meg egy hóna-
pig tartó vendégszereplését Tétényben a Tóváry-társulat. Gazdag programot mutatott be 
az együttes. Láthatta a közönség a „Csárdás”, a „Csavargólány” című operetteket és Heltai 
Jenő „Néma levente” című vígjátékát is. Július 25-én a Nagytétényi Iparos S. E. hangver-
sennyel és tombolával egybekötött nyári táncmulatságot rendezett a Szelmann-vendéglő 
összes termében. A nagytétényi búcsú idején, augusztus 15-én, az Iparoskör és Sportegy-
lete a Szelmann-vendéglő nagytermében reggelig tartó vidám „búcsú-táncmulatságán” 
a frontharcos zenekar muzsikált. A község sportrepülőinek rendezésében augusztus 15-én 
az elemi iskolában repülő és légoltalmi kiállítás nyílt. Az iskola udvarán egy hangár fogadta 
a látogatókat, amelyben vitorlázógépeket lehetett megtekinteni. Az emelet egyik termében 
a magyar sportrepülés muzeális értékeit állítottak ki. A légoltalmi teremben a Vadásztöl-
ténygyár légoltalmi cikkei, a modellező teremben kisebb-nagyobb motoros és motor nélküli 
modellek várták az érdeklődőket. Az egy hétig tartó kiállítást több százan tekintették meg.

1937-ben is a legújabb filmeket mutatta be az Apolló Mozgó. Közülük többet a fővárosi 
premierrel egy időben, vagy közvetlenül utána. Például az „Okos mama” (Kabos Gyula) és 
a Jókai Mór regénye alapján készült „Aranyember” (Kiss Ferenc, Egry Mária, Uray Tivadar, 
Csortos Gyula) című magyar filmeket, valamint Chaplin „Modern idők” című alkotását.

A község civil szervezetei az idén is megtartották hagyományos szüreti báljaikat. Az 
Iparoskör szeptember 15-én, a cserkészcsapat pedig 19-én rendezte meg a szüreti felvonu-
lással egybekötött táncmulatságot. A Polgári Körben szalonzenekar alakult, mely október 
2-án bemutatkozó hangversenyt tartott az Illés-vendéglőben. A nagy tetszéssel fogadott 
műsor után hajnalig táncoltak a vendégek.

Október 6-án, Gömbös Gyula halálának első évfordulóján ünnepség keretében leplez-
ték le a község díszpolgárának emlékét megörökítő márványtáblát, melyet a róla elneve-
zett utcában a református templom falán helyeztek el. Az ünnepségen megjelent özvegy 
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Gömbös Gyuláné is. Ott voltak Nagytétény vezetői, az egyesületek képviselői, a tantes-
tületek tagjai és az iskolák diákjai. A református dalárda éneke után Kiss Sándor községi 
bíró mondott emlékbeszédet, majd Kutassy Gyula református lelkész megőrzésre átvette 
a leleplezett emléktáblát.

November 7-én a Levente Egyesület műsoros estet tartott a Szelmann-vendéglőben, 
melyen fellépett a leventék fúvószenekara és az Iparoskör dalárdája. A Baross Gábor-telepi 
Polgári Kör novemberi Katalin-bálján a remek hangulatot a Takáts-zenekar jó muzsiká-
ja biztosította. Az esztendő egyik utolsó programját a NEP nagytétényi szervezetének női 
csoportja rendezte. November 13-án a Szelmann-vendéglőben több száz résztvevő előtt 
műsoros teaestet tartottak, melyen megjelent özv. Gömbös Gyuláné is. A gazdag műsorban 
sikert aratott a Polgári Kör szalonzenekarának műsora, az Iparoskör dalárdája és a két Zi-
lahy Lajos egyfelvonásos darabot bemutató műkedvelő csoport.

A katolikus egyházközség méreteiben is páratlan és sikeres katolikus teaestet ren-
dezett karácsonykor. Az estet négy helyszínen tartották meg, s ezekből három vendég-
lő zsúfolásig megtelt, köztük a Szelmann-vendéglő színházterme is. Az Iparoskör kará-
csony mindkét ünnepnapján telt ház előtt mutatta be Kálmán Imre „Csárdáskirálynő” 
című operettjét.  A december 31-én tartott szilveszteri báljukon a zenét a közkedvelt 
fúvószenekar szolgáltatta.  A Polgári Kör szilveszteri mulatságát malacsorsolással és 
éjféli kabaréval kötötték össze.

Komoly hazafias, politikai, egyházi események mellett bálok, táncmulatságok és szá-
mos kulturális, művelődési program csalogatta a község lakóit 1938-ban.

A Mátyás Király Polgári Lövész Egyesület januári táncmulatságán, a „pöttyös bálon” 
a lányok és az asszonyok egyszerű pöttyös, kartonruhákban jelentek meg. A kedves, ma-
gyaros ruhák mellett a kitűnő zene csak fokozta a hajnalig tartó vidám hangulatot. Feb-
ruár 5-én, a Polgári Kör hagyományos Körbálján a cigányzene mellett a fiatalok kérésére 
dzsesszzenéről is gondoskodtak. A Nagytétényi Hadirokkantak februári teaestje a zsúfolá-
sig megtelt Szelmann-vendéglőben kitűnő hangulatban zajlott. A jó műsor és a remek ze-
nekar vidám szórakozást biztosított, s az egyesületnek szép bevételt eredményezett. Február 

Szüreti bál Koszorúzás a Hősök Emléknapján
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19-én, a Nagyboldogasszony Cserkészcsapat teaestjén zsúfolásig megtelt a Szelmann-ven-
déglő. Művészi élményt nyújtott Vásárhelyi Pál zenetanár és dr. Pencz Ferenc hegedűszá-
ma. A cserkészek által bemutatott színdarab is tetszett a közönségnek. Az Iparoskör és 
Sportegylete februári látványos jelmezbálján a zenét fővárosi dzsesszzenekar szolgáltatta. 
Húshagyó kedden pedig farsangbúcsúztató estélyt tartottak.

Februárban bensőséges ünnepség keretében iktatták be tisztségébe Kutassy Gyulát, az 
önállóvá vált nagytétényi református egyház első vezetőlelkészét. Az ünnepségen a refor-
mátus vallású lakosok mellett a község vezetői, a felekezetek, az egyesületek is képvisel-
tették magukat. A beiktatási szertartást Mocsy Mihály, a pesti református egyházmegye 
esperese végezte, aki rövid beszéd kíséretében adta át Kutassy Gyulának a lelkipásztori 
szimbólumokat: a Bibliát, az imaház kulcsát és a lelkipásztori hivatal pecsétjét. Az ünnep-
ségen a Hungária Dalkör régi egyházi dalokat énekelt.

Az Iparoskör színjátszói áprilisban a Szelmann-vendéglőben két alkalommal is előadták 
Eisemann Mihály „Az alvinci huszárok” című operettjét. Az előadásokat a Polgári Kör 20 
tagú szimfonikus zenekarával együtt vitték színre. A Kör zenekara április 9-én az Illés-
vendéglőben hangversenyt tartott.

Május 29-én ünnepelte meg a község lakossága a Hősök Napját. A leventezenekar reg-
gel 6 órakor zenés ébresztővel vonult végig az utcákon. Fél nyolc órakor a katolikus temp-
lomban tartott szentmise után az elemi- és polgári iskola tanulói, a leventék, frontharco-
sok és a község lakói nagy számban a Hősi Emlékmű elé vonultak. Vitéz Pusztay János 
iskolaigazgató emlékbeszéde, Timkó Erzsébet szavalata és a leventezenekar számai után 
a község vezetői, az egyesületek képviselői megkoszorúzták a szobor talpazatát, majd 
a település lakói helyezték el virágaikat.

Július 3-án a leventezenekar zenés ébresztővel hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy 
a leventék és a lövészek nyári ünnepséget rendeznek. A hűvös, borongós idő ellenére so-
kan mentek ki a Duna-partra délután, ahol vidám, tréfás műsorszámokon szórakozhatott 
a közönség. Augusztus 3-án kezdte meg színházi évadát községünkben a Tóváry-társulat. 
Az Apolló Mozgóban bemutatott, az „Illatszertár”, az „Egyetlen éjszakára”, a „Legyen úgy, 
mint régen volt”, a „Mezei pacsirta” és a „Hazudik a muzsikaszó” című operettek nagy szá-
mú közönséget vonzottak.

Szeptember 11-én, szép ünnepség keretében került sor a templom falán lévő emléktáb-
la fölé elhelyezett örökmécses avatására. A 26. számú Tábori Vadászzászlóalj baráti köre, 
mintegy 150 fő, a nagytétényi frontharcosok, a leventék, a cserkészek és a lakosság a Hősi 
Emlékműhöz vonult, melyen koszorút helyeztek el. Ezután tábori mise kezdődött a temp-
lomtéren. Markó Gyula plébános ünnepi beszéde után dr. Ráday Gyula miniszteri tanácsos, 
egykori főhadnagy felavatta az örökmécsest, melyet az oltárról vett lánggal gyújtottak meg. 
Az ünnepség az emléktábla megkoszorúzásával fejeződött be. Szeptemberben két szüreti 
mulatságot is tartottak a Szelmann-vendéglőben. Az Iparoskör Sportegylete szeptember 
18-án, a Nagyboldogasszony Cserkészcsapat pedig 25-én rendezte meg hagyományos szü-
reti bálját. A mulatságokat délután színes felvonulások előzték meg.
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A november 2-án lezajlott bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta a Felvidék 
túlnyomórészt magyarok lakta déli szegélyét, s november 5-én megkezdődött a magyar bevo-
nulás a Felvidékre és Kárpátalja déli övezetébe. Nagytétény lakossága lelkesen ünnepelte a reví-
ziós sikert. November 3-án a település házait fellobogózták, az ablakokat feldíszítették. Délelőtt 
az Országzászlónál ünnepélyt rendeztek, melyen a húsz éve félárbócon lengő zászló felszökkent 
a magasba. Délután a zsúfolásig megtelt katolikus és református templomban hálaadó istentisz-
teleteket mutattak be. Ezután az ünneplők a Hősi Emlékműhöz vonultak, ahol a mintegy 4.000 
főnyi résztvevő meghallgatta az ünnepi beszédeket. A következő napokon minden este zenés 
felvonulást tartottak, egészen addig, míg a Felvidék megszállása be nem fejeződött. November 
10-re, az ünnepségek zárására elkészült egy szép címeres országzászló, a nagytétényi és a Baross 
Gábor-telepi elemi iskolák tanulói részéről pedig egy-egy iskolai zászló. Az elkészült zászlókat 
a főjegyző szülőfalujának, Feketeardónak ajánlották fel a nagytétényi polgárok. Mészáros Jenő 
főjegyző vezetésével küldöttség vitte az ajándékzászlókat Feketeardóba, mely ma Ukrajnában, 
Kárpátalján található. 2000 elején 2.232 fős lakosságának 25%-a volt magyar nemzetiségű. Az 
Apolló Mozgó több alkalommal is vetítette a felvidéki bevonulásról készült híradókat.

A Plébánia utca (ma Szabadság utca) sarkán állt a rozoga, megrepedezett és törött ab-
lakú, hulló vakulatú plébánia épülete. Az év során Foidl Elemér tervei és felügyelete alatt 
új plébánia épült. Az elkészült, modern plébániaépület átadására és Markó Gyula plébános 
beiktatási ünnepségére december 18-án került sor. Az eseményen megjelent Shvoy Lajos 
megyéspüspök is. A plébánia megáldása után a hívek és a püspök átvonultak a templomba, 
ahol megtörtént Markó Gyula beiktatása. Délután Shvoy Lajos megtekintette a Hungária 
Gumigyárat, s részt vett annak karácsonyi ünnepségén is. A püspök nagytétényi programja 
egyházi hangversennyel fejeződött be. A Gumigyár ebben az évben 589 munkásgyermek-

Képeslap a 30-as évek második feléből
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nek adott ajándékot. Minden csomag hasznos ruhadarabot (pulóver, cipő, meleg zokni 
stb.) játékot és édességet tartalmazott. A játékok nagy részét maguk a munkások készítet-
ték munkaidőn kívül.

1939-ben mélyreható változások történtek Európában. Előretört a fasizmus, a konflik-
tusok kiéleződtek, előkészületek folytak egy lehetséges háborúra. Az év elején a község civil 
szervezetei igyekeztek szórakozási lehetőséget biztosítani azok számára, akik néhány órára 
meg akartak feledkezni a gondokról, problémákról. A Polgári Kör február 4-én rendezett 
táncmulatságot az Illés-vendéglő összes termében. Az asszonyok és lányok nagyrészt magya-
ros ruhákban jelentek meg a szépen feldíszített teremben. Fáy Ignác díszelnök nyitotta meg 
a bált, majd a nagytétényi cigány, Mende András zenekarának és a Baross Gábor-telepi Ta-
kács dzsesszzenekar muzsikájára reggelig mulattak a vendégek. Ugyanezen a napon tartotta 
bálját a Baross Gábor-telepi Polgári kör is. A Páll-féle vendéglőben jó hangulatban hajnalig 
tartott a mulatság. A Nagytétényi Zeneiskola február 19-én növendékhangversenyt rendezett 
az Illés-vendéglő nagytermében, melyet teljesen megtöltöttek az érdeklődők. A szülők és 
a vendégek a régiek mellett sok új növendék színvonalas zeneszámait hallgathatták meg. 
A Vadásztölténygyár februárban a nagytétényi Export-szálló (a Hizlalda szállodája volt) 
termeiben rendezett nagyszabású táncestélyt.

A nagytétényi református női tábor március 5-én avatta fel a visszacsatolt területen 
lévő Hetény község részére készített díszzászlót. Délelőtt 10 órakor Zsemlye Lajos hetényi 
református lelkipásztor tartott ünnepi istentiszteletet a zsúfolt imaházban, majd sor került 
a zászló felavatására, melyre Kutassy Gyuláné kötötte fel a zászlóanyai szalagot. A dísz-
zászlót március 26-án vitte a nagytétényi küldöttség a felszabadult Heténybe, mely ma 
Szlovákiában (Chotin), Komáromtól 10 kilométerre található. 2011-ben 1.383 lakosából 
1.157 vallotta magát magyar nemzetiségűnek.

Március 15-én az az iskolák az Országzászló előtt együtt ünnepelték meg az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulóját. A műsorban hazafias verseket szavaltak az elemi 
és polgári iskola diákjai. Fellépett az elemi iskola énekkara és a polgári iskola szavalókó-
rusa, valamint kórusa. A község hazafias ünnepét este tartották az Apolló Mozgóban. Az 
elemi és polgári iskola növendékein kívül a műsorban közreműködött az Iparoskör vegyes 
kara és a leventezenekar is. Május végén, a Hősök Napján a község vezetői, az egyesületek 
és a lakosság bensőséges ünnepség keretében emlékezett meg az első világháborúban ele-
sett nagytétényi katonákról, s megkoszorúzták a Hősi Emlékművet.

Áttekintettük a  30-as évek legfontosabb nagytétényi eseményeit, programjait. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szórakozást, kulturális életet, a hazafias ünnepeket 
tekintve ez az évtized, nagyon gazdag és színes rendezvényeivel, valóban a nagyközség 
virágkorának tekinthető. Igaz ez az állítás azért is, mert a következő viharos évtizedben, 
a második világháború idején, majd a Rákosi-diktatúra éveiben jóval kevesebb hasonló 
program állt a lakosság rendelkezésére. Sőt! Az évtized második felében a szórakoztató, 
kulturális programok szervezésével, rendezésével foglalkozó civil szervezetek nagy részét 
az új hatalom fel is számolta.
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Volt egyszer egy Tétény Filmszínház
A mozi nagytétényi története

A 20. század elejétől a szórakozás egyik legelterjedtebb és leggyakoribb formája a filmnézés. 
A világon naponta sok millió ember tér be egy-egy modern multiplex moziba, vagy ül le 
a TV képernyője elé, hogy megtekintse a legújabb, esetleg a régebben készült alkotásokat. 
A film története 1895. december 28-án kezdődött. Ekkor született meg a mozi. E napon 
tartottak először fizető közönségnek vetítést Párizsban. A Lumiére testvérek néhány perces 
rövidfilmjeit láthatták az érdeklődők. Kezdetben kávéházi, vásári szórakoztatás eszköze lett 
a filmvetítés, majd másfél évtized alatt kialakította saját, önálló helyszíneit, a mozit. A film-
történet első időszakában, 1895-től 1928-ig, néma filmeket készítettek, vetítettek. 1927-ben 
jelent meg az első hangosfilm, mely az évtized végén győzte le véglegesen a némafilmet.

A budapesti mozik első komoly időszaka a 20. század első évtizedében kezdődött. 
Ezekben az években jöttek létre az állandó mozik, az addigi kávéházi vetítések helyett. 
Az első filmszínház, melyet eredetileg is mozinak terveztek, az 1906-ban elkészült Apolló 
Mozi, mely a későbbi Corvin Áruház helyén létesült. 1914-ben az épület kabarévá alakult, 
s a mozi 1915-ben a Royal Szálloda épületébe költözött.

Az 1910-es években már Nagytétényben is vetítettek filmeket. 1912 körül a Fő-utca 
13. szám (Nagytétényi út 278.) alatti többlakásos házban nyílt meg az első tétényi mozi. 
A „mozgószínház” tulajdonosa, Wahl József kosárgyáros a mozit családi vállalkozásként 

Nagytétényi út, az egykori mozi épülete Az Apolló Mozgó plakátja, 1927
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működtette. Például Wahl József fia a fővárosi Apolló Moziból hozta a filmeket, Irma nevű 
lánya pedig zongorán kísérte a bemutatott némafilmeket. A képen az egykori mozi épülete 
látható 2017-ben. A Wahl-mozgó, más néven Rákóczi-mozgó előadásai után a tulajdonos-
nak szegény-pénztári járulékot kellett fizetni. A Fővárosi Levéltárban őrzött egyik 1914. évi 
nagytétényi iratban is szerepel a Rákóczi-mozgó. Az olvasható benne, hogy az igen magas 
járulék (szombatonként 1 korona, vasárnapi és ünnepnapi előadás után 2 korona) miatt Wahl 
József járulékának átalányösszegben történő megállapítását kérte a község elöljáróságától. 
A képviselő-testület elfogadta a kérést és évi 30 korona átalányt állapított meg.

1900 és 1930 között mintegy 600 magyar némafilm készült. Sajnos a filmek nagy része, 
90 százaléka az évek során megsemmisült. Nagyszüleink azonban az egykori némafilmek 
közül többet valószínűleg megtekinthettek a Rákóczi-mozgóban. Az 1910-es években készült 
magyar némafilmek közül vetíthettek néhányat Wahl József mozijában is. Bemutathatták 
például az 1919-ben külföldre távozott világhírű rendező, Korda Sándor 1917-ben készült 
Szent Péter esernyője és az 1918-ban rendezett Az aranyember című filmjét. Vetíthették 
a szintén külföldre távozott világhírű Oscar-díjas rendező, Kertész Mihály 1914-ben ké-
szült A tolonc és az 1916-os A bánat asszonya című alkotásait is.

1920 novemberében a képviselő-testület a községben működő „mozgó-fényképüzem” 
engedélyezéséről tárgyalt. A képviselők Nagytétényben egy mozi működését elegendőnek 
tartották. Az ülésről készült jegyzőkönyvben az is olvasható, hogy a mozi tulajdonosa, 
Wahl József az 1917-1920-as évekre a szegény-alap részére nem fizetett járulékot. A testület 
ezért erre az időszakra évi 200-200 korona, összesen 800 korona befizetésére kötelezte 
a tulajdonost. A Rákóczi-mozgó 1923-ig működött, akkor megszűnt.

1925-ben, egyes források szerint, a Szentháromság téren nyílt meg az Apolló Nagy-
mozgó, mely két év múlva végleges helyére költözött, a Fő-utca 9-be (Nagytétényi út 272.). 
1927. június 5-én itt kezdte meg működését Nagytétény új, modern mozija, az Apolló Moz-
gó. A mozi üzemeltetője, Hollósy Imréné 3 jegyszedőt és egy takarítót alkalmazott. A film-
színházban 400 személy fért el. Színpaddal is rendelkezett, így helyt adhatott színházi 
előadások, ünnepélyek megrendezésére is. A mozi az évtized végéig némafilmeket játszott, 
melyek bemutatása zongora és hegedűkísérettel történt.

A moziban a legalacsonyabb helyár 24 fillérbe, a legdrágább 1,5 pengőbe került. A film-
vetítéseket szombaton és vasárnap tartották. A községben hamar megszerették a mozit, 
a filmbemutatókat sokan látogatták. 1927. júniustól október végéig, 32 nap alatt, 96 elő-
adást tartottak, melyekre 17.221 darab jegyet adtak el. Öt hónap alatt összesen 64 filmet 
mutattak be. A bemutatott alkotások között 30 szomorújáték, 10 vígjáték, 20 bohózat és 
4 hazafias film szerepelt. Magyar némafilmek mellett láthatták a tétényiek az 1926-ban 
Kempelen Farkas életéről készült Sakkjátékos című külföldi filmet, F. W. Murnan 1922-es 
fantasy (horror) némafilmjét a Nosferatut (Drakula) és Charlie Chaplin 1925-ben rendezett 
Aranyláz című alkotását is.

Az 1930-as években az Apolló Mozgó szinte premier moziként üzemelt. Hetente új, 
sokszor a legújabb filmekkel csalogatta a lakosságot. A mozi szombaton és vasárnap, időn-
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ként más napokon is várta a nézőket. Minden év augusztusában egy hónapig tartó nyári 
szünetet tartottak. Ezekben az években már döntően hangosfilmeket vetítettek a moziban. 
Magyarországon 1931 tavaszán indult meg a hangos játékfilmgyártás és évről-évre egyre 
több film (1932-ben 7, 1938-ban már 32) készült, s került a mozikba. A korszak jellegzetes 
filmjei a vígjátékok lettek. Az első sikeres, 1931-ben készült Hyppolit, a lakáj című filmet 
az Apolló Mozgó is bemutatta. Az évtized kiemelkedő filmszínészei: Kabos Gyula, Csortos 
Gyula, Jávor Pál Nagytétényben is hamar népszerűek lettek. A moziban időnként műso-
ros esteket, színházi előadásokat, hazafias ünnepélyeket is tartottak. 1933. július 3-án pél-
dául a község folyóiratának, a Nagytétényi Újságnak szerkesztősége rendezett művészestet 
a zsúfolásig megtelt Apolló Mozgóban. A műsorban fellépett a Budafoki Zeneegyesület 27 
tagú zenekara, valamint a nagytétényi énekesnő, Kutassy Gyuláné. Több tehetséges hely-
beli is bemutatkozott a közönségnek: Wittmann Mária, Hargittay Manci, Oberhuber Olga 
és Baba, Hoffmann János.

A kéthetente megjelent lap folyamatosan tájékoztatta olvasóit a mozi műsoráról, sike-
res bemutatóiról. Segítségével nyomon követhetjük az évtizedben Nagytétényben vetített 
filmeket. Az itt látható hirdetés az 1933. évi novemberi előadásokra csalogatta a nézőket. 
1934 elején nagy sikert aratott Fritz Lang német filmje a Dr. Mabusse végrendelete, melynek 
egyik főszerepét a híres magyar színész, Beregi Oszkár alakította. Sokan ezt a filmet tartják 
a filmtörténet első thrillerének. Februárban két napig játszották az Oscar-díjas Cavalcade 
című amerikai filmet, melynek bevételéből minden látogató után 10 fillért ajánlott fel a mozi 
a Hősi Emlékmű építésének javára. Május végén Greta Garbo világhírű filmjét a Krisztina 

Műsor, 1933 Édes mostoha



194

királynőt vetítették. Nyáron Kabos Gyula és Szőke Szakáll bohózatai szórakoztatták a né-
zőket, decemberben pedig Stan és Pan, valamint Zoro-Huru filmeket láthatott a lakosság.

1934 nyarán felújították a mozit. A munkák befejezése után, szeptember 15-i számá-
ban így írt róla a Nagytétényi Újság:

„A Nagytétényi Apolló Mozgó gyönyörűen renoválva megnyitott. A bordó, dúsan aranyo-
zott falak, s az új zöld drapériák a vezetőség művészi ízléséről tesznek tanúságot. A kellemes 
milliő, de legfőképpen a nagyszabású filmek mindenben a szakszerű vezetés munkáját dicsé-
rik. Örömmel állapítjuk meg, hogy fővárosi nívójú mozija van Nagytéténynek!”

1935. január 24-én a frontharcosok nagytétényi szervezete kultúrestet rendezett az Apolló 
Mozgóban. Az előadók hazafias beszédei után a levente fiatalok három vidám színdarabot 
mutattak be. A műsorban közreműködött a leventezenekar is. Május 13-án ismét a köz-
ségi frontharcos szervezet tartott jól sikerült kultúrestet a moziban. 1935-ben az Apolló 
Mozgó több új magyar filmet is bemutatott. Februárban az Új földesúr című filmet tűzték 
műsorra, melynek főbb szerepeit Kabos Gyula, Perczel Zita, Turay Ida alakította. Március 
közepén három napig volt műsoron a Meseautó című sikerfilm (Kabos Gyula, Perczel Zita, 
Törzs Jenő), március végén pedig két napig vetítették a Tarzan és pajtása című amerikai 
kalandfilmet (Johnny Weismüller). Nyáron a Köszönöm, hogy elgázolt című filmet (Kabos 
Gyula, Jávor Pál, Turay Ida, Gózon Gyula) játszották és az Ez a villa eladó című alkotás (Ka-
bos Gyula, Gózon Gyula, Csikós Rózsi, Turay Ida, Berky Lili) is sikert aratott a községben.

Nyáron a nagytétényi barokk kastélyban készültek az Édes mostoha című film felvé-
telei, melynek címszerepét a közismert szépségkirálynő és színésznő, Tasnádi Fekete Má-
ria alakította. A kastély kapujában állandóan ott tolongtak a kíváncsi tétényiek, akik látni 
akarták a korszak híres színészeit: Páger Antalt, Gózon Gyulát, Vaszary Piroskát. Az elké-
szült filmet az Apolló Mozgó a fővárosi bemutató után már december elején három napig 
játszotta, sőt a nagy siker miatt januárban két napig ismét műsorra tűzte.

Ősszel láthatták az érdeklődők a Liszt Ferenc életéről készült Szerelmi álmok című al-
kotást (Tátray Ferenc, Sulyok Mária, Gózon Gyula), novemberben az Iglói diákok című 
filmet (Kabos Gyula, Jávor Pál, Gervay Marica). Az év során bemutatott külföldi filmek 
közül nagy sikert aratott a magyar származású Nagy Kató Nagyvilági nő, a francia szárma-
zású amerikai Claudette Colbert Kleopátra és Marlene Dietrich Nőstényördög című filmje.

Nagytétényben Munkás Dalkör is működött. Országos sikert aratva 1936 márciusában 
a rádióban is szerepelt az együttes. Műsorukat három alkalommal az Apolló Mozgóban is 
bemutatták. Ebben az évben népszerűek lettek a mozi krajcáros szerdái, amikor 20 és 40 
filléres belépőkért remek filmeket nézhettek meg a község lakói. Februárban a Budai cuk-
rászda című vígjátékot (Kabos Gyula, Perczel Zita, Gózon Gyula, Somlay Artúr) és a Jókai 
Mór regényéből készült Aranyember című filmeket vetítette az Apolló Mozgó. Tavasszal 
a Nagymama c dráma (Cs. Aczél Ilona, Perényi László, Rózsahegyi Kálmán, Szörényi Éva), 
a Címzett ismeretlen című vígjáték (Kabos Gyula, Ágay Irén, Ráday Imre) és az amerikai 
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Eszményi asszony című filmdráma (Katharine Hepburn, Charles Boyer),valamint az Anna 
Karenina (Greta Garbo) című amerikai romantikus dráma vonzott sok nézőt a moziba. Az 
utóbbi díszelőadásán a Nagytétényi Munkás Dalkör is fellépett. Ősszel és télen is kiváló fil-
meket nézhettek meg a tétényi mozirajongók. Többek között a Légy jó mindhalálig (Csortos 
Gyula, Kiss Ferenc, Ráday Imre, Dévényi Laci), az Ember a híd alatt (Kiss Ferenc, Csor-
tos Gyula, Lázár Mária) című magyar és a Desire – Vágy (Marlene Dietrich, Gary Cooper) 
című amerikai, valamint a Koldusdiák (Rökk Mariska) című német filmeket.

1937-ben is a legújabb filmeket vetítette a Apolló Mozgó. Közülük többet a fővárosi 
premierrel egy időben, vagy közvetlenül utána. Év elején láthatta a közönség az Okos mama 
(Kabos Gyula, Erdélyi Mici, Kosáry Emmi) című magyar filmet, valamint Chaplin Modern 
idők című alkotását. Tavasszal mutatta be a mozi a Nászút féláron (Kabos Gyula, Jávor Pál, 
Ágay Irén), a Dunaparti randevú (Perczel Zita, Csortos Gyula, Ráday Imre, Kabos Gyu-
la), a Lovagias ügy (Perczel Zita, Kabos Gyula, Gózon Gyula) című magyar vígjátékokat és 
a Stuart Mária című amerikai filmet, melynek főszerepét Katharina Hepburn alakította. 
Nyáron – többek között – Az új földesúr (Somlay Artúr, Jávor Pál, Csortos Gyula, Gordon 
Zita), a Fizessen nagysád (Jávor Pál, Muráti Lili, Kabos Gyula, Latabár Árpád), a Heten-
ként egyszer láthatom (Kabos Gyula, Perczel Zita, Salamon Béla) című magyar filmeket 
és A gólem (Harry Baur) című francia fantasy (horror) filmeket láthatták a nagytétényiek.

Ősszel és télen is több sikerfilmet vetített az Apolló Mozgó. Például a Mára nővér (Szö-
rényi Éva, Jávor Pál, Berky Lili), Tomi, a megfagyott gyermek (Pécsi Gizi, Ádám Klári, Csor-
tos Gyula), Hotel Kikelet (Kabos Gyula, Tőkés Anna, Turay Ida, Páger Antal), A férfi mind 
őrült (Lázár Mária, Jávor Pál, Páger Antal, Vaszary Piri) című magyar filmeket és a Tarzan 
fogsága (Johnny Weismüller) című amerikai kalandfilmet.

1938. augusztus 3-án kezdte meg nagytétényi színházi évadát a Tóváry társulat. Az 
Apolló Mozgóban bemutatott, az Illatszertár, az Egyetlen éjszakára, a Legyen úgy, mint régen 
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volt, a Mezei pacsirta és a Hazudik a muzsikaszó című operettek nagy tetszést arattak. Az 
1938. november 2-i bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta a Felvidék túlnyo-
mórészt magyarok lakta déli szegélyét, amelyre ezután megkezdődött a magyar bevonulás. 
Nagytétény lakossága is lelkesen ünnepelte a revíziós sikert.

Az Apolló Mozgó több alkalommal vetítette a felvidéki bevonulásról készült híradó-
kat. Ebben az évben több 1937-ben készült filmet vetített a mozi. Láthatták az érdeklődők 
a 120-as tempó (Kabos Gyula, Muráti Lili, Mezey Mária), az Egy leány elindul (Szörényi 
Éva, Páger Antal, Mezey Mária, Csortos Gyula), a Maga lesz a férjem (Ágay Irén, Jávor 
Pál, Kabos Gyula), Az én lányom nem olyan (Tolnay Klári, Turay Ida, Ráday Imre, Kabos 
Gyula), a Jókai Mór regénye alapján készült A fekete gyémántok (Jávor Pál, Törzs Jenő) 
című magyar filmeket, valamint a Mark Twain regényének amerikai feldolgozását a Kol-
dus és királyfit (Errol Flynn), a Napóleon nagy szerelméről szóló Walewska grófnő (Greta 
Garbo, Charles Boyer) és a Táncoló angyal (Sonja Henie, a korcsolyázás világbajnoknője) 
című amerikai alkotásokat.

1939. március 15-én a község hazafias ünnepségét az Apolló Mozgóban tartották meg. 
Az elemi és polgári iskola növendékein kívül a műsorban közreműködött az Iparoskör ve-
gyes kara és a leventezenekar. Tavasszal – többek között – A hölgy egy kissé bogaras (Tolnay 
Kláry, Ráday Imre, Mály Gerő, Gózon Gyula), a Pusztai királykisasszony (Szörényi Éva, 
Csortos Gyula) című magyar, valamint Stan és Pan filmeket nézhetett meg a közönség.

A világháború évei alatt is sok, több mint 160 film készült hazánkban. A legtöbb (54) 
1943-ban. Az 1940-es évek egyik új női sztárja Karády Katalin, „a végzet asszonya” lett. 
A vígjátékokban Kabos Gyula szerepét (a zsidótörvények miatt) Latabár Kálmán vette át. 
Az Apolló Mozgó a háború idején is a legújabb filmekkel próbálta elfeledtetni a lakossággal 
a háborús gondokat. A mozi helyárai 1941-ben 20 fillértől (III. hely) 90 fillérig (páholy) 
terjedtek. A kedvezményes jegyeket 20 fillértől 70 fillérig lehetett megvásárolni. Szerdán 
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és csütörtökön egy jeggyel ketten nézhették meg a műsort. Az ezekben az években készült 
filmek közül többet a tétényi lakosság is láthatott. Például a Halálos tavasz (Karády Kata-
lin, Jávor Pál), az Egy csók, más semmi (Jávor Pál, Tolnay Klári), az Erzsébet királyné (Ka-
rády Katalin, Jávor Pál, Tolnay Klári) és az Egy bolond százat csinál (Latabár Kálmán, Egry 
Mária, Mály Gerő) című filmeket.

A háború megjelent a filmvásznon is. A háborús eseményeket bemutató, propaganda 
jellegű híradók mellett Karády Katalin búgó hangja összekapcsolódott a háborútól félő la-
kosság szorongásaival és azok oldásával. A Valahol Oroszországban, a Tábori levelezőlapok 
és a Hangod elkísér című dalait rövidfilmekben is feldolgozták. A doni összeomlás előtt 
néhány héttel készült Sárdy János főszereplésével a Tábori muzsikaszó című rövidfilm. Az 
Apolló Mozgó is bemutatta ezeket a rövidfilmeket.

1944-ben, a német megszállás után a magyar filmélet gyakorlatilag működésképtelen 
lett. Ebben az évben az Apolló Mozgó előadásai is megbénultak, s ezen a néven a mozi 
megszűnt.

1945-ben nyitott meg újra a mozi a kommunista párt nagytétényi szervezetének üze-
meltetésében, Szabadság néven. A 300 főt befogadó, színpaddal is rendelkező filmszínház 
a párt propagandaeszköze lett. A lakosság átnevelése érdekében például 1946 októberé-
ben előadás-sorozatot indítottak a moziban. Első alkalommal a brit birodalmat mutatták 
be filmek és tájékoztatók segítségével. A második előadáson „a győzelmes szovjet” meg-
ismertetése (Budapest ostroma, a szovjet munkások élete és sportja) szerepelt műsoron. 
Harmadik alkalommal a magyar irodalmat mutatták be az érdeklődőknek. A Szabadság 
mozit 1948-ban államosították, ekkor új nevet kapott, Petőfi Filmszínház lett belőle. 1951-
ben Sztálin 72. születésnapját Nagytétényben is minden intézménynek meg kellett ünne-
pelni. A Petőfi mozi előcsarnokában dokumentumok mutatták be Sztálin életét. Az 1950-
es évek filmjeit a kommunista párt ideológiai elveinek megjelenítése jellemezte

Az ekkor készült filmek, a vígjátékok többsége is, az új hatalom, a szocialista állam üze-
neteit közvetítették. Például az 1950-ben készült Dalolva szép az élet (Soós Imre, Latabár 
Kálmán, Ferrari Violetta, Ladányi Ferenc), az 1951-es Civil a pályán (Soós Imre, Latabár 

2×2 néha öt Tétény Filmszínház
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Kálmán, Ferrari Violetta, Szusza Ferenc), az 1952-ben bemutatott Állami áruház (Gábor 
Miklós, Petress Zsuzsa, Latabár Kálmán), az 1954-es 2x2 néha öt (Zenthe Ferenc, Ferra-
ri Violetta – ők láthatók a képen -, Kállai Ferenc, Kiss Manyi) című filmek. Bemutattak 
kosztümös életrajzi, történelmi témát feldolgozó filmeket is. Többek között az 1952-ben 
forgatott Erkel (Pécsi Sándor, Szörényi Éva, Bihari József), az 1953-as Föltámadott a tenger 
(Görbe János, Makláry Zoltán, Zenthe Ferenc, Ferrari Violetta), a szintén 1953-ban ké-
szült Rákóczi hadnagya (Zenthe Ferenc, Vass Éva, Gyárfás Endre) című alkotásokat. Több 
filmdráma is bemutatásra került. Például az 1955-ös Körhinta (Törőcsik Mari, Soós Imre, 
Szirtes Ádám, Kiss Manyi), a szintén 1955-ben készült Budapesti tavasz (Gábor Miklós, 
Molnár Tibor, Mezey Mária, Gordon Zsuzsa), az 1956-os Hannibál tanár úr (Szabó Ernő, 
Kiss Manyi, Apor Noémi, Somogyvári Rudolf). E filmek közül a Petőfi mozi is többet 
vetített. A Baross Gábor-telepi lakosság 1955-ben mozi létesítését kérte a telepen. A Ta-
nács Végrehajtó Bizottsága megoldottnak tekintette a kérést, mert a Gumigyárban min-
den szerdán és szombaton filmvetítést tartottak a kultúrteremben. Ebben az időben a Pe-
tőfi Filmszínházban még sikerrel vetítettek nyugati filmeket is. A tanácstagok több filmet 
is bíráltak, bemutatását helytelenítették. Ezek közé tartozott például A félelem bére (Yves 
Montand) című francia film is. Néhányan, politikai okokra hivatkozva (a kórház negatív 
bemutatása miatt), a 9-es kórterem című magyar film betiltását követelték. Az ötvenes évek 
elején kezdetben sikeres vasárnap délelőtti matinék látogatottsága csökkent Nagytétény-
ben. A mozi vezetője nem tudott jó kapcsolatot kialakítani az iskola igazgatójával. A Ta-
nács vezetői szerint ezért a gyerekek vasárnap az egyház befolyása alá kerültek. 1956-ban 
a Petőfi Filmszínház harmadhetes moziként üzemelt, ami azt jelentette, hogy a legújabb fil-
meket csak több hónapos késéssel mutathatta be. A tétényiek több alkalommal követelték, 
hogy a mozi elsőhetes legyen, mert messze van a fővárosi filmszínházaktól, s az utazás 
drága. A Tanács a főváros segítségét kérte, de nem történt változás. A mozi kihasználtsága 
1955-ben 50%-os (143.291 néző), 1956. I. negyedévében pedig 56%-os (42.358 látogató) 
lett. A filmszínház vezetője, Rách Lászlóné jó kapcsolatot alakított ki a lakossággal és 
a vasárnapi matinék nézettsége is javult. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 
is vetített filmet a Petőfi mozi. Takács Mihály 56-os nemzetőr visszaemlékezése szerint 
október 31-én társaival a Gábor diák (Zenthe Ferenc, Sinkovits Imre, Krencsey Marianne) 
című magyar filmet tekintették meg.

1957-től a filmszínház gyakran tartott előadásokat különböző évfordulók, ünnepek al-
kalmából. 1957-ben az Alkotmány 8. évfordulóján, augusztus 19-én 100 fiatal nézte meg az 
Örs a hegyekben című szovjet filmet. Másnap, 20-án délelőtt a megbeszélt Kisdobos című 
szovjet film helyett a 2x2 néha öt filmet látta 168 tétényi fiatal.

Tatarozás miatt a Petőfi mozi 1959. március 8-án bezárt. Az újjáépített filmszínház áp-
rilis 30-án nyílt meg, s az átadás után Tétény Filmszínház néven működött tovább.

A mozi kihasználtsága 1959-ben 54%-os lett. Változatos műsorát a lakosság megszeret-
te. Az 1955-ben készült III. Richard (Laurence Olivier, John Gielgud, Claire Bloom) című 
angol filmdámát 65%-os, a Kis hazug című filmet 62%-os, a Kék nyíl című filmet pedig 
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52%-os nézettséggel vetítették. A mozi vasárnap délelőttönként – a kerületben egyedül – 
matiné előadásokat tartott 70-80%-os látogatottsággal. A mozi magasabb kategóriába so-
rolását a FÖMO (Fővárosi Mozgóképüzemi Vállalat) azonban nem tudta teljesíteni. Az 
újjáépített mozi hiányosságaként említhető, hogy a megépített angol WC-ket nem tudták 
a csatornába bekötni. A mozi üzemvezetője, Kaskötő Mihályné – A Tanács VB szerint – 
lelkes munkával vett részt az újjáépítés utáni beindítás munkájában.

Az 1960-as években a kerületben két mozi működött: Budafokon az Attila Filmszín-
ház, Nagytétényben a Tétény Filmszínház. A tétényi mozi kihasználtsága 1964-ben 49%, 
1965-ben 45% lett. A magyar filmeket 1964-ben 30.351, 1965-ben pedig 28.102 moziláto-
gató tekintette meg. Például az 1962-ben készült Az aranyember (Csorba András, Béres Ilo-
na, Krencsey Marianne, Gregus Zoltán), a szintén 1962-es Mici néni két élete (Kiss Manyi, 
Páger Antal, Mezey Mária), vagy az 1963-ban megjelent Hattyúdal (Páger Antal, Szirtes 
Ádám, Várkonyi Zoltán, Sztankay István) című filmeket. A kerületi Tanács Népművelési 
Csoportja szerint egy lakos évente 9 alkalommal ment el moziba lakóhelyén. Sokan egy-
egy új filmet a fővárosban, főleg a XI. kerületi Bartók moziban néztek meg.

A filmek mondanivalóját tekintve, a művészileg értékes filmek iránti érdeklődés ala-
csony volt. A Húsz óra című filmdráma (Keres Emil, Bánhidi László, Páger Antal, Őze 
Lajos, Görbe János) látogatottsága messze elmaradt a belvárosi átlagtól. A Tétény Film-
színházban is a szórakoztató filmeket nézték meg legtöbben. Például az 1952-ben készült 
Királylány a feleségem (Gerarde Philipe, Gina Lollobrigida), az 1959-es A púpos (Jean Ma-
rais) című francia-olasz kalandfilmeket, vagy az 1964-es Fantomas (Jean Marais, Louis de 
Funes) című francia-olasz akció-vígjátékot.

1971. június 29-én a Tétény Filmszínház életveszélyes állapota miatt bezárt. A Tanács 
arra kérte a FÖMO-t, hogy az életveszélyt mielőbb szüntessék meg. A mozi üzembe helye-
zését fontosnak tartották, mert a kerületben más mozi ekkor nem működött. Októberben 
a homlokzati fal lebontásával kezdték meg a helyreállítási munkákat. Decembertől a Tanács 
illetékesei naponta sürgették a kivitelezőnél a mozi építését. Az építkezés azonban elhúzó-
dott, s a Tétény Filmszínház csak 1972. április 14-től folytatta működését.

A nagytétényi gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésében a mozi a maga sajátos esz-
közeivel a 80-as években közreműködött. Öt előadásra jogosító 20 Ft-os bérletet vezetett 
be, melyet bármely időpontban és tetszés szerinti előadásra lehetett beváltani. Évfordu-
lók, politikai ünnepek alkalmából helyet adott az iskolai ünnepélyeknek, s az alkalomnak 
megfelelő filmvetítésről is gondoskodott. 1983-ban teljes festést-mázolást végeztek és faszé-
kek szerelésével újították fel a mozit. A szellőzést és fűtést légfűtéssel, gépi szellőztetéssel 
oldották meg. A FÖMO 1983 decemberében készült kiadványában adatokat közölt a Té-
tény Filmszínházról. Ezek szerint ekkor a mozi befogadóképessége 351 fő, vetítési módja 
35 mm-es, kategóriája pedig utánjátszó. A filmszínház két épületszárnyból állt: az utcával 
párhuzamos bejárati részből (előcsarnok, pénztár, iroda és mellékhelyiségek), valamint 
a nézőtéri szárnyból (erkély, nézőtér, színpad). Az udvari oldalon egy tüzelőanyag-raktár 
és egy kazánházi rész csatlakozott a nézőtéri szárnyhoz. A FÖMO a mozi üzemeltetését 
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távlatban is megoldottnak tekintette. Hogy melyik film mikor került bemutatásra a mozi-
ban, azt a filmkölcsönző vállalat, a MOKÉP határozta meg.

A „távlat” nem tartott sokáig. 1985-ben a moziban 701 előadást tartottak, a nézők szá-
ma 59.367 fő, a kihasználtság 25%-os lett. Az alacsony látogatottság miatt a filmszínház 
1986. június 3-án bezárt. Utoljára a Visszaszámlálás (Eperjes Károly, Ozsda Erika, Be ze rédi 
Zoltán) című magyar filmdrámát vetítették. A következő években szerződéses üzemelte-
tésre hirdették meg a mozit. 1987. szeptember 11-én nyílt meg újra az Én a vizilovakkal 
vagyok (Terence Hill, Bud Spencer) című 1979-es olasz akció-vígjátékkal. 10 hónapig mű-
ködött ismét a filmszínház.

1987-ben 204 előadást tartottak, melyet 16.950 néző tekintett meg, a kihasználtság 
23%-os lett. 1988. június 28-án az 1985-ös Kairó bíbor rózsája (Mia Farrov, Jeff Daniels, 
Danny Aiello) című amerikai romantikus vígjátékot vetítették. Másnap a mozit újra be-
zárták. Még két próbálkozás történt. 1988. augusztus 5-től november 14-ig, majd decem-
ber 29-től egy teljes évig fogadta a mozilátogatókat. 1990. január 1-jén a Mamba (Trudie 
Styler, Gregg Henry, Bill Moseley) című 1988-as olasz thrillert vetítették. Ez volt a Tétény 
Filmszínház utolsó napja. Ezután végleg megszűnt. Az épület évekig üresen állt. 2012 szep-
temberében bontották le. Helyén és a mellette lévő területen 2013-ban épült fel a Cziffra 
György Kulturális Központ.

Tétény Filmszínház A bezárt mozi
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A Nagytétényi Kultúrotthon (Szelmann Ház) története 
a 20. század második felében

1949. december 20-án az Országgyűlés elfogadta Nagy-Budapest létrehozásáról, a várose-
gyesítésről szóló törvényt. Ennek értelmében 1950. január 1-jétől Budafok, Budatétény és 
Nagytétény a főváros XXII. kerülete lett. Lakóhelyünk, Nagytétény több évszázados önál-
lósága megszűnt. A megválasztott, s megalakult kerületi Tanács fontos feladatának tekin-
tette a területi, a lakosságot közvetlenül érintő közművelődési intézmények létrehozását, 
a lakóterületi kulturális programok megszervezését. Az 1950-es években, anyagi források 
hiányában, új létesítmények építésére nem kerülhetett sor. Ezért a báltermekkel is rendel-
kező, már állami tulajdonba került vendéglők fogadták be az új közművelődési intézmé-
nyeket. A kerületi Tanács két kulturális központot hozott létre. Budafokon a Németh család 
Tóth József utcai vendéglője lett a Budafoki Kultúrotthon, Nagytétényben pedig Szelmann 
Ignác egykori vendéglője adott helyet a Nagytétényi Kultúrotthonnak. Történetének fon-
tosabb eseményeit, tevékenységét †Grábits Istvánné (Németh Márta) visszaemlékezése és 
levéltári források alapján idézzük fel.

A Nagytétényi Kultúrotthon fontos szerepet töltött be lakóhelyünk életében, hiszen 
az egykori nagyközség társadalmi és kulturális életét szervező és összefogó egyesületeket 
(Polgári Kör, Iparoskör) az új hatalom felszámolta.

A kultúrotthon a vendéglő ivórészeiből, a táncteremből, a színpadból és zenekari árokból, 
az öltözőkből, az Iparoskör helyiségeiből, valamint a lakóépület mellékhelyiségeinek egy ré-
széből állt. 1945 óta a nagyterem megrongálódott, a legfontosabb belső tatarozási munkákat 
a helyi kisiparosok végezték el 16.500 Ft értékben. Az elektromos áramot és a vizet bevezették 
az épületbe, de csatorna hiányában csak hagyományos illemhelyekkel rendelkezett. A terme-
ket széntüzelésű kályhákkal fűtötték. Szelmann Ignác, aki 1915-ben lett tulajdonosa az egykori 
Mehrwald-vendéglőnek, 1951-ig üzemeltethette még a kocsmáját, s az otthonában lakhatott.

A kultúrotthon gazdálkodását, működését tanácsi támogatás és a rendezvények bevé-
telei biztosították.

1956 nyaráig három főállásású dolgozó irányította az otthon munkáját: Németh Márta 
igazgató, Jegg Károly gazdasági ügyintéző és Grábits Júlia kisegítő. Tétényi önkéntes aktivisták 
segítségével, az egykori nagyközség hagyományait megőrizve, rövid idő alatt gazdag és érdekes 
programokkal beindult az otthon élete, mely hamar népszerű lett a lakosság körében. Szakkörök, 
tanfolyamok, művészeti csoportok alakultak, táncos összejövetelek, bálok, műsoros estek 
gazdagították Nagytétény kulturális életét. A kultúrotthon színpadán országos hírű művészek is 
felléptek. Bemutatkozott Nagytétényben az ország leghíresebb Kossuth-díjas tenoristája, Simán-
dy József, a népszerű Kossuth-díjas operettprimadonna, Honthy Hanna, a Záray Márta-Vámosi 
János táncdalénekes házaspár, a legendás nótaénekes, Vörös Sári, vagy a Rajkó Cigányzenekar.
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A kultúrotthon amatőr színjátszó csoportja kerületi és fővárosi szinten is népszerű, 
elismert lett. Megalakulásakor mozgósította az 1940-es években, főleg az Iparoskör szer-
vezésében sikeres darabokban szereplő családok tagjait (Kiss, Hoffmann, Molnár, Száraz, 
Wittmann, Grábits, Müller, Kádár stb.). Az 1950-es évek első felében Táncsics István szí-
nész-rendező irányításával több háromfelvonásos, főleg zenés színdarabot mutattak be:

Liliomfi, Sári-bíró, Gerolsteini nagyhercegnő, Szabad szél, Párizsi vendég, Holnapra ki-
derül, Pirossapkás lány, Egy marék boldogság, Klementina asszony szalonja, Nászutazás, 
Dunaparti randevú.

A középső képen Németh Márta és Hoffmann János látható az 1953-ban bemutatott 
Párizsi vendég című darabban, a jobb oldali fotón pedig a Sári-bíró című darab szerep-
lői. A nagy siker miatt néhány zenés darabjukat többször is elő kellett adniuk. A csoport 
a Mélyszántás című drámával és a Nászutazás című zenés vígjátékkal a fővárosban kétszer 
is elnyerte a „Legjobb amatőr színjátszó csoport” címet és díjat.

Az alsó képen a díjnyertes Nászutazás című zenés darab szereplői láthatók. A színját-
szó csoport tagjai közül a későbbi években Táncsics Mária, Csík Etelka és Sallai Tibor hi-
vatásos színész lett.

Bejárati kapu Sári bíróPárizsi vendég

Nászutazás Modellező szakkör
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A kultúrotthonban 20 tagú szimfonikus zenekar működött, a nagytétényi református 
lelkész fiának, Kutassy Ferenc zeneakadémistának az irányításával. Heti rendszerességgel 
próbáltak, s hangversenyeiken kívül a színjátszók zenés darabjait kísérték, valamint az ott-
honban fellépő vendégművészeket is. A zenekar 1956-ban sajnos feloszlott. A tagok közül 
néhányan hivatásos zenészek lettek. Kutassy Ferenc pedig később a Magyar Rádió egyik 
zenei szerkesztőjeként dolgozott.

A néptáncosok munkáját a nagytétényi születésű Solymossy Zoltán, az Operaház ma-
gántáncosa irányította. A népi táncosok képzése mellett a bálok megnyitó táncainak és 
a színdarabok táncjeleneteinek betanítása is az ő nevéhez fűződik. A Hasszán-Kádár 
néptáncos páros a budapesti néptáncfesztiválon díjazott lett.

A fizetős balett-tanfolyamok számos nagytétényi gyermek mozgását tették kecsesebbé, 
harmonikusabbá. A szülők és érdeklődők körében népszerűek lettek a Mamusits Márta 
táncpedagógus vezette tanfolyamok eredményességét bemutató délutánok, előadások. Itt 
tanult táncolni a későbbi hivatásos táncos és balettmester, Behumi Ferenc is.

A Festő- és Képzőművészeti szakkör fiataljait Pandorffi Ede festőművész és az autodi-
dakta Kolyi Gyula vezette. A szakkör tagjai saját örömükre és az általuk hozott anyagokkal 
dolgoztak, de a színjátszó csoport darabjaihoz szükséges díszletek festését is elvállalták.

A legtöbb fiatal a népszerű Repülőmodellező szakkör foglalkozásait látogatta, melyet 
Herczeghalmy Nándor vezetett. Már 1945 előtt is sok fiatalt ismertetett meg a repülőmodel-
lek tervezésével és építésével. A háborúban fogságba esett, hazatérése és az igazoló eljárás 
után régi munkahelyén, a Mérésügyi Hivatalban dolgozott nyugdíjazásáig. Szabadidejé-
nek nagy részét a fiatalok között, a kultúrotthonban töltötte. A modellkészítés és a reptetés 
fortélyaira tanította őket. Helyhiány miatt az otthonban a törékeny modellek raktározá-
sát nem tudták megoldani, ezért a tagok munkáikat foglalkozások után mindig hazavit-
ték. A szakkör fiataljai kitartó munkájukkal, a valódihoz pontosan hasonlító, nagyon szép 
modelljeikkel számos díjat nyertek. A kultúrotthon nagytermében rendezett kiállításaikat 
sok látogató tekintette meg.

A Mezőgazdasági és Kertbarát szakkör munkáját a nagytétényi Hegyközség támogatta. 
Előadásaikhoz a kultúrotthon biztosította a helyiséget, a laboratóriumuk is ott működött. 
Bemutató, gyakorlati foglalkozásaikat főleg Bodnár István és Leheti Ferenc gyümölcsö-
seiben tartották. Kerületi szinten is jelentős eseménynek számított a három alkalommal 
megrendezett Nagytétényi Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár. Hajdu Sándor tsz-vezető irá-
nyításával sok tétényi kiskerttulajdonos kapott segítséget munkájához. A szakkör több is-
meretterjesztő előadást szervezett, az előadókat is maguk biztosították, s termelőszövet-
kezeti látogatásokat is tartottak.

Hollósy Árpád vezette a kultúrotthon sakkcsoportját, mely gyerekek oktatásával fog-
lalkozott, s hetente két alkalommal szórakozást biztosított a sakk szerelmeseinek. Több-
ször szerveztek sakk-szimultán versenyt, melyen egy-egy híres, ismert mester mutatta be 
tudását az érdeklődőknek.
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A természetjárók kirándulásokkal, vízitúrák szervezésével, élménybeszámolókkal szí-
nesítették az otthon életét, mely a bélyeggyűjtőknek és a varró- és kézimunkaszakkör tagja-
inak is helyet biztosított. Az 1950-es évek ismeretterjesztő előadásai, az egészségről szóló-
kat kivéve, nem lettek népszerűek a lakosság körében. Egy-egy politikai vagy tudományos 
előadás megszervezése, ingyenességük ellenére, nehéz feladatot jelentett. A hétvégi össz-
táncok, bálok, táncestek viszont nagyon népszerűek lettek. A régi hagyományokat felele-
venítve szerepelt a programban Katalin és Erzsébet bál, Szilveszterbál, Locsolóbál, farsangi 
álarcosbál, nősök bálja stb. A képeken a természetjáró szakkör tagjai és az egyik jelmezbál 
résztvevői láthatók.

A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár kerületünkben 1951-ben nyitotta meg fiókkönyv-
tárát. Nagytétényben a könyvtárnak két fiókállomása működött. Az egyik a nagytétényi 
általános iskolában 150 kötet könyvvel, a másik a kultúrotthonban. Itt 452 kötet állt a be-
iratkozott 150 olvasó rendelkezésére.

Az 1953. január 24-i kerületi tanácsülésen az úgynevezett „kulturális forradalom” ered-
ményeit vitatták meg a tanácstagok. A beszámoló jónak ítélte a Nagytétényi Kultúrotthon 
munkáját, ahol színjátszó, ének, népi-tánc, asztalitenisz, sakk, agronómus és iparművé-
szeti szakkörök működtek összesen 151 taggal. A gyerekek részére balett tanfolyamot, az 
ifjúság részére szalontánc tanfolyamokat szerveztek. A jelentés szerint a táncestekről, bá-
lokról a kultúrotthon vezetősége még „nem tudta a jampec táncokat teljesen likvidálni.”

Februárban a kultúrotthonban 7 ismeretterjesztő előadást tartottak, átlag 70 érdeklő-
dővel. Hivatásos művészek közreműködésével egy gyermekelőadást szerveztek, melyet 292 
fő tekintett meg. Az áprilisban rendezett 5 műsoros esten összesen 1.915 néző szórakozott, 
a 4 ismeretterjesztő előadáson 295, a két gyermekműsoron pedig 700 vendég vett részt.

1954 nyarán hatalmas áradás vonult le a Dunán. Az árvíz miatt Nagytétényben is több 
házat ki kellett üríteni. Az árvízkárosultak megsegítésére a kultúrotthon tánccsoportja mű-
sort adott, s a 300 Ft bevétellel az árvíz sújtotta lakosságot támogatták.

Természetjárók Farsangi bál résztvevői
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Októberben a Tanács Végrehajtó Bizottsága értékelte a kultúrotthon munkáját, ahol 
ekkor 12 szakkör működött (színjátszó, népi-tánc, balett, iparművészeti, fotó, természet-
barát, zenei, sakk, modellező, billiárd, mezőgazdasági, asztalitenisz) 205 fővel. A VB tagok 
megállapították, hogy „A kultúrotthon színjátszó csoportja nagy képességekkel rendelkezik. 
Rendszeresen rendeznek önálló műsoros estet. Előadták a Liliomfi, a Gerolsteini nagyherceg-
nő, a Sári bíró, a Szabad szél című háromfelvonásos darabokat.”

A képen Offenbach: A Gerolsteini nagyhercegnő című operettjének szereplői láthatók. 
Közülük néhány személyt felismertünk:

A fotószakkör felvételeket készített az aratásról, cséplésről. A képekből tablót állítottak 
össze és a Vörös Csillag termelőszövetkezetnek ajándékozták. A természetbarát szakkör 
a nyáron csónakkiránduláson vett részt, s a résztvevők egészen Bajáig eveztek a Dunán.

Másfél év alatt 83 ismeretterjesztő előadást tartottak a kultúrotthonban 5.790 résztve-
vővel. Az irodalmi témájú előadások között szerepelt például Petőfi Sándor, Móricz Zsig-
mond és Jókai Mór élete, munkássága. Természettudományi témában a csillagos égbolt-
ról, az ember származásáról, a világ keletkezéséről hallgathattak előadást az érdeklődők. 

Gerolsteini nagyhercegnő
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Politikai, történelmi témában a Tanácsköztársaságról és a II. Rákóczi Ferenc vezette sza-
badságharcról tartottak előadást. A vérbaj gyógyításáról rendezett orvosi programon 250 
fő vett részt. A kultúrotthon jó kapcsolatot alakított ki a helyi üzemekkel. Az öntevékeny 
gyári csoportok a politikai ünnepeken adtak műsort az otthonban, de rendeztek önálló 
műsoros estet is. „Kiemelkedő volt a Bányagyutacsgyár énekkari hangversenye, melyre elő-
vételben minden jegy elfogyott.” - olvasható a VB ülés jegyzőkönyvében.

1953 decemberében modellezőkiállítást rendezett a kultúrotthon, melyen több mint 80 
darab vitorlázó repülőgép-modellt mutattak be. A kiállítást 1.500 felnőtt és 800 gyermek 
tekintette meg. A képen az egyik kiállított modell látható.

1954 januárjában az otthon szakköreinek munkáiból rendeztek kiállítást, amit 1.138 
vendég nézett meg. Májusban a „Pártunk harca” című kiállításra 920-an voltak kíváncsiak. 
A Végrehajtó Bizottság tagjai elismerően nyilatkoztak a kultúrotthon munkájáról: „A kul-
túrotthonok közül a szebbik a budafoki, ennek dacára mégis a nagytétényi működik jobban. 
A Nagytétényi Kultúrotthon nagyszerűen működik, ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy 
ott egészen más emberek élnek, akik támogatják a kultúrotthont.”

1955 nyarán a kultúrotthon tánccsoportja 20.000 Ft támogatást kapott csizmák és táncru-
hák vásárlására, a szakkörök pedig 4.600 Ft értékben szakmai felszereléseiket bővíthették. No-
vember 7-én az otthonban bábműsort rendeztek, melyen több mint 300 gyermek vett részt.

A november végén tartott Tanácsülésen a kerület kultúrmunkáját értékelték. A Nagytétényi 
Kultúrotthonban a helyiségek számát kielégítőnek tartották, de hiányoltak egy fiókkönyvtárt, 
„mert a jelenlegi könyvállomány nem elégíti ki Nagytétény olvasni vágyó lakosságának igényeit.”

A szakkörök közül kiválónak minősítették a természetjáró és a modellező szakkör, 
a művészeti csoportok közül pedig a színjátszók tevékenységét.

A képen a Gerolsteini nagyhercegnő operett egyik jelenetének szereplői láthatók. Bal-
ról jobbra haladva: id. Solymosi János, Németh Márta, ismeretlen hölgy és Ecsedi fodrász. 
A tanácstagok elismerték, hogy az otthon színjátszó csoportja nagy sikerrel mutatja be da-
rabjait, melyek közül néhányat többször is meg kellett ismételni.

Modell Gerolsteini nagyhercegnő
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A kultúrotthon szimfonikus zenekara 1955-ben két önálló hangversenyt adott. A Ta-
nács azonban hibának tartotta, hogy a munka „átcsúszott a szórakoztatás területére.” Pél-
dául nem fordítottak gondot a mezőgazdaság fejlesztésére. „A termelés, a begyűjtés, a ter-
melőszövetkezetek fejlesztését kulturális agitációs munkájában nem tudta eléggé segíteni 
a kultúrotthon.” A hozzászólások során felvetődött, hogy a nagytétényiek még az egykori 
kocsmatulajdonos nevén ismerik a kultúrotthont (Szelmann-vendéglő), s így is nevezik. 
Javaslatként Szigligeti Ede neve merült fel névadóként, de az ötlet nem valósult meg. 

1956 áprilisában a Tanács Végrehajtó Bizottsága értékelte a kerületi kultúrotthonok 
munkáját. A Nagytétényi Kultúrotthon igazgatója, Németh Márta ekkor már öt éve lelki-
ismeretesen, eredményesen irányította az intézményt. A VB szerint a kultúrotthon több 
szakköre jól működött.

A 24 tagú repülőmodellező-kör a szakkörvezető kiváló munkája, a tagok lelkesedésé-
nek eredményeként országos viszonylatban is jó helyezéseket ért el versenyek alkalmával. 
Évente munkáikból kiállítást rendeztek, az utolsót 1956 januárjában. A képen egyik kiál-
lításuk részlete látható. A fotószakkör tagjai a különböző politikai megmozdulásokról és 
a Vörös Csillag termelőszövetkezet munkájáról készítettek felvételeket, melyekből tabló-
kat állítottak össze. Az iparművészeti körben a tagok fafaragványokat, faszobrokat, dísztár-
gyakat készítettek, s a színdarabok díszleteit is ők állították elő. A nagytétényi óvoda játé-
kainak javítását is elvállalták. A sakkszakkörben az oktató rendszeresen találkozott a kb. 
35 fős tagsággal, mely főleg idősebbekből állt. A téli iskolai szünetben kb. 30 gyermekkel 
foglalkoztak és oktatták őket. Ünnepek alkalmával 24 táblás sakk-szimultánt rendeztek, 
sakkmester vezetésével. A 22 fős természetjáró szakkör rendszeresen járt túrákra. A VB 
hibaként rótta fel, hogy a szakkörökben nem folyt kellő politikai munka. Egy meglepő és 
furcsa vélemény szerint „A természetjáró szakkör munkájában nem érvényesül a materia-
lista világszemlélet magyarázása.”

A kultúrotthon művészeti munkáját szép eredmények és sikerek jellemezték. Színját-
szó csoportjukat nem csak az otthon legkiválóbb csoportjának, hanem a kerület legjobb 

Modellező kiállítás, 1956 Holnapra kiderül
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öntevékeny együttesének is tartották. Sok sikeres, telt házas színdarabot, operettet mutat-
tak be. A tétényiek kedvező véleményét bizonyította, hogy a lakosság „108 aláírással meg-
pecsételt köszönőlevélben fejezte ki elismerését a csoportnak.”

A képen a „Holnapra kiderül” című darab egyik jelenete látható, melynek díszleteit az 
iparművészeti szakkör tagjai készítették. A színjátszók kiváló munkájuk elismeréseként 
négy napig vendégszerepeltek az Egressy Gábor munkásszínjátszó színpadán. Az otthon 
16 tagú zenekara több hangversenyt adott, s a színjátszók zenés darabjainak kíséretét látta 
el. A tánccsoport különböző rendezvényeken, a környező üzemek programjain lépett fel. 
Az ifjúsági bálon nagy sikerrel szerepeltek a palotás nyitótánccal.

Fél év alatt a kultúrotthon 1 politikai, 2 műszaki, 6 mezőgazdasági, 4 irodalmi, 2 mű-
vészeti és 1 egyéb, összesen 16 ismeretterjesztő előadást szervezett, melyet 1.202 látogató 
hallgatott meg. Az előadásokat a VB tagok színvonalasnak tartották, de felhívták a figyel-
met arra, hogy „A jövőben növelni kell a politikai és a materialista világnézetet magyarázó 
előadásokat.” A beszámoló összefoglalva megállapította, hogy az otthon „az elmúlt évben 
jól dolgozott, de ez elsősorban a művészeti tevékenységre értendő.” Tavasszal 15.400 Ft érték-
ben kijavították a kultúrotthon meghibásodott tetőzetét. A nyáron Németh Márta igazgató 
lemondott állásáról, az intézmény új igazgatója Babják Jenő lett.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a helyi Nemzeti Bizottság és a nem-
zetőrség parancsnoksága a kultúrotthonban működött. A nagyteremben tartották a Nem-
zeti Bizottság üléseit, innen indultak járőrözésre a nemzetőrök, az otthon egyik termében 
őrizték a fegyvereket. Az udvaron működött az élelmezési csoport, s itt főztek a forradal-
márok részére. A szakkörök tagjai közül többen tevékenyen bekapcsolódtak a nagytétényi 
eseményekbe. Volt, aki a Nemzeti Bizottságban tevékenykedett, mások nemzetőrnek álltak. 

Az 1956-os emléktábla  
a Szelmann-ház falán

Nagytétény főutcája, a Vörös Hadsereg út Szelmann Ház 
előtti szakasza az 1960-as években
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A forradalom leverése után id. Solymosi János a megtorlás áldozata lett. 15 év börtönbünte-
tésre ítélték. A forradalom eseményei idején a kultúrotthon írásos anyagai, plakátjai, naplói 
eltűntek, a szakköri felszereléseket, a színpadi kellékeket széthordták. Ideiglenes kiutalás-
sal az otthonba költözött Draveczky Bálint 4 tagú családjával. Két év múlva a Végrehajtó 
Bizottság a családot az otthonból kiköltöztette, Csepelen biztosítottak számukra lakást.

1958 nyarán a kultúrotthon igazgatója Heckmann Józsefné lett. Az iskolai téli szünet-
ben az otthon délután 4 órától este 10 óráig fogadta az érdeklődő fiatalokat és idősebbe-
ket. A látogatókat sakk, dominó és egyéb társasjátékok várták. A községfejlesztési alapból 
beszerzett TV készülék adásait 1 Ft-os belépődíj ellenében lehetett megtekinteni A Sza-
bó Ervin könyvtár kihelyezett fiókja hetente kétszer állt az olvasók rendelkezésére. Szak-
köri foglalkozásokon kívül a kultúrotthon a fiatalok részére vasárnaponként táncdélutánt 
szervezett. Szombatonként pedig műsoros est, színdarab vagy egy-egy hagyományos bál 
megrendezésére került sor.

1959 tavaszán a Népművelési Állandó Bizottság helyszíni vizsgálatot tartott a Nagy-
tétényi Kultúrotthonban. Az április 7-én megfogalmazott írásos interpellációban súlyos 
hiá nyosságokra hívták fel a figyelmet:

A kultúrotthon „a legminimálisabb követelményeknek sem felel meg. Az épület több mint 
150 éves, kívül-belül generáljavításra szorul, mivel az évenkénti kisebb összegű javítások nem 
hozhatnak alapvető változást. A falak nedvesek, penészesek, mivel a tető bádogfedése tönkre-
ment…. Az újonnan készített parketta az épület nedvessége miatt több helyen felpúposodik. 
A WC az egészségügyi és erkölcsi követelményeknek sem felel meg…. A színpad korszerűtlen, 
padlózata életveszélyes…. A nagyterem tetőzetének gerendaszerkezete korhadt, a csillárok 
leszakadással fenyegetnek...”

Arra kérték a Végrehajtó Bizottságot és a tanácsülést, hogy hozzon határozatot a kultúrott-
hon teljes átépítésére. Tőzsér József VB elnök kijelentette, hogy az újjáépítésre 1959-ben nincs 
lehetőség. A Fővárosi Tanács segítségét kérik, hogy 1960-ra a szükséges pénz biztosítva legyen.

1959. május 1-jén reggel 7 órakor a kultúrotthon hangosítóján keresztül zenés ébresz-
tővel hívták fel a tétényiek figyelmét a munka ünnepére. Fél 10 órakor a gyerekek részére 
bábelőadást tartottak. Délután a sportpályán labdarúgó-mérkőzést és motorkerékpáros be-
mutatót szerveztek. 17 órakor az otthon kerthelyiségében sördélutánt rendeztek az otthon 
fúvószenekarának közreműködésével. Május 2-án 11 órakor az iskola udvarán térzenét adott 
a fúvószenekar, 17 órától pedig táncdélután várta a fiatalokat a kultúrotthon nagytermében.

A júniusi Végrehajtó Bizottsági ülésen több elmarasztaló vélemény hangzott el az épü-
let állagáról, az otthon helyzetéről:

„Ha valaki belép a nagytétényi kultúrotthonba, az épület kulturálatlansága visszataszító 
benyomást kelt és éppen ezért kevés nagytétényi szórakozik a kultúrotthonban.”

Nem várhatjuk, hogy a kultúrotthon komoly eredményeket érjen el abban az állapotban, 
amiben jelenleg van.”

Az épület olyan rossz állapotban van, hogy az mindennek nevezhető, csak nem művelő-
dési háznak.”
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Az épület rossz állapota és a kiábrándító vélemények ellenére 1959-ben az otthonban 
7 szakkör működött. A 10 tagú színjátszó csoport képzett szakvezető nélkül dolgozott, 
s a színpad korszerűtlensége miatt komolyabb műsort, előadást nem tudott tartani. 
Bemutatóikon átlagosan 150 főnyi közönség vett részt. A 10 tagú fúvószenekar több 
alkalommal adott térzenét és jól sikerült az általuk rendezett szüreti bál is. A balettszakkörben 
20 gyermek tanult, s Vadnai Tiborné vezetésével szép eredményeket értek el. A fotószakkör 
munkáját rendszertelenség jellemezte. A 10 fős sakkszakkör tehetséges iskolás gyerekeket 
is bevont foglalkozásaiba. A galambászcsoport tagjai esetenként jöttek össze. 1959-ben 6 
előadásból álló ismeretterjesztő programot szerveztek, melyeken 125 érdeklődő vett részt. 
Az ateista előadás-sorozat nagy kudarcot jelentett, mert „az első előadáson az előadón kí-
vül egy lélek sem jelent meg.” Bálokat évente többször is tartottak (szüreti, karácsonyi, szil-
veszteri, farsangi). A nősök bálját a nagy érdeklődés miatt meg kellett ismételni. A nagy-
tétényi mozi tatarozása idején a kultúrotthon rendszeres mozielőadásokat tartott. A gyér 
látogatottság, a ráfizetés miatt azonban a vetítéseket beszüntették.

A VB összefoglaló megállapítása szerint „A legsürgősebb munkák elvégzésére legkeve-
sebb 150.000-200.000 Ft-ra lenne szükség, hogy az otthon valóban kedvelt szórakozóhelye 
legyen a helyi lakosságnak.”

Szeptember 15-én Heckmann Józsefné igazgató felmondta munkaviszonyát. Október 
1-jétől a fiatal, 21 éves Mauchner József lett a kultúrotthon új igazgatója. Nagytétényben 
született, itt járt általános iskolába, középiskolás korában csatlakozott a kultúrotthon szín-
játszó csoportjához. A tétényiek ismerték őt, s támogatták munkáját. Október végén csil-
lagászati előadás-sorozatot szerveztek, melyet kéthetente tartottak. 500 meghívót küldtek 
ki a lakosságnak, azonkívül falragaszokon is hirdették a sorozatot. „A széles körű propa-
ganda ellenére mindössze 25 fő jelent meg az előadáson.” Növekedett viszont az össztáncra 
járó fiatalok száma, „és egyre inkább több szülő kíséri el leányát a táncmulatságokra.” A fia-
ta  lokból álló színjátszó csoport három alkalommal adott műsort, melyek „igen kellemes 
perceket szereztek az embereknek.” Ennek ellenére a darabokat átlagosan csak 100-130 néző 
tekintette meg.

1960-ban a kultúrotthon egy része még magántulajdonban volt. Az otthon választ-
mányi ülésén felvetődött, hogy az ottani lakó kihelyezését csereingatlan kártalanítással 
meg lehetne oldani. Tőzsér József tanácselnök azonban kijelentette, hogy „Csereingatlan-
nal a nagytétényi kultúrotthon problémáját nem valószínű, hogy meg tudnánk oldani. Az 
épület átalakításához újabb költségek lennének szükségesek, amit nem tudunk biztosítani.”

A kerületi népi ellenőrök megvizsgálva a kultúrotthon 1960. évi tevékenységét meg-
állapították, hogy „Komoly műsoros rendezvények nincsenek, csak a szokásos nősök bálja, 
farsangi bálok, szilveszterest és a vasárnaponként rendezendő táncestek képezik a kultúrott-
hon műsorpolitikáját.” A szakkörök működése és a látogatottságuk is gondot jelentett. Az 
ismeretterjesztő előadásokon mindössze 25-30 érdeklődő jelent meg, a TV nézők számát 
is csekélynek tartották. A vasárnapi táncrendezvények létszáma 90-350 között mozgott. 
A programok mostoha körülmények között kerültek megrendezésre. A kultúrotthon „rossz    
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berendezési tárgyakkal felszerelt és gyengén fűtött termeiben a látogatottság nem érheti el 
a kívánt eredményt.” Az otthon működése körül viták folytak, „tovább működjön, vagy pe-
dig a működése szüneteljen az átépítési munkák elvégzéséig.”

A Tanács Pénzügyi Osztályának munkatársai 1961 augusztusában ellenőrzést tartot-
tak a kultúrotthonban, s megállapították, hogy a tervezett bevételeiket nem tudják telje-
síteni. Össztáncból például 52.000 Ft-ot terveztek, július végéig azonban csak 16.352 Ft 
bevételük lett. Tánctanfolyam bevételük egyáltalán nem volt, s a műsoros estek bevétele is 
mindössze 352 Ft lett. A felvett jegyzőkönyvben megállapították, hogy „A nagytétényi fi-
atalok nem szívesen látogatják a kultúrotthont. Az intézmény olyan elhanyagolt állapotban 
van, amelyen részleges tatarozás nem segít, csak teljes felújítással lehet biztosítani a látoga-
tók számának növelését. Ez a felújítás minél tovább késik, a fiatalság érdeklődése, rendezvé-
nyeken való részvétele annál kevésbé lesz biztosítva.”

A kultúrotthon felújítása a Fővárosi Tanács keretéből valósult meg. Az épület külső és 
belső felújítása 633.509 Ft-ba került, az otthon belső berendezésének beszerzésére a fővá-
rosi keretből 85.000 Ft-ot, kerületi költségvetésből 88.000 Ft-ot költöttek. Az újjáépített 
Nagytétényi Művelődési Otthon 1962. december 30-án nyílt meg.

Az alsó képen a művelődési otthon látható az 1960-as években.
Mauchner József 1963-ban a Magyar Televízióhoz került asszisztensnek, majd néhány 

év múlva sikeres szinkronrendező lett. Rengeteg film és sorozat fűződik a nevéhez (A hét 
mesterlövész, West Side Story, Hupikék törpikék stb.).

Az 1963/64. évben a a VB szerint „A felújított  Nagytétényi Művelődési  Otthonban 
új vezetéssel  rendszeres és pezsgő élet  indult.  Ifjúsági és nyugdíjas klubot alakítottak, 
s a hagyományos bálok és műsorok rendezésével jelentős kulturális központja a kerület-
nek.” Tőzsér József tanácselnök arról tájékoztatta a VB tagokat, hogy lehetőség lenne az 
otthon helyiségeinek bővítésére. „Az ott lakó tulajdonos felajánlotta, amennyiben a VB 
részére 2 szoba összkomfortos lakást biztosítana, lemond 3 szobás lakásáról. E szerint le-
hetőség nyílna egy egyszobás gondnoki lakás kialakítása mellett 2 helyiség biztosítására 
a szakkörök részére.”

Szelmann-ház az 1960-as években Az 1967-68-as adatok



212

1964 decemberében a kerület „felszabadulásának” 20. évfordulóján a Művelődési Ott-
hon a kerület és Budapest életéről „Ki mit tud?” vetélkedőt rendezett, azt „vidám hangu-
latú táncmulatság követte, amelyre a kerület húsz éves fiataljait is meghívták.” Az Otthon 
fotószakkörének és ifjúsági klubjának tagjai helytörténeti kiállítást rendeztek. A kerület-
ben rohamosan nőtt a TV előfizetők száma, mely 1965 végére 4.773 fő lett. A Nagytétényi 
Művelődési Otthonban az ifjúsági és nyugdíjas klub tagjai „irányítottan nézték a TV adá-
sait.” Ez azt jelentette, hogy a tagok közösen megtekintettek egy műsort, előadást, majd 
utána az igazgató vezetésével megvitatták a látottakat. Az 1965. évi statisztikai adatok sze-
rint a színházteremben 300 fő fért el. Az Otthon 3 állandó főfoglalkozású és 4 részfoglal-
kozású dolgozóval működött.

Az 1964-ben tartott előadások adatai: 6 jogi (168 résztvevő), 2 művészeti (38 részt-
vevő), 9 mezőgazdasági (327 résztvevő), 4 csillagászati (50 résztvevő) és 4 földrajzi (78 
résztvevő) előadás.

A szakkörök és csoportok adatai: sakk (24 fő), fotó (16 fő), asztalitenisz (16 fő), galam-
bász (37 fő), Ifjúsági Klub (25 fő), Nyugdíjas Klub (23 fő).

Háromszor tartottak tánc nélküli műsort (624 résztvevő), 39 alkalommal műsor nélküli 
táncmulatságot (5.135 résztvevő) és 3 alkalommal hivatásos művészek közreműködésével 
rendezett műsort (624 résztvevő).

1965-ben 33 táncos programot rendeztek, egy-egy alkalommal kb. 114 résztvevővel. 
Műsoros estet 3 alkalommal tartottak, melyet alkalmanként kb. 90 érdeklődő tekintett meg.

„A műsoros rendezvények a hagyományos bálokat is magukba foglalják. A szombat esti 
táncok, illetőleg a vasárnapi 5 órai teák általában ráfizetésesek voltak. Sem az ismeretter-
jesztő előadások, sem pedig az egyéb népművelési célokat szolgáló rendezvények nem elég lá-
togatottak.” - olvasható az otthon statisztikai jelentésében.

1966-ban a Művelődési Otthon közvetlen szomszédságának tulajdonosa megvételre 
ajánlotta fel ingatlanát a Tanácsnak. Az érte kért összeg azonban meghaladta az ingatlan 
értékét. Az Otthon „a jelenlegi tulajdonossal történt megállapodás alapján évek óta külön-
böző helyiségeket és területet használ, amely a magántulajdonú ingatlanhoz tartozik… Ezek 
kiesése komoly mértékben akadályozná a kultúrotthon tevékenységét.” - olvasható a februári 
VB ülés jegyzőkönyvében. A VB az ingatlan megvételét javasolta, s felkérte a VB elnökét, 
kezdjen tárgyalást a tulajdonossal. Tőzsér József a márciusi VB ülésen bejelentette, hogy 
az otthonhoz tartozó ingatlan megvétele ügyében a tárgyalások megtörténtek. Kölcsönös 
megegyezés alapján a vételár 170.000 Ft lett. Ebből 1966-ban 100.000 Ft-ot kifizettek, a töb-
bit 1967-ben kapta meg a tulajdonos.

Miniszteri utasítás alapján a Tanács a kerületi művelődési otthonokat 1966-ban ösz-
szevonta. Az egy igazgatás alá került intézmény vezetője Hajnal Rezső lett, a Nagytétényi 
Művelődési Otthon előadója (irányítója) pedig Kővári József.

Ebben az évben öt előadásból álló biológiai sorozatot indítottak az Otthonban a galam-
bászszakkör részére, az előadásokon átlag 30-35 fő jelent meg. A fotószakkör tagjai részére 
kémiai sorozatot szerveztek, ezeken egy-egy alkalommal 20 fő vett részt. A kertészeti, növény-
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védelmi és földrajzi témájú 6-6 előadásból álló sorozatot átlag 35 érdeklődő hallgatta meg. Tör-
ténelmi, az ország szépségét bemutató foglalkozásokat is tartottak a Művelődési Otthonban.

1967/68-ban sok program várta a Művelődési Otthon látogatóit. Közülük néhányat a kerü-
leti Népművelési Csoport is kiemelt: Az MHSZ-szel (Magyar Honvédelmi Szövetség) közösen 
megrendezésre került kerületi bevonuló fiatalok búcsúztatását, bállal összekötve, a Fegyve-
res Napi rendezvényt, Hammer László olimpiai lövészbajnok élménybeszámolóját és a „Harc 
a kémek ellen” című előadást. Jónak tartották a Nyugdíjas Klub tagjai részére tartott 12 egész-
ségügyi előadást, melyeket filmvetítéssel kötöttek össze. Eredményesnek értékelték a negyedik 
éve működő Művelődési Akadémiát, „amely 12 előadásból áll, földrajzi, biológiai, egészség-
ügyi és ateista előadásokból. A látogatottság előadásonként 50-70 fő, elsősorban nyugdíjasok.”

1979. március 15-én az Otthont bezárták. „A Nagytétényi Művelődési Otthon működése 
az épület egy részének életveszélyes állaga miatt jelenleg szünetel.” - olvasható a novemberi 
VB ülés jegyzőkönyvében. A következő három évben elvégezték az épület szükséges bontá-
si munkáit, a felújítás pedig 1982-ben készült el. 1983-ban a Tétény-Promontor Kulturális 
Napok egyik programját, a Halász Judit és a Bojtorján együttes műsorát már az elkészült 
Nagytétényi Művelődési Otthonban tartották meg. A Szelmann Ház problémái azonban 
nem oldódtak meg. Az 1984. április 10-i VB ülés jegyzőkönyve szerint „A Nagytétényi 
Művelődési Otthon üzembe helyezése megtörtént, az időközben felmerülő további biztonsági 
igények a ház üzemeltetését kétségessé teszik.” A Végrehajtó Bizottság tagjai közül többen az 
épület értékesítése mellett foglaltak állást. Dobos Ede az Otthont hasznosításra ajánlotta, 
„ha nem rentábilis.” Kenyér János szerint „A Művelődési Otthonra nem érdemes többet köl-
teni. Egyetért annak mielőbbi értékesítésével.”

A Nagytétényi Művelődési Otthon egyik utolsó programja lehetett a nagytétényi általá-
nos iskola színjátszó csoportja által 1986-ban bemutatott Molière: A fösvény című színda-
rab. A képeken a darab egyik jelenete és a szereplők láthatók.

Az 1986. februári VB ülésen a Pénzügyi és Tervosztály arról számolt be, hogy „A Nagy-
tétényi Művelődési Otthonnál alacsony kihasználtságot és ezzel párhuzamosan a feladatel-
látás kedvezőtlen színvonalát állapította meg.” Azt is megfogalmazták, hogy „évről-évre 

A fösvény, 1986
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jelentős összegeket kell fordítani a kb. 100 éves épület karbantartására, ez az épület pusztu-
lásának megállítására nem elég.” Varga Kovács János tanácselnök a VB ülésen kijelentette, 
hogy „a Nagytétényi Művelődési Otthon felújítását le kell venni a napirendről….” Az októberi 
Végrehajtó Bizottság ülésének jegyzőkönyvében pedig már az olvasható, hogy a nagytété-
nyiek körében igen kedvelt, nagy hagyományokkal rendelkező Művelődési Otthont „mű-
szaki állapota miatt be kellett zárni.”

A Művelődési Otthon bezárása után az épületben több évig bútorbolt és bútorraktár 
működött. A színpadot és a zenekari árkot szétrombolták. A borospincét, és a színpad alat-
ti öltözőket törmelékkel temették be.

A képeken a bútorbolt és a Szelmann Ház udvara látható az 1980-as évek végén.
A Szelmann Ház történetében a rendszerváltás új korszak kezdetét jelentette. Az 1991-ben 

megalakult Nagytétényi Polgári Kör a kerületi Önkormányzattól megkapta az épületet. A Kör 
egyik első feladatának az épület felújítását tekintette. Komoly társadalmi összefogással meg-
kezdődött a romos, elhanyagolt ház rendbetétele. Évek folyamatos, tudatos és szorgos mun-
kája során megújult a főépület, a színpad, az öltözők, az udvar, a pince stb. Hagyományőrző 
és új programokkal újra megindult az élet a Szelmann Házban, de ez már a jelen története.

Bútorbolt a Szelmann-házban

A képeken a Szelmann Ház látható az 1990-es években és 2013 után

A Szelmann-ház belső udvara
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A szarkofágba temetett nagytétényi gyártelep
A Metallochemia és környezetszennyezésének története

Tavaszonként a Harangozó utcában, az utolsó házsortól nem messze virágos rét, magas 
védőgát tárul az arra járók szeme elé. Szinte hihetetlen, hogy három évtizede még nagy 
gyártelep állt ezen a területen. A 20. század elején itt épült fel, s működött Nagytétény első 
ipari üzeme, majd gyára. Munkalehetőséget biztosított a település lakói számára. Ugyan-
akkor folyamatosan szennyezte a gyár és a környék talaját, levegőjét, károsította a dolgo-
zók és a vállalathoz közeli területen élők egészségét.

A Metallochemia és környezetszennyezésének, majd kármentesítésének történetét le-
véltári források, korabeli dokumentumok, a „Metallochemia 50 esztendeje” (1910-1958) 
című könyv, Fejér László és Nikiser Ágnes „A lerombolt és eltemetett Metallochemia” című 
munkája, a „Kalandozások a nagytétényi sportélet 100 évében” című kiadvány, Moldova 
György „Magyarország szennybemenetele” című riportkötete, valamint Pentz Endre és 
Csom József visszaemlékezésének felhasználásával mutatom be.

A történet a 20. század elején Pesten, az Új-Lipótvárosban kezdődött. A mai Jászai Mari 
tér környékén Lossinszky Imre gépészmérnök, a Rudolf rakpart 4. számú házának hatvan 
négyzetméter alapterületű alagsorában 1908 júniusában üzemet alapított. 20 fős munkás-
létszámmal beindította hazánk első színesfémkohászati üzemét. Ez a vállalat, mely egy 
kis teljesítményű lángkemencével működött, lett a nagytétényi Metallochemia bölcsője. 
Ónolvasztással és ónötvözetek előállításával foglalkoztak. A nyersanyagot a kispesti Csé-
ry-féle szemétlerakodó-telep biztosította. Az itt dolgozó munkások a kidobott tubusokat, 

A Metallochemia területe ma Rudolf rakpart
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a belső felületükön ólmozott konzerves dobozokat Lossinszky üzeme részére összegyűjtöt-
ték, melyet a vállalat megvásárolt. A kitermelt ónt ötvözve, forrasztóón formájában hoz-
ták forgalomba. A gazdaságosan és jól működő üzem számára a Rudolf rakparti helyiség 
hamar kicsinek bizonyult, s a lakosság is sürgette az egészségre káros vállalkozás kitelepí-
tését. Lossinszky Imrének üzeme számára új helyszínt kellett keresnie.

Az új vállalat létrehozására Lossinszky Nagytétényt tartotta megfelelőnek, ahol a kiépült 
vasúthálózat, a helyi közlekedés megvalósulása, a lakosság számának növekedése kedvező 
feltételeket teremtett az ipari fejlődésnek is. Nagytétény külső részén, a Rétre dűlőben lévő 
1 kataszteri hold és 400 négyszögöl terület megvásárlása után, 1910. december 10-én létre-
jött a Magyar Ónművek Lossinszky Imre cég. A gyártelep a Nagytétény-Diósd vasútállomás 
tőszomszédságában, a település központjától 1,5-2 kilométerre épült fel. Ez a távolság az 
idők folyamán a gyár és a község terjeszkedése miatt jelentősen csökkent. Az új üzemben 
háromszorosára növekedett az addigi kapacitás. Megkezdték a különböző fémfeldolgozó 
vállalatok fehérfém-salakjainak, forgácsainak, fémhulladékainak felvásárlását. Az 50-60 
főnyi dolgozó szétválogatta, átolvasztotta és ötvözte a megszerzett hulladékanyagokat. Az 
első években főleg csapágyfémek és forrasztóónok termelése folyt. Az üzem gyorsan fej-
lődött, gyarapodott. Hamar a MÁV rendszeres szállítója lett, mely a gyár számára a biztos 
fejlődést jelentette.

A községnek ezekben az években komoly gondot jelentett az utak állapota. Nagyobb 
esőzések után a kikövezetlen utcák, melyek az utak többségét alkották, járhatatlanok let-
tek. A Magyar Ónművek Lossinszky Imre cég 1911-ben azzal a kéréssel fordult Tétény ve-
zetőihez, hogy a településtől a MÁV állomásig, illetve a gyártelepig vezető út kijavítását 
oldják meg. A jegyző szerint „A kérelem teljesítése nem csak a folyamodó szempontjából, 
hanem közérdekből is szükséges, mert a szóban forgó út egy része, a Diósd-Törökbálint felé 
vivő vicinális útnak is alapos javítása elkerülhetetlen, mert jelenlegi állapotában csaknem 
járhatatlan.” 1912-ben azt kérte a cég, hogy a Nagytétény-Diósd kitérő állomást teherpá-
lyaudvarrá építhesse ki. A vasúttársaság által követelt 1.600 koronából a gyár 400 koronát 
vállalt, a többi megfizetését a községtől kérte. A képviselő-testületi ülésen a tagok megál-
lapították, hogy a teherpályaudvarrá történő kibővítés a község érdeke is, és néhány hely-
beli birtokos, valamint kereskedő számára is fontos lenne. A megszületett határozat értel-
mében Nagytétény elöljárósága 600 koronát vállalt, a fennmaradó 600 koronát az érdekelt 
magánszemélyek befizetésétől várták.

A Balkán-háborúk (1912-1913) és főleg az első világháború a Magyar Ónművek mű-
ködésében jelentős változásokat hozott. A több mint négy évig tartó „Nagy Háború” ren-
geteg nyersanyagot igényelt. Hazafias propaganda eredményeként önkéntes beszolgáltatá-
sokkal, majd rekvirálással az ország lakossága szállította a kilincseket, mozsarakat, fémből 
készült használati eszközöket az üzem számára. A gyár raktárai megteltek a családok réz-
ből készült tárgyaival, s várták a beolvasztást, azt, hogy töltény és ágyúcső készüljön belő-
lük.1916-ban a harangokra is sor került. A közös császári és királyi Hadügyminisztérium 
nyáron elrendelte a harangok begyűjtését, azaz rekvirálását. A utasítás szerint a templo-



217

mokban egy harangot hagyhattak meg, lehetőleg a legkisebbet. A harangokat leszerelték és 
kidobták az ablakon. Volt amelyik megsérült, esetleg darabokra tört. A leszerelt harango-
kat a csepeli Weisz Manfréd Lőszergyárba, vagy Nagytéténybe, a Lossinszky-féle Magyar 
Ónművek telepére szállították. Ott összetörték és beolvasztották, majd az így nyert ércet 
a hadi gyárakban dolgozták fel.

Csepelre és Nagytéténybe sok több száz esztendős kultúr- és ipartörténeti jelentőségű 
harang is érkezett, ezek beolvasztása is megkezdődött. A Műemlékek Országos Bizottsága 
kérelemmel fordult a minisztériumhoz az ilyen harangok mentesítése érdekében. 

A minisztérium 1916 decemberében a kérelmet elfogadta, s a harangok kiválasztását szak-
értői bizottságra bízta. Nagytéténybe 1917. április 16-án szállt ki egy háromtagú bizottság, 
mely 22 harangot tartott mentesítendőnek. A község 3 beszolgáltatott harangja nem került 
közéjük, azokat beolvasztották. A mentesített harangokat a Magyar Nemzeti Múzeumba 
kellett szállítani. Egy szállítólevél arról tanúskodik, hogy a Lossinszky cég 4 Nagytétényben 
őrzött harangja 1.954,5 kg össztömegben június 13-án került a múzeumba. Szeptember 
29-én pedig arról értesítette a gyár a múzeum vezetőit, hogy augusztus 28-án 17 harangot 
szállítottak be. Így Nagytétényben összesen 21 harang menekült meg a beolvasztástól.

1914 és 1918 között új beruházások is történtek a gyárban. Ekkor létesült az ón és réz-
elektrolízis, felépült két Krupp-rendszerű aknás kemence, rézkonverter berendezés és egy 
bronzkemence. A színesfémhulladékok hazai újrafeldolgozásában a gyár az iparág egyed-
uralkodójává vált. A vállalat munkáslétszáma ekkor már 300-400 főre emelkedett. Mivel 
a férfiak többsége a fronton harcolt, a dolgozók jelentős része nő és 18 éven aluli, vagy 50 
éven felüli férfi lett. 1917-ben a gyárban nagy tűz keletkezett, mely elpusztította az elekt-
rolízis épületét és teljes berendezését. A biztosítási összegből 1918-ban egy nagy hasznot 
ígérő, 4.000-5.000 tonna kapacitású rézgálicgyárat építettek fel. A termeléshez szükséges 
rézmennyiséget a saját üzemükben, hulladékanyagból előállított vörösrézből biztosították. 
A munkások és Nagytétény lakosainak egészségvédelmét szolgáló berendezések létesíté-
sére alig került sor.

Fő-utca, Templomtér, 1910 Térkép
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A háború után a kedvezőtlen gazdasági körülmények ellenére a gyár termelése nem esett 
vissza. Az ebben az időben alakult Angol-Magyar Bank Rt. először kisebb, alkalmi hitelek 
biztosításával, később rendszeres, állandó jellegű, hosszabb lejáratú hitelek nyújtásával egy-
re nagyobb befolyást szerzett a Magyar Ónművek tevékenységében. 1920. december végén 
létrejött a Magyar Ónművek, Fémkohó és Vegyipari Részvénytársaság, melynek Lossinsz-
ky Imre már csak az egyik résztulajdonosa lett. 1921-ben a bank érdekközösséget hozott 
létre a fővárosi Singer és Kalmár fémnagykereskedői céggel. Február 6-án az Angol-Ma-
gyar Bank Rt., valamint Singer Jenő és Kalmár Berthold létrehozta a Fémkereskedelmi 
Részvénytársaságot és megalapították az Orion Rézkohó és Rézgálicgyár Részvénytársaságot.

Az új alakulat az Ónműveknél átvette az irányítást. „Az Orion Rézkohó és Rézgálicgyár 
Rt. bérleti megállapodást kötött a Magyar Ónművek rt.-vel, melynek alapján az Orion rt. 
és a Fémkereskedelmi rt. jogosultak voltak a nagytétényi gyártelep minden vonatkozásában 
való teljes kihasználására.” Közben Lossinszky Imre Olaszországba távozott.

A következő években az „Orion” védjegyű rézgálic népszerű lett a fogyasztók, a sző-
lő- és gyümölcstermelő gazdák körében. Ez, valamint a konverterréz gyártása, a fehér-
fém-ötvözetek, a csapágyfémek, a forrasztóónok termelése, eladása bőséges hasznot biz-
tosított a részvénytulajdonosok számára. A rézgálicgyár termelése mellett 1923-ban egy 
kis teljesítményű forgódobkemence megépítésével megkezdték – az addig külföldről be-
hozott – ólommínium rozsdavédőfesték gyártását, s beindult a cink-klorid termelése is. 
1927-ben a németországi gyártól megvásárolt berendezéssel felépült az ország első mo-
dern festéküzeme. Kirk Ottó németországi származású üzemvezető irányításával a hazai 
ólommíníum elérte az addig használt külföldi termék színvonalát. A képen a Nagytétényi 
Újság hirdetése látható az 1930-as évekből.

Az 1929-ben elkezdődött gazdasági világválság tünetei a nagytétényi Magyar Ónmű-
vek és Rézgálicgyárban is megjelentek. A dolgozók egy részét elbocsátották, a megtartott 
munkavállalók bérét csökkenteni akarták. Ez ellen a munkások munkabeszüntetéssel tilta-
koztak. Fellépésük sikerrel járt, az üzem vezetői elálltak szándékuktól. 1932-ben Dr. Hischl 
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hollandiai szakember irányításával a vállalat felépítette az ország első lithopon-festék üze-
mét. Termelése majdnem az egész ország szükségletét ki tudta elégíteni. 1934-ben a hazai 
bőrcserző ipar szükségleteinek fedezése céljából, a rézgálic üzem bővítésével, krómtimsó 
gyártását kezdték meg. A gazdasági válság áthidalására részvényösszevonások, vállalati 
összevonások történtek az országban. 1935 januárjában az addig létező részvénytársaság 
kimondta megszűnését és létrejött a „METALLOCHEMIA” Kohászati, Vegyipari és Fém-
kereskedelmi Rt. Ugyanebben az évben épült fel a gyár új üzeme, mely a recski rézércek 
kéntartalmát termelte ki. A kén azonban sok arzént tartalmazott, ezért az üzem működé-
sét pár év múlva megszüntették.

A második világháború idején a Metallochemia hadi jelentősége csekély volt. A gyár 
termelését a visszatért országrészekből érkező hulladékanyagok és az ugyancsak vissza-
csatolt Nagybánya környéki ércbányák biztosították. 1941 végén hét gyárteleppel mű-
ködő mamutvállalat jött létre, melynek részeként a nagytétényi üzem Hungária Vegyi és 
Kohóművek rt. néven működött tovább. 1944 nyarán a gyár kemencéiben olvasztották be 
a templomokból leszerelt harangokat. Településünk harangját is beolvasztották, de a front 
felgyorsulása miatt több harang megmenekült, köztük a gyergyószentmiklósi székely ha-
rang is. Azt mesélik, hogy az ott dolgozó munkások ezt a nagytétényi templom harangjá-
nak hitték a sötétben és elrejtették. Fel is került a hiányzó harang helyére. A tévedés csak 
az 1990-es évek közepén derült ki. Több évi tárgyalás után Nagytétény állami támogatással 
új haranghoz jutott, a székelyek pedig visszakapták elveszettnek hitt harangjukat.

1945 elején az üzem dolgozói a gyártelep áramszolgáltató berendezését helyreállították, 
üzemképessé tették. A községben állomásozó szovjet hadsereg helyi hadikórházát, pékmű-
helyeit látták el árammal, ezen felül a település lakóit is. A háború után először a vörös-
rézkonverter és a rézgálic üzemben kezdődött meg a munka, majd folyamatosan az ólom-
félgyártmányok, a krómtimsó és más üzemekben is. 1948-ban a részvénytársaság állami 
ellenőrzés alá került, s 1950. január 1-jén állami tulajdon lett. Ettől kezdve a nagytétényi 
üzem ismét Metallochemia néven folytatta tevékenységét.

Anyagmozgatás az 1930-as és az 1950-es években
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Az államosítás időpontjában a gyár területét 17,5 hektárra bővítették, mely a követ-
kező években fokozatosan nőtt, s 20 hektárra terjedt ki. A gyár területén az üzemek szűk 
területen, szorosan egymás mellett működtek, a belső közlekedés balesetveszélyessé vált. 
A vállalat egészségügyi és környezetvédelmi berendezésekkel alig rendelkezett. 1949-ben 
megkezdték a gyár területén lévő szolgálati lakások irodahelyiségekké való átalakítását. 
A villaépületet, ahol egykor Lossinszky Imre is lakott, laboratórium céljára alakították át. 
Helyreállították a horganyfehér üzem leégett tetőzetét és felépítették a nátriumbikromát 
(fa pácolására és bőr cserzésére használt mérgező hatású anyag) üzemet. 1950-ben az ipar-
vágányokat meghosszabbították a laboratóriumi épületig. A nátriumbikromát üzemet vas-
oxidfesték gyártására alakították át. 1951-ben átépítették az ásványfehér (bárium-szulfát) 
üzemet és bővítették a krómtimsó gyáregységet. A leállított rézgálic üzem épületében ká-
li-timsó részleget létesítettek. Az irodaépület mellett orvosi rendelőt építettek és szereltek fel.

1951 novemberében a kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága a Metallochemia egész-
ségügyi hiányosságaival foglalkozott. A tisztiorvos megállapítása szerint az üzem levegője 
ólommal szennyezett. Hulladékrézből a magas hőmérsékleten nagy mennyiségben képződött 
ólom-oxidot a levegőből ki kellett volna szűrni, a vállalat azonban szűrőberendezéssel nem 
rendelkezett. Az üzem orvosa elmondta, hogy „Az üzemrészben a levegő fertőzöttsége hat-

Az 1945 előtti konverterréz termelése és az 50-es évek új rézkonverter üzeme

A gyártelep egyik részlete
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százszorosa a megengedettnek, az egyéb munkahelyeken kétszázszorosa. Tömeges vizsgálatot, 
mely az üzem valamennyi dolgozójára kiterjedne, nem lehetett tartani, mert a Munka-egész-
ségügyi Intézet nincs erre berendezkedve. 84 megvizsgált dolgozóból mindössze 28-at találtak 
egészségesnek, 14-et súlyosan mérgezettnek. A kérdéses konverter üzem 18 dolgozója közül 9-et 
vizsgáltatott meg az üzem, köztük egészséges egy sem volt.” - olvasható a VB jegyzőkönyvében. 
A Tanács az ólommérgezéssel kapcsolatban három intézkedést tett. A Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsától azt kérték, hogy az ólommérgezésben szenvedő dolgozók gyakoribb üdül-
tetésben részesüljenek. A vállalat vezetőségét olyan intézkedésre szólították fel, mely szerint 
„a dolgozók csak akkor vehetik igénybe az ebédlőt, ha a szükséges kézmosást és szájöblítést már 
elvégezték.” A minisztériumhoz elszívóberendezés költségvetésére nyújtottak be előterjesztést.

1952-ben oxidálókádakat építettek a vasoxid-festék üzemben. 1953 őszétől újraindí-
tották a rézgálic termelését, mely idényszerűen, teljes kapacitással működve fedezte a sző-
lőgazdaság jelentős igényét. A leégett vasúti raktárt helyreállították és kibővítették. 1954-
ben befejezték az ólomkohó szerelési munkáit, a míniumüzemben porelszívó berendezést 
szereltek fel, a munkásszállón betegszobát alakítottak ki. 1955-ben ideiglenes vízművet lé-
tesítettek, férfi és női öltözőt zuhanyozóval és szikvízüzemet építettek. 1956-ban az ólom-
kohóban új kemencét állítottak munkába, s megkezdték az 550 négyzetméteres víztorony 
építését. A vállalat által gyártott termékek ezekben az években:

• Konverter (tisztítatlan) vörösréz rézércekből, sárgarézhulladékból.
• Finomított ólom ólomércekből, ólomhulladékból.
• Tömbösített horgany horganyhulladékból.
• Rézgálic vörösrézből és kénsavból.
• Cink-szulfát horganysalakból és kénsavból.
• Vas-szulfát vashulladékból és kénsavból.
• Vasoxid (vörös és sárga) festék vas-szulfátból, vashulladékból és kénsavból.
• Horganyfehér hutahorganyból, tömbösített horganyból.
• Ólommínium hutaólomból és finomított ólomból.

1956-ban 633 dolgozóval működött a gyár. Ekkor már kultúrház, orvosi és fogorvosi 
rendelő állt a munkások rendelkezésére. A vállalatnál színjátszó csoport működött, mely 
több darabot is bemutatott. 1952-ben például a Nagytétényi Kultúrotthonban (Szelmann 
Házban) a „Magánügy” című színdarabot adták elő sikerrel.

Az 1950-es évek első felében gyakran váltották egymást a vállalat igazgatói:
Koszler Károly (1950. januártól júliusig), Tronka István (1950. augusztustól 1951. jú-

niusig), Klementise Sándor (1951. júniustól 1952. júliusig), Laár Tibor (1952. augusztus-
tól 1952. szeptemberig), Szölgyéni Pál (1952. októbertől 1954. áprilisig), Tapolczai Ferenc 
(1954. májustól 1955. októberig). Soltész István gépészmérnök 1955 novemberétől 1964 
novemberéig vezette a vállalatot, utána a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgató-helyet-
tese, majd vezérigazgatója lett. 1978 áprilisától a Lázár-kormány kohó- és gépipari minisz-
tereként tevékenykedett.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc gyári eseményeit a vállalat MSZMP szerveze-
tének 1957. augusztus 7-én tartott megbeszélésén készült jegyzőkönyv alapján idézzük fel.

1956. október 24-én a kommunista párt (MDP) a gyárban plakátokat helyezett el, 
amelyeken elítélték az október 23-án történt eseményeket „és egyben a párt iránti hűségü-
ket nyilvánították ki.” Az üzemben azonban akadtak olyan személyek, mint például „Kiss 
András, a vasoxid üzem dolgozója, aki ezekből a plakátokból az egyiket letépte azzal, hogy 
nem ért egyet a plakát szövegével, mert nemzeti forradalom volt.” Október 25-én a Diós-
di Csapágygyárból küldöttek jöttek, akik sztrájkra szólították fel a dolgozókat. Október  
26-án megkezdték az üzem leállítását, „mert már csak a nagytétényi dolgozók jártak be. 
Másnap már csupán ügyeletes szolgálat működött a villanyszerelők részéről.”

A jelenlévő munkásőrségből megválasztották az első ideiglenes munkástanácsot, mely-
nek összetételét döntő többségben MDP tagok alkották. „Közben Nagytétényben elterjedt 
a híre, hogy a kerületi pártközpont a Metallochemiában van és itt van a kommunista góc-
pont.” Hangosbemondón arra hívták fel a lakosságot, hogy menjenek ki a gyárhoz és „szá-
molják fel a gócot.” Erre a hírre a kerületi pártbizottság ott lévő tagjai a hátsó kapun elhagy-
ták a gyárat. „A rézgálic toronyból figyeltük a tömeg összeverődését, amely el is indult a gyár 
felé. Számát megállapítani nem tudtuk, de azt láttuk, hogy elég szép számmal gyűltek össze.” 
A gyár megtámadása helyett azonban a főváros felé tartó autókat dézsmálták meg és a lég-
védelmi tüzérség táborhelyéhez vonultak, ahonnan eredménytelenül távoztak.

A jegyzőkönyv szerint az üzemben addig nem történt baj, amíg a második ideigle-
nes munkástanácsot meg nem választották. Ladziánszky László és társai hívták össze 
a dolgozókat. A választásra meghívták a pártok képviselőit is. A kisgazdapárt részéről 
Hoványit, a szociáldemokraták részéről Berényit, a kommunisták részéről Kenyér Jánost. 
A választás előtt azonban Kőfalvi Péter felugrott, s azt kiabálta, hogy „Mars ki innen, nem 
kell ide párttitkár!” A gyűlésen 24 tagú munkástanácsot választottak, melynek elnöke Za-
kariás László, egykori MÁV vezérigazgató lett. A tanács első rendelkezései között szerepelt 
a pártszervezet betiltása és a pártiroda bezárása. Többek között elrendelték azt is, hogy „a 
4%-os gyermektelenségi adót novemberben már nem kell levonni.”

A nagytétényi Nemzeti Bizottság emberi feljelentés miatt házkutatást tartottak Mud-
roh Károly lakásán, mert állítólag kézigránátokat rejtegetett. Kiderült, hogy „a feljelentők 
nem kézigránátot, hanem zseblámpát láttak nevezettnél.” Felkeresték Ernszt Józsefet, a gyár 
párttitkárát is, s az állítólag elrejtett fegyverek kiadására szólították fel. Fegyvereket sem 
a lakásán, sem a pártirodán nem találtak. Magyar Lajos szervezésével a gyárban röpgyűlést 
tartottak, azzal a céllal, hogy a párttitkárt az üzemből eltávolítsák. Magyar Lajos a novem-
ber 22-23-án tartott kétnapos sztrájk megszervezésében is szerepet vállalt. „Kiment a dol-
gozókhoz azzal, hogy emberek kétnapos sztrájk lesz, melyet a munkástanács nem rendelhet 
el, ezért én mondom, mint magyar.”

1957-ben átépítésre került a krómtimsó üzem és befejeződött a gázgenerátor építése. Elké-
szült az 550 négyzetméteres víztorony és a dunai vízmű. 1956-tól a gyöngyösoroszi ércbányá-
ból származó ólomércből nemesfémet termeltek ki, melyet az Állami Pénzverdének adtak át.
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1958 elején a Tanács VB ismét foglalkozott a vállalat üzem-egészségügyi veszélyeivel. 
A gyárban „a védőberendezések hosszú időn át való elhanyagolása odavezetett, hogy az ud-
var levegőjében az ólomtartalom a megengedettnek kb. 50 szerese és a gyár dolgozóinak kb. 
fele kisebb-nagyobb mértékben idült ólommérgezésben szenved.” A jelentés szerint már nem 
elég különböző intézkedéseket tenni, a probléma megszüntetése „csak az üzem teljes át-
építésével valósítható meg.” - olvasható a január 7-i VB ülés beszámolójában. A januári Ta-
nácsülés azt is megállapította, hogy „Nagytéténynek az a része, mely a Metallochemia köré 
esik, már érzi az ólom hatását, ugyanis vérszegénység lépett fel.” A kerületi Pártbizottság 
1959. októberi információs jelentése szerint a gyárban jó hangulatot váltott ki a rövidített 
munkahét bevezetése. „Azonban a műszaki és adminisztratív dolgozók neheztelnek amiatt, 
hogy bár ők is ugyanabban a gyárban, hasonló egészségtelen körülmények kötött dolgoznak, 
rájuk mégsem vonatkozik a rendelet.” 

A Metallochemia 1964-től a Csepel Vas- és Fémművek Tröszt részeként működött to-
vább. Az első nagy ólombotrány 1966-ban keletkezett, amikor nagy esőzések után az egyik 
kertészetet elöntötte a gyár szennyvize, s elpusztultak a növények. 1967-ben kezdődött 
meg a gyárban az ólomakkumulátorok bontása és feldolgozása. Évente 25 ezer tonnányi 
elhasználódott akkumulátort gyűjtött be a gyár. Moldova György: „Magyarország szenny-
bemenetele” című könyvében az író egyik riportalanya elmondta, hogy az akkumuláto-
rok „Közúton érkeztek be a gyárba, és a betonnal fedett térburkolatra pakolták ki őket. Egy 
lefolyót építettek ki, az esetleg elcsorgó sav az ülepítőbe került. Az akkumulátor-dobozokat 
gépekkel összetörték, fedett tárolóhelyen elkülönített rekeszekbe gyűjtötték és futószalaggal 
vasúti vagonokba rakták. Kiszállították az NDK-ba és tömbösített ólomként küldték vissza.”

A hulladék akkumulátorokból az ólom kinyerése közben ólomoxid tartalmú füst került 
a levegőbe. A színesfémkohászat közben keletkezett cinkoxid a lakóházakra, a kertekre fehér 
porrétegként rakódott le. A vállalat felszerelt egy filterberendezést a kéményre, hogy a ki-
áramló mérgező anyagokat visszatartsa. Amikor a szűrő megtelt, a filtert átvágták, s a ki-
áramló mérgező anyag újra a levegőbe került. A képen az akkumulátorokból kiolvasztott 
nyers ólomöntvények láthatók.

1958-ban 697 dolgozóval működött a vállalat. A munkások névsorát böngészve nagyon 
sok ismerős nagytétényi lakos neve olvasható. Íme közülük néhány:
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1968-ban a gyár egyik szennyvízkifolyója elöntötte a környék bolgárkertészeteit, s az ott 
legelő lovak elpusztultak. Ezután újabb szennyeződések történtek, amelyek miatt a Tanácsnak 
is intézkedni kellett. Elrendelték a gyár környékén termelt növények begyűjtését, a padláso-
kon összegyűjtötték az ólomtartalmú port, a befőtteket felvásárolták a térségben élő lakos-
ságtól. A vállalatot szűrőberendezések felszerelésére és működtetésére kötelezték. Azonban 
a Metallochemia szennyezőtevékenységét ezekkel az intézkedésekkel csak mérsékelni tudták.

A vállalatot ezekben az években krónikus munkaerőhiány jellemezte (évi 70-80 fő). 
Korszerű és minden igényt kielégítő munkásszállójának kihasználtsága 1968-ban 90%-os, 
1969-ben 67,5%-os volt. Az egy főre eső térítési díjat 140 Ft-ban határozták meg. A NEB el-
lenőrzése során rendet, tisztaságot tapasztalt a szállón, s megállapította, hogy az itt lakó dol-
gozók részére „rendszeres politikai, szakmai és kulturális foglalkozásokat tartanak havonta. 
E munkásszállón biztosított, hogy több dolgozó technikumi és egyetemi tanulmányokat folytat.”

Az1960-as és 70-es években a régi csarnokok nagy részét lebontották és új épületeket 
alakítottak ki. Az 1970-es évek elején a Krupp-aknás kemencékhez zsákos porleválasztó-
kat telepítettek és az ólomfinomítók véggázainak tisztítására nedves mosókat létesítettek.

Pentz Endre 1967 és 1973 között a vegyészetnél művezetőként, Csom József 1968 és 1979 
között több üzemben is (készáruraktár, kohászat, vegyészet) dolgozott a gyárban. Mind-
ketten szívesen emlékeztek a Metallochemiában eltöltött évekre, mely életük meghatáro-
zó, eredményes időszakát jelentette. Ezekben az években elavult technikai berendezések 
mellett a munkások lelkiismeretesen, becsületesen és eredményesen dolgoztak. Közülük 
többen, tehetségük révén, vezetői beosztásba kerültek az üzemben, vagy más vállalatoknál. 

Az 1960-as, 70-es években több köztiszteletben álló vezető irányította a gyárat. Kö-
zéjük tartozott Török Frigyes főmérnök, aki nagy tekintéllyel rendelkezett, jó kapcsolatot 
tartott a dolgozókkal, akik becsülték őt, s felnéztek rá. A nagytétényi Huber Béla főköny-
velő, majd igazgató precíz, következetes, szorgalmas munkájával, emberséges és igazságos 

Nyers ólomöntvények Az új krómtimsó üzem
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személyiségével vívta ki a munkások bizalmát. Dunkl István főkönyvelő a központi utasí-
tásos időszakban végzett körültekintő tevékenységével szerzett közmegbecsülést. Ebben 
az időszakban irányított vállalat lett a Metallochemia, a mennyiségi termelés lett a fontos. 
Központilag meghatározott tervmutatókat kellett megvalósítani. Gyakran csak a számok 
manipulálásával tudták teljesíteni a kitűzött célokat. A művezetők közül határozottságuk-
kal, tudásukkal, tekintélyükkel emelkedtek ki néhányan. Például Hofmann Ede, Szabó Ist-
ván, Dindi István. Ők minden problémára megtalálták a megoldást.

A gyárban a versenyszellem mellett jó közösségi élet alakult ki. Ennek egyik bizonyí-
téka, hogy a vállalat remek színjátszó csoporttal rendelkezett. Az üzem kultúrotthonában 
bemutatott színdarabokat sokan tekintették meg, de a kerület más vállalatainál is fellép-
tek. Egyik sikerüket Petőfi Sándor „A helység kalapácsa” című elbeszélő költeményéből 
készült színdarabbal érték el.

A színjátszók üzemi rendezvényeken, műsorokon, ünnepélyeken is felléptek. A balol-
dali kép az évente megrendezésre került Néphadsereg Napi (Fegyveres Erők Napja) ünnep-
ségen készült. A mikrofon mögött Csom József látható. Vidámságban, szórakozásban sem 
volt hiány. Mikulás napkor például az óvodásokat és a Mikulást is a dolgozók „alakították”. 

A helység kalapácsa színdarab szereplői

Néphadsereg Napja Mikulás-est



226

A vállalat munkásai sok társadalmi munkát végeztek Nagytétényben. Lakásfelújítá-
soknál, házépítéseknél segítettek. Eredményesen patronálták az általános iskolát és a Nap-
közi utcai óvodát, de végeztek társadalmi munkát a kultúrotthonban (Szelmann Ház) is.

A Metallochemia ezekben az években meghatározó szerepet játszott Nagytétény sport-
életében. Az 1950-es évek második felétől településünk lakói közül sokan lelkes szurkolói 
lettek a vállalat labdarúgócsapatának, a Nagytétényi Kohásznak. Egy-egy hazai mérkőzé-
sen több száz tétényi buzdította a játékosokat.

Az 1957/58. évi bajnokságban, a II. osztályból felkerült csapat hatalmas lendülettel és si-
keresen küzdve a magasabb osztályban is megnyerte a bajnokságot. 35 mérkőzésen 54 pontot 
(23 győzelem, 8 döntetlen, 4 vereség és 94-33-as gólarány) szerzett a Metallochemia csapa-
ta. A tablón a Nagytétényi Kohász 1957/58. évi bajnok labdarúgócsapatának tagjai láthatók:

Németh József, Stöckler Lipót, Völgyi József, Heitzmann József, Szamosi József, Süki 
Mihály, Halász Mihály, Grábits István (szakoszt. vez.), Zelei János (ügyvezető), Merkl József 
(sportelnök), Strbik András (intéző), Nagy József (sportmegbízott), Szalai István, Bara-
nyai Imre, Kutrovits István, Bánáti Rezső (edző), Krizsek József, Magyar Zoltán, Németh 
János, Szabó József, Blahó János, Hajnal Béla, Magyar Mihály, Dudás István, Horváth Jenő.

Az 1950-es évek végétől Gyulai István edző alapozó munkáját folytatva Bánáti Rezső 
vitte sikerre a csapatot, mely 1958 és 1964 között változó eredményekkel szerepelt. Legna-
gyobb sikerét az 1960/61. évi bajnokságban érte el. Ekkor 5 győzelemmel, 12 döntetlennel 
és 3 vereséggel csoportjában első lett a Nagytétényi Kohász és feljutott az NB III-ba. A kö-
vetkező évek gyengébb teljesítménye (kiestek az NB III-ból) után, Szekeres András edző 
irányításával a fejlődő Kohász 1965-ben csoportjában a második helyet szerezte meg, s 
1966-ban ismét NB III-as csapat lett. Az 1960-as években gyakran telt ház, lelkes hangulat 
közepette focizhattak a játékosok. 1961. augusztus 20-án például az Olimposz elleni 5:1-es 
győzelmet 1.300 néző szurkolta végig.

Tabló 1957-58 Pentz Endre
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1966. augusztus 10-én a V. M. Egyetértés elleni 1:1-re végződő találkozón 800 néző 
volt kíváncsi a csapatra. Ezen a mérkőzésen technikás és kreatív játékot mutatott be a ké-
pen látható Pentz Endre (Bandi).

Ő „Már fiatal labdarúgóként tanította a gyerekeknek a futball technikai és taktikai fo-
gásait. Erről a szenvedélyéről játékos pályafutását követően sem kellett lemondania. Hosszú 
évekig a Ferencváros vezetőségi tagjaként tevékenykedett.”

Hajduk Antal és Hajduk János remek labdarúgókat a tétényiek tisztelték, szerették. 
A Hajduk-testvérek, Toncsi bácsi és Jani bácsi, sok helyi gyermekkel kedveltették meg 
a labdarúgást. Türelemmel tanították őket cselezni, gólt lőni, fejelni.

„Becsületből, tisztességből, sportemberi magatartásból mindenkinek példát mutattak.”
A tablón a Nagytétényi Kohász NB III-as labdarúgócsapatának vezetői és játékosai lát-

hatók 1966 őszén: Szekeres András, Király Béla, Grábits István, Török Frigyes, Báló János, 
Hajduk Antal, Horváth Jenő, Jancsik Sándor, Gyűrüs János, Szabó József, Gulácsi László, 
Baranyai Mihály, Pentz Endre, Farkas István, Elekes Ottó, Pasaréti László, Bagyula János, 
Korozmán Sándor, Korozmán István, Süki Mihály, Kollár László.

1976-tól a Metallochemia a Csepel Művek Fémmű gyáregysége lett. 1976/77-ben a gyár-
ban túlfeszített és technológiailag megalapozatlan termelést folytattak, s a kéményen eltá-
vozó füstgázok nagymértékben szennyezték az üzemtől 200 méteres távolságban húzódó 
lakóterületet. 1977 nyarán 62 utcát, 6.000 felnőtt és 1.800 gyermek lakóhelyét veszélyezte-
tett területnek nyilvánították. A gyár orvosa megállapította, hogy több mint 100 dolgozó 
lett súlyosan ólommérgezett.

A KÖJÁL vizsgálata magas ólomszennyezettségről számolt be. A levegőterhelés adatai 
azt bizonyították, hogy 1977-ben 197 tonna ólomtartalmú por került a levegőbe. Ekkor 
végeztek először átfogó talaj-, víz- és növényvizsgálatokat. Az eredmények komoly szeny-
nyezettséget jeleztek, ezért felvásárolták a mintegy 2.000 tulajdonostól a szennyezett zöld-
ségféléket, gyümölcsöket, s betiltották az itt lévő kutak vizének fogyasztását.

Nagytétényi Kohász, 1966
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A Tanács Végrehajtó Bizottsága többször is foglalkozott a problémával. Augusztusban 
a tanácselnök bejelentette, hogy folyik a vizsgálat a légszennyezés ügyében, s elkezdődött 
a lakosság szűrése. „A legutóbbi értesülés szerint már szerelik a szűrőberendezést, amelyet 
azonban a gyakorlatban ki is kell próbálni.” - olvasható a VB ülés jegyzőkönyvében. A Fő-
városi KÖJÁL 1977. június 30-án a gyárban megszüntette az ólomkohászatot, a mínium 
gyártását és felfüggesztette a konverteres rézgyártást. Az ezekhez kapcsolódó épületeket 
lebontották.

A nyár végén „A megjelölt területen szervezetten folyt a zöldség és a gyümölcs begyűj-
tése. Szeptember elejéig rövid idő alatt kb. 1.800 határozatot adtak ki. A feladatokat a VB 
titkár irányította. A beszolgáltatott terményeket, termékeket fogyasztói áron vásárolták fel 
és azután megsemmisítették.”

1978. március 11-én a kerületi Végrehajtó Bizottság áttekintette a Metallochemia le-
vegőszennyezési tevékenységével kapcsolatos vizsgálatokat és a megtett intézkedéseket. 
Az 1977 márciusától október végéig végzett levegővizsgálatok átlaga a gyár környezetében 
„a megengedettnél 50-szer nagyobb volt.” A Fővárosi Levegővédelmi Állomás megvizsgálta 
az üzem kéményéből kibocsátott füst ólomtartalmát „és megállapította, hogy a megenge-
dett ólommennyiségnek a sokszorosa távozik.” A vállalat közelében lévő kutakból vett min-
tákból is történt ólommeghatározás. „Az eredmények szerint 3 kút vizében volt a megen-
gedettnél több ólom.” A gyár közelében és attól kicsit távolabb talajvizsgálatokat tartottak, 
mely kimutatta, hogy „a talaj ólmon kívül egyéb nehézfémekkel is súlyosan szennyeződött.” 
1977 júliusától került sor a gyár néhány száz méteres körzetében a növényi élelmiszerek 
vizsgálatára. „A minták ólomtartalma a megengedett értékek sokszorosa volt.” Az állatok és 
állati termékek vizsgálatának eredménye azt bizonyította, hogy „az állati zsigerek (máj, 
vese) ólomszennyezettsége meghaladta a megengedett határértéket.”

A kerületi KÖJÁL képviselője a VB ülésen elmondta, hogy 1978. január 1-ig a gyár-
nak minden környezetszennyező tevékenységét fel kellett volna számolnia. A KÖJÁL el-
lenőrzés azonban megállapította, „hogy tovább folytatják az akkumulátorok begyűjtését és 
törését.” Ezt a munkát a KÖJÁL január végén határozatban felfüggesztette. „Bár az üzem 
tudomásul vette a döntést, néhány nap múlva fellebbezett.” A KÖJÁL illetékesei „szigorú óvó-
rendszabályok betartása mellett” engedélyezték az akkumulátorokkal kapcsolatos munkát.

Az ólom, a horganyfehér, a mínium és a konverterréz termelésének leállítása után 
a Metallochemia gazdasági alapja összeomlott. Adott volt a gyár létszáma, de nem volt 
mit termelni. Ezt az ellentmondást a dolgozók csepeli foglalkoztatásával sikerült feloldani. 
1978 az új termékek kialakításának éve lett. Az ólomról áttértek a réztermelésre. A Csepe-
li Gyáregység beszámolója szerint „Beindítottuk az anódrézgyártó üzemünket. Befejeztük 
korszerű porleválasztó egységünk beruházását. Ezzel megteremtettük a fekete-réz gyártását. 
1979. II. félévében ólomárú beruházást valósítottunk meg 30 millió Ft értékben.”

Az új beruházásokkal a gyár szennyezőtevékenységét azonban csak mérsékelni lehetett, 
megszüntetni nem. A feketeréz-kohászat mellékterméke szintén mérgező ólomvegyület, 
így a környezet továbbra is szennyezett maradt.
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Dr. Kékesi Olga nyugdíjas orvosnő a „Zöld Jövő Egyesület” egyik alapítója már 1979-
től harcolt a környezetszennyezés okozta betegségek ellen. 1980-ban készítettek egy tanul-
mányt a gyár környékén élő gyermekek egészségi állapotáról. Megállapították, hogy gyako-
ribb köztük a halvaszületés, mint más kontrollként vizsgált területeken. Alacsonyabb a fiúk 
születési súlya és később is elmaradtak a fejlődésben. Gyakoribbá vált a csecsemőhalálozás, 
a vérszegénység, az asztma. Az általános halálozási számok Nagytétényben magasabbak 
lettek, mint az ország más területein. Elkészítették a XXII. kerület daganat-halálozási tér-
képét. 100 ezer főt számítva országosan 302 férfi és 229 nő halt meg rosszindulatú daga-
natos betegségben, Budapesten 325 férfi és 269 nő, a XXII. kerületben 389 férfi és 286 nő, 
Nagytétényben pedig 506 férfi és 346 nő.

1983. január 1-jén a gyárat átvette a Metalloglobus.
A kerületi KÖJÁL 1985 májusában a Metalloglobus Metallochemia Gyáregységénél azt 

tapasztalta, hogy „a műszaki intézkedésekkel csökkenthető munka-egészségügyi hiányossá-
gok felszámolására csak abban az esetben törekednek, ha azok gazdaságosak, tehát a ter-
melékenységet növelik.” 1986-ban a Környezetgazdálkodási Intézet hatásvizsgálata súlyos 
környezetszennyezést állapított meg, s a közvetlen lakókörnyezet kiürítését és a növények 
termesztésének korlátozását javasolta. A tanulmányt titkosították. Decemberben a kerü-
leti Műszaki Osztály és a KÖJÁL közös anyagot készített a környezetvédelmi helyzetről. 
Beszámoltak arról, hogy a Metallochemia profilja részben megváltozott. „Jelenleg fekete-
réz-gyártás, ólomáru készítés (ólomhuzal, ólomtömbök, és lemezek), krómtimsógyártás és 
brikettálás történik.” Az akkumulátortároló új létesítménye 1982-ben épült. A Fővárosi 
KÖJÁL folyamatosan végezte az üzemi terület és a lakókörnyezet szennyezettségének mé-
rését. 1986-ban „annak ellenére, hogy az üzem korszerűsítést és felújításokat hajtott végre, 
a műszeres vizsgálat a megengedettnél nagyobb ólomszennyezettséget mutatott ki a porkam-
ránál és a brikettáló üzemben.”

Metalloglobus bejárat
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A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 1989-ben elkészítette Nagytétény köz-
pontjának részletes rendezési tervét. A tervezők 1988-ban és 1989 elején megvizsgálták 
a tervezési terület környezeti állapotát. Megállapították, hogy Nagytétény központjának 
levegőminőségét kedvezőtlen széljárás esetén károsan befolyásolta „a nagytétényi össze-
függő iparterület (pl. Chinoin) légszennyezése, a Metallochemia Harangozó utcai üzeme, 
mely határértéken felül szennyez szilárd anyagokkal, továbbá ólommal, illetve tapasztalha-
tó módon sósav gőzzel.”

A rendszerváltás évei sok, addig nem megfelelően kezelt problémát hoztak felszínre Nagy-
tétényben. Felerősödött a tiltakozás a sok éve szennyező Metallochemia tevékenységével kap-
csolatban. Tiltakozó akció indult az M0-s autóút építése kapcsán, s a Sertéshizlalda és a Chi-
noin környezetszennyezését is egyre többen bírálták. Ezeket az akciókat a Zöld Jövő fogta 
össze, mely 1989-ben társadalmi tanácsként, majd 1990 tavaszától egyesületként működött. 
A település környezeti problémáival foglalkozó Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egye-
sülettel közösen küzdöttek a gyár bezárásának eléréséért és a rehabilitáció megvalósulásáért.

A Tétény-Promontor újság 1990. áprilisi számában Meggyesi László, aki már 10 éve 
irányította a Metallochemiát, arról számolt be, hogy tevékenységük a színesfémhulladék, 
s ezen belül kohászati, illetve vegyi úton előállított hulladékok feldolgozása. Alacsony réz-
tartalmú hulladékokat is feldolgoztak és volt egy kis vegyészeti tevékenységük is: kőtimsó 
gyártás. A náluk feldolgozásra került anyagok önmagukban is veszélyesek. „Sajnos nagy 
problémánk a környezetvédelem. Egy most készült vizsgálati anyag megmutatta, hogy a gyár-
környéki talaj erősen szennyezett.”

Néhány hét múlva, 1990. május 25-én, a kerületi Állami Közegészségügyi-Járványügyi 
Felügyelőség a gyárat bezáratta. Részletek a dr. Iványi Zsuzsa által aláírt jegyzőkönyvből:

„...A Metalloglobus Fémipari és Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat Metallochemia 
Gyáregységének működését felfüggesztem… Az 1990. május 25-i közegészségügyi ellenőrzés 
tapasztalatai, valamint az eddig végzett környezeti vizsgálati adatok eredményei alátámaszt-
ják a folyamatos környezetszennyezés valósságát. A gyáregység jelenlegi formában történő 
működése, tevékenysége súlyos és veszélyes ártalmat jelenthet a dolgozókra és a környezetre. 
Ennek megelőzése érdekében kellett a fentiek szerint intézkednünk… Ezt a határozatot fel-
lebbezésre való tekintet nélkül végrehajtónak nyilvánítottam.”

A termelés felfüggesztése, az üzem bezárása munkaidőben, s olyan gyorsan történt, 
hogy arra sem maradt idő, hogy a konverterekből a munkások kiszedjék az olvadó anya-
gokat, amelyek megdermedtek. A különböző szállításra váró alapanyagok a csillékben, 
a dolgozók használati tárgyai az asztalokon, ruháik a szekrényekben maradtak. A határo-
zatot a Metalloglobus megfellebbezte, melyet a Fővárosi ÁKJF elutasított, majd az Állami 
Közegészségügyi és Járványügyi Főfelügyelőség sem engedélyezte a termelés folytatását.

A júniusi tanácsülésen Csobánki Jenő megbízott tanácselnök tájékoztatást adott a ki-
alakult helyzetről. A probléma túlnőtt a kerület hatáskörén. A Környezetvédelmi Minisz-
térium miniszteri biztost jelölt ki, akinek első intézkedése a kártalanítást érintette. Az 
a javaslat született, „hogy 10-15 család indítson pert a vállalat ellen.” Egy összetett mérési 
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program is indult, melynek eredményeit számítógéppel dolgozták fel. „Ez alapján fogják 
megállapítani, hogy hogyan lehet ezzel a szennyeződéssel együtt élni.” Beindult az egészség-
ügyi vizsgálat is, amelyen júniusig 500-an vettek részt. Felhívták a lakosság figyelmét arra, 
hogy „A gyümölcsöket erős mosás után lehet fogyasztani, míg a gyökeres zöldséget nem aján-
lott enni.” - olvasható a tanácsülés jegyzőkönyvében.

A Magyar Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 1991-ben meghívta a Környezetvédelmi 
Világközpont képviselőit, akik január 21-én a Metallochemiában helyszíni szemlét tartottak. 
Az erről és a tárgyalásokról készült emlékeztetőt Fred R. Baser környezetvédelmi szakember 
fogalmazta meg. Az ebben leírt vélemények nem a Világközpont hivatalos állásfoglalását, 
hanem a szerző szakmai véleményét tükrözik. Fred R. Baser szerint a vállalatnál „a gyártási 
folyamatokból származó szennyeződés szintjei hasonlóak voltak az Egyesült Államokban a ha-
sonló iparágakban tapasztalt szennyeződésekhez.” A talaj ólomszennyezettségének magyar 
szabvány szerinti 100 ppm értékével kapcsolatban megjegyezte, hogy az USA Környezet-
védelmi Ügynöksége által 1989 szeptemberében kiadott dokumentum „250-500 ppm ólom-
szennyezettséget elfogadhatónak tart a talaj esetében.” A szerző arra a következtetésre jutott, 
hogy lakossági panaszok és „erős politikai befolyásoltság” alapján történt a gyár bezárása.

A dolgozók nélküli, kihalt gyártelep épületei
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1991-ben a  holland Intron Bodentech cég elkészítette a  gyár és környéke 
környezetszennyezésének felszámolását javasló tervét. Tanulmányukban az üzem területén 
lévő salakhányók lefedését és körülzárását, a gyáron kívül pedig teljes, illetve részleges 
talajcserét javasoltak. Az elkészült tervet azonban nem követte semmilyen gyakorlati lépés. 
1992-ben a Metalloglobus megbízásából a Greentech Kft. a holland elképzelések alapján ki-
dolgozott egy rehabilitációs tervet, amit az illetékesek nem fogadtak el. Az Országos Köz-
egészségügyi Intézet is végzett felméréseket. Azt állapították meg, hogy az üzemtől számított 
500 méteren belül a talaj ólom- és cinkszennyezettsége nagyon magas. A többi mért fémnél 
is határérték-túllépést észleltek. Az üzem déli kerítése melletti árokban a szennyeződés több 
mint ezerszerese volt a határértéknek, 500 méteren belül harmincszorosa, 500-1.000 mé-
ter között tizennyolcszoros, sőt még 1.000 méteren túl is meghaladta a hatszoros mértéket.

A gyár közelében lévő ingatlanok 1992 és 1998 között mentességekben, kedvezmé-
nyekben részesültek. 1992-1995 között az üzem 1.500 méteres körzetében a tulajdonosok 
(magánszemélyek) mentesültek a telek- és építményadó befizetésétől. 1996 és 1998 között 
pedig 25%-os, illetve 50%-os kedvezményt biztosítottak a gyártelep 1.000 méteres körze-
tébe tartozó ingatlanok, telkek tulajdonosainak.

1993. március 1-jén a kerületi Önkormányzat 1.273 lakó nevében pert indított a Fővá-
rosi Bíróságnál a Magyar Állam, valamint a Metalloglobus és a Csepel Művek ellen.

Moldova György a környezetvédelem hazai állapotáról szóló riportkönyvének meg-
írása előtt, 1994-ben, engedélyt kapott a Metallochemia elhagyott gyártelepének megte-
kintésére. „Talán az ország legszennyezettebb zónájában járok, a bőröm viszketni kezd és 
önkéntelenül is a romlásra utaló jeleket vélem felfedezni a környezetben. A levegőben mint-
ha enyhe füstszagot éreznék, a kötésig érő gaz is mintha beteges barnán száradna, megdőlve 
eltakarja a gyalogösvényeket. Lejjebb a járda szélén egy halott feketerigó fekszik. Igyekszem 
legyűrni magamban a rossz hangulatot, már majdnem sikerül, mikor a gyárkerítéshez érve 
megpillantok egy meszelt feliratot: Halálgyár!” Az írót a telepvezető kalauzolta végig a ki-
halt gyár területén.

Az üzem kerítése mellett helyezkedett el a nagy salaklerakó, északon pedig egy kisebb. 
A salakdepóniák (hulladéklerakók) területe az egész gyártelep majdnem negyedét, nyolc 
hektárt tett ki. Az üzem beindulása, 1910 óta használták, s a gyár és elődeinek tevékeny-
sége idején kb. 650-750 ezer tonna kohászati salak és melléktermék gyűlt itt össze. A vas-
úti töltés északnyugati részénél lévő hulladékréteg vastagsága megközelítette az öt métert. 
Az Intron Bodentech cég vizsgálatai kimutatták, hogy a salakhányó északi részének alján 
található 15-50 cm-es olajszerű iszap rákkeltő anyagokat tartalmazott.

A telep megtekintése után az író a gyár közelében élő lakókkal is elbeszélgetett. Né-
hány részlet az elhangzott nyilatkozatokból:

„Mindig a legrosszabbra gondolok, mert sok halottat láttam már ezen a környéken. A só-
gorom is a Metallochemiában dolgozott, olyan erős ember volt, hogy még a szívlapátra is 
ráhegesztett egy lemezt, hogy nagyobb súlyt tudjon dobni vele és ő is gégerákban pusztult el 
még a hatvanadik éve előtt. Most is hárman le vannak bénulva az utcában….”
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„Kezdettől fogva akartunk gyereket, de a feleségem háromszor is elvetélt, nem tudtuk, 
hogy miért. Jártuk sorra az orvosokat, ők találtak egy daganatot a petefészekben, megmű-
tötték. Végre 1984-ben teherbe esett a feleségem. A gyerek már a hetedik hónapban mintha 
menekülni akart volna belőle, két héttel később császárral kellett elvenni. Sorvadtan szüle-
tett meg a fiam, az orvosok szerint mérgezést kapott az anyja méhében. Tíz év telt el azóta 
és a fiam még mindig nem nőtte ki a bajait, ma is beteges...”

„A férjem szeretett kijárni a kertbe, a fáról ette a gyümölcsöt, csontrákban halt meg… 
Maradt a fán három szem barack, elvittem megvizsgáltatni, a megengedettnél tízszer nagyobb 
ólomtartalmat állapítottak meg. A szomszédom egy galamb hulláját küldte be boncolásra, az 
állat agyában, májában és szívében is ólmot mutattak ki….”

Nem mindenki örült a gyár bezárásának. Az elbocsátott 300 dolgozó közül sokan ra-
gaszkodtak a vállalathoz, s a nehéz helyzetbe került emberek még tüntettek is a gyár be-
zárása ellen. Volt, aki nem hitt abban, hogy a szennyeződés felelős a korai elhalálozáso-
kért. „Hangyál bácsi 14 éves korában került ide, itt dolgozta le az életét és 90 éves korában 
halt meg.” Az egyik riportalany a Hetek Közéleti Hetilap tudósítójának kijelentette, hogy 
„ő a nyolcvanadikban jár, édesapja ezen a helyen töltötte be a kilencvenedik évét és apjával 
együtt évtizedekig dolgozott a Metallochemiában.”

A talajcserét is ellenezték néhányan. „Inkább a csatornát csinálnák meg ebből a pénz-
ből….” „Évek óta ezt a cseresznyét eszem, ami itt nő a kertben, ezt eszik az unokáim is. Sem-
mi bajunk...”

1998/99-ben ombudsmani vizsgálat is folyt a környezetszennyezés ügyében. Az Ál-
lampolgári Jogok Irodája által 1999. március 26-án kiadott jelentésben – többek között – 
az olvasható, hogy „A talaj nagymértékű szennyezettsége az egészséges környezethez való 
alkotmányos jog sérelmével jár… Az érintett területen élők egészségének megóvása, a súlyos 
környezetszennyezés felszámolása gyors intézkedést indokolna, az üzem 1990-ben történt le-
állítása óta eltelt több mint 8 év történései azonban nem erre utalnak…. Az ügyben érintett 
hatóságok tevékenysége, illetve mulasztása az egészséges környezethez való joggal összefüggés-

Salaktenger Látkép a bontási munkálatok előtt
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ben visszásságot okozott, ezért felkérem a Környezetvédelmi Miniszter Urat, hogy feladat- és 
hatáskörére figyelemmel gondoskodjon a súlyos környezetszennyezés mielőbbi felszámolását 
szolgáló intézkedések megtételének előmozdításáról.”

2000. április 19-én a gyártelep egyik kéményének felrobbantásával jelképesen meg-
kezdődött a kármentesítés, azonban még négy évet kellett várni a további munkálatok-
ra. A Metalloglobus több tervet is kidolgoztatott a kármentesítéssel kapcsolatban. A Re-
pét Kft. például eljárást dolgozott ki a salakban lévő fémek visszanyerésére, amihez egy új 
csarnokot kellett volna felépíteni. Felmerült a veszélyes hulladék Ukrajnába szállításának 
ötlete is, újrahasznosítás céljából. Az elképzelések lekerültek a napirendről. 2001. március 
12-én a Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület javaslatára „Me-
tallochemia Tájékoztatási Iroda” kezdte meg működését, ahol a lakosok az ingatlanukra 
vonatkozó szennyezési adatokat, a rehabilitációs terveket tekinthették meg. A greenfo.hu 
internetes portál (környezetvédelmi hírcentrum) 2001 novemberében arról tudósított, 
hogy egy olyan elképzelés született, mely szerint a veszélyes hulladékot lefedik, a környező 
kertek szennyezett talaját kicserélik. A kerület önkormányzati testületi ülésén felvetődött 
az a gondolat, hogy a kármentesítést össze lehetne kapcsolna a tervezett M6-os út építé-
sével. Nagytétény országgyűlési képviselői, Németh Zsolt külügyi államtitkár 1998 és 2002 
között, Lendvai Ildikó pedig 2002 után eredményesen segítette e terv megvalósulását. 2002 
nyarán a szakhatóság kiadta azt a környezetvédelmi engedélyt, mely lehetővé tette az M6-
os autópályának a Metallochemia területén történő átvezetését. A még folyamatban lévő 
peres eljárásoknak, a felelősök keresésének, az egymásra mutogatásnak a 2004 nyarán 
megszületett kormányhatározat vetett véget, mely döntött az M6-os autópálya építéséhez 
kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról. A mun-
kák 2004 és 2008 közötti megvalósításához a kormány öt évre összesen 12,015 milliárd 
Ft-ot biztosított.

2004 októberében a közbeszerzési eljárás győztese, a Vegyépszer Rt. a víztorony felrobban-
tásával megkezdte a gyár területének és a több mint 1.000 lakóingatlannak a kármentesítését.

A víztorony ledöntése A kénnátrium üzemcsarnok
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A munkák kezdetén megépült a törőüzem, melyben a gyár 31 épületéből kb. 50 ezer 
tonna törmeléket állítottak elő. A kinyert betonvasat (300 tonna) a MÉH-be szállították új-
rahasznosításra. Elbontották a gyár 930 méter hosszú belső iparvágányát, a síneket a MÁV-
nak adták át. Négy darab kémény bontását robbantással oldották meg. A Vegyépszer Rt. 
alvállalkozója, a Rezonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. december 31-én fejezte be 
a bontási munkákat.

2005-ben megkezdődött az egykori gyár 20 hektáros területének kármentesítése. Az 
üzemben felhalmozódott szennyezett salak (225 ezer köbméter) egy részét (72 ezer köb-
métert) az M6-os autópálya töltésébe építették be, a többi az üzem déli részén kialakított 
szarkofágba került. A szarkofágot egy vízzáró beton résfal övezi, melyet a telep alatt lévő 
agyagtalajba építettek be, átlagosan 2 méter mélységben. A munkálatok márciusban kez-
dődtek és májusban fejeződtek be. A szarkofág végleges alapterülete 10,7 hektár lett. A gyár 
területén lévő átlag 5 méter vastagságú szennyezett salakréteget eltávolították, összeaprí-
tották, majd elhelyezték a szarkofágban.

A szarkofágba összesen 555 ezer tonna salak és veszélyes hulladék került, melyre 
30 cm-es homokréteg, majd bentonitos szigetelőlemez, végül kemény polietilén szigete-
lőlemez, fólia és filc került. Tetejére pedig tiszta kertészeti földet szállítottak és befüvesí-
tették. A dombot elektromos dróthálóból kialakított ellenőrző-megfigyelő (monitoring) 
rendszerrel látták el, melynek szenzorai jelzik, ha a fólia valahol meghibásodik, kiszakad. 
Javításával megakadályozható, hogy a szennyezett anyag a talajba kerüljön.

2005 novemberében a Vegyépszer Rt. átadta a területet az autópálya építőinek. Az M6-
os autópálya nyomvonalát a szarkofág nyugati sávjában vezették át úgy, hogy a 650 méter 
hosszú töltést a törőüzemben megadott méretre aprított veszélyes hulladékból és salakból 
építették meg. Az autópálya gyártelepet érintő szakaszát és az M0-M6-os út nagytétényi 
csomópontját 2008. szeptember 23-án adták át. Az autópálya folyamatosan emelkedve 
13 méter magasságban, a volt Metallochemia északi részén keresztezi a Budapest-Puszta-
szabolcs vasútvonalat.

A bontás utáni gyártelep A szarkofág
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2001 nyarától a gyár környékén lévő több mint 1.200 ház kertjéből mintákat vet-
tek, elemzéseket végeztek, s megállapították a szennyezés mértékét, s azt, hogy milyen 
mélyen kell kicserélni a talajt. Általában 20-40 cm mélyen, néhány helyen pedig még 
ennél is mélyebben. A Repét Kft. szakemberei pontos képet alakítottak ki arról, hogy 
mit jelentett  a gyáron kívüli  területen a környezetszennyezés a nehéz fémek és más 
szennyező anyagok tekintetében. A Nagytétényi Polgári Kör helyiségében, a Tájékoz-
tató Irodában minden érdekelt tulajdonos pontos adatokat kaphatott kertje, ingatlana 
állapotáról, szennyezési adatairól. Megtekinthette a helyreállítási terveket és a külön-
böző demonstrációs anyagokat. 

2005. április 4-én a Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület el-
nökének, Bogó Ágnesnek a kertjében megkezdték a szennyezett talaj cseréjét. A kertésze-
ti és építészeti előkészítés (pl. szennyezett növények kivágása) után került sor a talaj kézi- 
vagy gépi erővel történő kiemelésére, melyet elszállítottak a szarkofágba. Ezután a kitermelt 
föld helyére – többek között – Sóskútról, Budaörsről került egészséges, tiszta talaj a ker-
tekbe. Végül a növények pótlása, füvesítése, az elbontott járdák stb. helyreállítása történt 
meg. A padlások portalanítását is elvégezték. A munkások védőruhában, szűrőmaszkok-
ban dolgoztak, s az összegyűjtött port zárt konténerekbe helyezve a veszélyeshulladék-le-
rakóba szállították.

Nem minden ingatlannál történt talajcsere. Három tulajdonos nem engedte be kertjébe 
a szakembereket, e területeken a talaj szennyezett maradt. A műemléki (pl. Rudnyánszky 
kastély) és régészeti védelem alatt álló területek közül csak a római kori Campona keleti 
kapujánál lévő lelőhely maradt ki a mentesítésből. Kegyeleti okok miatt nem történt ta-
lajcsere az izraelita temetőben és az Angeli utcai urnatemetőben. 2007 tavaszán a 30 éve 
telepített véderdőt a talajcsere érdekében kivágták. A 2004-ben kezdődött kármentesítési 
munkák 2008. május 29-én befejeződtek.

Egykor, a 20. század elején Nagytétény örömmel fogadta az üzem beindulását, hiszen 
munkalehetőséget teremtett, s a község iparosodásának kezdetét jelentette. Akkor még 
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senki sem gondolt arra, hogy a vállalat területi terjeszkedése, termelésének folyamatos bő-
vülése veszélyt jelent a dolgozók, a lakosság egészségére és a környezetre. A század utolsó 
évtizedeiben, a gyártelep egyre aggasztóbb környezetszennyezése, egészségügyi károko-
zása miatt az üzem környékén lévő lakóterület veszélyeztetett övezet lett. A gyár bezárása 
után, a 21. század elején Magyarország egyik legnagyobb kármentesítésével, ahogy a Ma-
gyar Nemzet cikke fogalmazta, „Leradírozták a „halálgyárat” Nagytétény térképéről.” Aki 
ma a Harangozó utcában jár, hatalmas füvesített gát, virágzó rét fogadja. A környék ut-
cáinak kertjeiben újra egészséges zöldségfélék, gyümölcsök teremnek. A Metallochemia 
története és drámája véget ért.
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Sertésváros és sertésgyár Nagytétényben
A Sertéshizlalda nyolc évtizede

Százöt évvel ezelőtt a nagybankok és a főváros vezetői elhatározták, hogy hazánkban lét-
rehozzák a világ egyik legkorszerűbb sertéshizlaldáját. Megépítését elsősorban Budapest 
megfelelő ellátása érdekében tartották fontosnak. A telep helyszínéül községünket, a Bu-
dapesthez közeli Nagytétényt választották. Az egykor „illatáról” és „légyinváziójáról” is 
elhíresült Sertéshizlalda 80 éves történetét korabeli források, dokumentumok, Dr. Csire 
Attila, Dr. Galgóczy Lajos és Mészáros Károly szerzők „Négymillió sertés szállása” című 
könyve, valamint a Húsipari Hizlaló Vállalat „Béke” aranykoszorús brigádjának 1978-ban 
készült albumai segítségével idézem fel.

A bankok és a minisztérium által létrejött Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Részvény-
társaság 1914-ben a Délivasút-Nagytétény vasútállomás szomszédságában, a Duna part-
ján fekvő 70 kataszteri hold területet holdanként 100 koronáért, összesen 7.000 koronáért 
megvásárolta a községtől. Az építési terveket Juszt Lajos és Vajda Béla mérnökök készítet-
ték. A község képviselő-testülete februárban tárgyalta meg a részvénytársaság által Lőwy 
Ernőtől vásárolt terület megosztásáról készült vázlatrajzot, s azt elfogadta.

Az építkezés 1914. június 15-én kezdődött meg, esős időben. Ekkor három ács és két 
napszámos egy pallér irányításával kezdett dolgozni. Június 22-én, már jó időben, 35 nap-
számos folytatta a munkát. Az első világháború eseményei a Sertéshizlalda építkezését je-
lentősen hátráltatták. Munkaerőhiány miatt a munkálatok lassan haladtak. Ezért növelték 
a női dolgozók számát és 1915 nyarán 200 orosz hadifoglyot állítottak munkába. Őket a telep 
36-os, elkészült téli szállásain helyezték el. Az építkezéshez az év folyamán további foglyok 
érkeztek. A fogolytábor parancsnoka szeptember 21-én arról értesítette a járási főszolga-
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bírót, hogy „A nagytétényi sertéshizlalda építési vezetősége részére Nagytétény állomásra a mai 
nap folyamán 40 hadifoglyot 2 ember kíséretében indítottunk útnak.” A megérkezett orosz 
hadifoglyok orvosi vizsgálata a községben történt. Macskássy Sámuel főjegyző jelentése 
szerint szeptember 29-én újabb 40 hadifogoly érkezett a hizlalda építési munkálataihoz.

A körülbelül 100.000 sertés hizlalására alkalmas telep 1918-ra készült el, de teljes kapacitás-
sal csak 1920-tól kezdett üzemelni. A teleppel együtt felépült egy 3.200 tonnás takarmánysiló 
és malom. A Duna partján elkészült a móló, az uszályokkal érkező takarmány kirakodásához.

Ereky Károly mérnök részt vett a Sertéshizlalda alapításában. A telep néhány érdekes 
adatát tőle ismerjük: „100 ezer sertést lehet meghizlalni, mégpedig úgy, hogy 600 vagon ele-
ség megetetésével évenként 1.000 vagon szalonnát produkál a telep… Beépített területe 1.000 
méter hosszú és 300 méter széles. Az egész területet hosszában egy fásított allé osztja ketté, 
melyiktől jobbra és balra 46 sertésszállás van elhelyezve, amelyek átlagosan 100 méter hosz-
szúak és 36 méter szélesek. A szállások összes területe 162.000 négyzetméter, amelyiknek har-
madrésze 54.000 négyzetméter és a sertések alvóhelyéül szolgál.”

1919-ben, a Tanácsköztársaság idején, az ellátási zavarok enyhítése érdekében megnö-
velték a Sertéshizlalda kapacitását. A termelés fokozását azonban nem sikerült elérni. En-
nek egyik oka a termelési biztosok szakértelmének hiánya volt. Csókási Pál, a nagytétényi 
direktórium tagja szerint a szervezés terén minden szabályosan történt, „a termelés mégis 
nagyon gyatrán megy, hiszen 1 kg hús forgalmi értéke 40 korona, az előállítás viszont 80-90 
koronába kerül.” – olvasható a Tanácsok Országos Gyűlése naplójában (1919. június 14. - 23.)

1921-ben a részvénytársaság alaptőkéjét 40 millió koronára emelték. 1922-ben épült 
meg a vágóhíd és felette a szalámigyár a szárítóval. Ebben az évben kezdődött meg a szál-
loda építése is. Az elkészült épületet Nagyatádi Szabó István földművelődésügyi miniszter 

A szálloda épülete Kammer Vilmos feleségével, 
Jankáva az 1920-as években
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avatta fel. A szálló alsó részében először vásárpénztár működött, majd vendéglő és étte-
rem lett a helyén. Az emeleten szállodai szobákat alakítottak ki. Évek múlva a szállodá-
ból lakások, azután munkásszálló lett. 1923-ban a 80 ezer sertést befogadó hizlaldán 250 
munkás dolgozott.

Ezekben az években (1914-től 1932-ig) Kammer Vilmos vezérigazgató irányította 
a Sertéshizlaldát. 1875-ben született. Tanulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte, utána 
a bankszakmában dolgozott. Egyik alapítója lett a „Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rész-
vénytársaságnak”. Nevéhez fűződik a hizlalda felépítése, fejlődése és a telepnek az 1920-
as években elért gazdasági sikere. Bekapcsolódott Nagytétény közösségi életébe is, „mely-
nek első polgára és legodaadóbb munkása” lett. A község izraelita hitközségében a Szent 
Egylet (Chewra Kadischa) vezetőjeként működött. 1925-ben Horthy Miklós kormányzó 
a miniszterelnök előterjesztése alapján, eredményes tevékenységéért kormányfőtanácsosi 
címmel tüntette ki.

„Itt van Nagytétény! Csonka-Magyarország egyik leghíresebb pontja ez a nagytétényi 
sertéshizlaló és húsipartelep, mely ma is nagyszerűen prosperál.” - olvasható a „Budai Nap-
ló” 1927. február 19-én megjelent számában. Ferenczy László újságíró „Budapest gyomra” 
című cikkében részletesen és szemléletesen számolt be a telepen folyó munkáról. A nagy 
mennyiségben érkezett takarmány raktározását a 20 vagon napi teljesítményű daramalom 
szomszédságában lévő, 80 ezer métermázsa befogadására alkalmas siló biztosította. „A te-
lepnek több mint 7 vagon számára kukoricamorzsolója és szárítója volt. A vízellátás oly bő-
séges, hogy a sertések naponként friss fürdővizet kaphatnak.” A sertések számára a telepen 
összesen 8 szálláscsoportot létesítettek. Egy csoportban átlag 5 szállásban 8-9.000 sertést 
helyezhettek el. A szállások beosztását úgy oldották meg, hogy betegség esetén a szállás-
csoportokat elkülöníthették egymástól.

A telep vágóhídján naponta 600-800 sertést tudtak levágni és feldolgozni. Az újságíró 
így írt a látottakról: „”Mintha bevetették volna az asztalokat, végig ameddig a szem ellát, pör-
zsölt sertésekből debreceni módra készült ízletes hentesáruk tornyosodnak. Most különösen 
sonkát exportálnak rengeteg mennyiségben. A félemelet magasságú sonkabarikádok tömege 
következik. Mint egy impresszionista festmény túlzott színei, úgy sorakoznak egymás mellett 
Budapest kedvenc ételei a nagytétényi sertéshizlaló húsfeldolgozó gyárában.”

A sertéshizlalda eredményes gazdasági tevékenységét bizonyítja, hogy 1924-ben Nagy-
tétény leggazdagabb adófizetői között a második helyet foglalta el telep. Ebben az évben 
1.364.074 korona adót fizettek a községnek.

1927 áprilisában a sertéshizlalda vezetősége arról tájékoztatta Marastoni László főjegyzőt, 
hogy a tulajdonukat képező „Exportvásár” szálloda bérlője Erdélyi Frigyes lett. Októberben 
a hotel „Export Szálló” néven működött már. A 28 vendégszobából akkor 11 üresen állt. 
A szálloda bérlője a kiadott szobák bruttó jövedelmének 25%-át fizette a tulajdonosnak.

A hizlalda üzleti eredményeit 1927-ig nyereségek jellemezték, ezután azonban év-
ről-évre kevesebb sertést hizlaltak. A gazdasági világválság súlyosan érintette a vállalatot. 
1929 nyarán a főváros megvette a hizlalda részvényeinek többségét, a másik főrészvényes 
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a Földművelődésügyi Minisztérium lett. Az 1929-1939 közötti évek a veszteséges gazdál-
kodás időszaka lett. Az „Export Szállót” bérbe adták. A bérlő, özvegy Erdélyiné szálloda-
ként használta, mely a Pestről kiránduló szerelmespárok találkahelye lett. Itt kerestek me-
nedéket a fővárosból kitiltott és a rendőrség által körözött személyek is. Állítólag néhány 
napig itt bujkált Matuska Szilveszter, aki 1931-ben felrobbantotta a biatorbágyi viadukt 
vasúti pályájának egy szakaszát.

1932-től Lexa Ferenc lett a Sertéshizlalda igazgatója. Ekkor már csak hizlalással foglal-
koztak, s felszámolták a húsáru készítést és a szappangyártást. 1934-ben a 3,1 millió pen-
gő kintlévőségének a nagy részét nem tudta behajtani a Részvénytársaság. 1929-ben még 
több mint 3 millió pengő tőkével rendelkeztek, 1934-re viszont 1,1 millió pengőre csök-
kent a részvénytőke értéke.

Az első táblázat a hizlalda üzleti eredményeit szemlélteti 1925-től 1938-ig. A második 
a telep részesedését mutatja be az országos összforgalomból 1930 és 1938 között.

A hizlalda bejáratánál egykor 
„őrt álló” sertés

A Hizlalda üzleti eredményei, 1925-1938
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Ezekben az években a hizlaldai dolgozók munkaideje kora reggeltől késő estig tartott. 
Ha uszályt vagy vagont kellett kirakni, akkor az udvari csoport nem egyszer 12-14 órát 
dolgozott. Az etetést végzők munkaideje 11-12 órára nőtt. Az etetőgazdák feladata közé 
tartozott a fizikai dolgozók munkájának irányítása is. Paló János egykori hizlaldai dolgo-
zó  így emlékezett munkájára:

„Mindennap reggel 5 órakor kezdtük a munkát. A takarmányt bekevertük a kádakba, 
kitakarítottuk az istállókat, majd a trágyát beraktuk a csillékbe. Ezután, kb. 6 órakor kezd-
tük etetni a sertéseket, kézzel adagolva ki számukra a darát. Amikor ezzel végeztünk, elmen-
tünk reggelizni. Reggeli után megint letoltuk a trágyát, majd elmentünk a malomhoz, felrak-
ni a darát a kocsira. Fél 10 tájban már minden munkát elvégeztünk. Ezután elmehettünk, 
délután háromig szabadok voltunk.”

Az 1930-as években egy etetőgazda hetente 16 pengőt keresett. Ezen kívül ingyen kap-
tak 1-1 kg. húst és szalonnát. A dolgozók legfontosabb juttatása ezekben az években a heti 
kedvezményes áru húsellátás lett.

1939-ben dr. Csécsi Nagy Miklós került a sertéshizlalda élére. Az lett a feladata, hogy 
megszüntesse a veszteségeket. Irányítása alatt fejlődés kezdődött, de a második világhá-
ború miatti takarmányhiány és az 1940. évi jeges árvíz megállította a kedvező folyamatot. 
Az új igazgató azt tervezte, hogy a telep veszélye esetén a Lőtéren helyezi el a sertéseket. 
Így emlékezett az eseményekre:

„Március 18-ra virradóra a csendőrök fellőtték a rakétát. A Duna kiöntött és betört Érdli-
getre. A jeges áradat elöntötte az egész területet, a házakat is. A hizlaldát hátulról megkerülve 
ledöntötte a kerítéseket. Ekkor azonban már a sertések ki voltak terelve a főútvonalra. A ki-
hajtott 23.000 sertésből, annak ellenére, hogy az emberek maximálisan ellátták feladatukat és 
a jeges áradatban is helytálltak, mintegy 2.300 sertés elpusztult. Ezzel kapcsolatban jegyzem 
meg, hogy a telepen a víz másfél méter magas volt. A lőtéren elhelyezett sertések számára az 
érdligeti tűzoltóság emberei a helyi kutakból folyamatosan biztosították az ivóvizet. A sertések 
etetését úgy oldottuk meg, hogy etetővályú hiányában barázdát húztunk a földben és abba 
szórtuk a takarmányt. Az emberek ellátása, munkaruháinak cseréje biztosított volt, és erre 
az időre dupla munkabért fizettünk.” Még ki sem heverte Nagytétény és a hizlalda az 1940-
es árvíz pusztításait, 1941 elején ismét jeges ár fenyegette a községet és a Sertéshizlaldát.

Látkép a 20-as évekből
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1940 őszén megerősítették a Duna felőli védőgátakat, ezért az árvíz nem tudott betör-
ni a telepre. Óvatosságból azonban a sertéseket 1941-ben is felhajtották a Lőtérre. A porta 
előtti szakaszon pedig a vállalat dolgozói és a hárosi honvédség katonái éjjel-nappal dol-
goztak, hogy ideiglenes gáttal védjék a hizlaldát.

A háborús események a hizlalda életében is komoly változásokat hoztak. A telep ha-
diüzem lett, élére Reicher László főhadnagyot nevezték ki. Közte és a telep igazgatója kö-
zött állandó vita, ellentét alakult ki. A tiszt – visszaélve beosztásával – gyakran vitt haza 
húst rokonainak, barátainak. A telepen besúgóhálózatot épített ki, s minden besúgásért 
20 pengőt fizetett. Csécsi Nagy Miklós elbeszélése szerint 1944 nyarán, amikor a néme-
tek  bevonultak Nagytéténybe, „Az is előfordult, hogy a kiutalás nélkül érkező német ka-
tonák beálltak a falka közepébe és géppisztollyal lőtték le a sertéseket. Negyven-ötven ser-
tést  gépkocsira raktak és elvitték. Ekkor már felbomlott a hizlalda rendje, a vezetők nagy 
része meg sem jelent a telepen...” Októberben, a nyilas uralom idején, a telepen több ser-
tésszállásról elvitték az állatokat, s azokba – minden takarítás nélkül – zsidókat  helyez-
tek el. Az 500-600 zsidót egy hétig tartották az ólakban. Volt közöttük férfi, nő, öreg és 
fiatal, terhes anya, kisgyermek és aggastyán is. Egy éjjel vagonba rakták az embereket és 
elvitték őket valamelyik koncentrációs táborba. „Amikor a front már a hizlaldát is elérte, 
a sertésállomány mintegy 5.000 darab volt. Utasítást kaptam, hogy a sertéseket az érdligeti 
állomáson vagonírozzam be németországi szállításra. Ezt az utasítást nem hajtottam vég-
re… A háborús események következtében a hizlalda erősen megsérült.”

A háború után Csécsi Nagy Miklós visszakerült a telepre, ahol 1945-ben miniszteri 
kormánybiztosként dolgozott. Irányításával eltakarították a romokat, újjáépítették a ser-
tésszállásokat és a rendbe hozott Sertéshizlaldán megkezdték a jóvátételi hizlalást.

1946-ban a Részvénytársaság helyett a Sertés- és Zsiradékfeldolgozó Vállalat lett 
a tulajdonos. Ebben az évben 243 munkás dolgozott a Sertéshizlaldán, köztük 15  hadi-
rokkant. 1948-ban a nagyüzemi hizlalás állami irányítás alá került. A háború után az or-

A Hizlalda látképe A siló és a víztorony
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szág sertésállománya nagyon lecsökkent, 1 millió lett, s elegendő takarmány sem állt 
rendelkezésre. A minőség rovására ekkor alakult ki a mennyiségi szemlélet. A jóvátételi 
hizlalásnak haszna is lett, mert az állam segítette és lehetővé tette a süldők felvásárlását. 
1948-ban, központi utasításra, a hizlaldának az ország jóvátételi kötelezettségének telje-
sítéséhez 20.000 sertés felnevelésével kellett hozzájárulnia. A jóvátételi sertések a Szov-
jetunióba kerültek. A lemért és megfelelő súlyúnak tartott sertéseket vagonokba rakták, 
s Nagytétényből a hizlalda dolgozói elkísérték Záhonyig, mert útközben az állatokat 
etetni és itatni kellett.

A jóvátételi hizlalás mellett bérhizlalással is foglalkozott a hizlalda. Minden bérhizlaló 
maga vitte el és vágatta le a hízott sertéseket.

1950-ben a Sertéshizlaldán kiégett a siló. Megsemmisült a teljes technológiai berende-
zés, megbénult a sertések takarmánnyal való ellátása. Ezt a munkát egy ideig csak kézzel 
tudták elvégezni. Az újjáépítés az akkori legkorszerűbb technológiával 1951-ben fejező-
dött be, Neitek József igazgatósága (1949-1951) idején.

Az 1950-es évek elején komoly gondot okozott a kerületben a hizlaldán összegyűlt 
sertéstrágya. 1951 októberében a Tanács Végrehajtó Bizottsága is ezzel a témával foglal-
kozott. A VB tagok megállapították, hogy a felgyűlt sertéstrágya „egyet jelentett a nyári 
légyinvázióval, s ezzel együtt a nyári bélfertőzések elszaporodásával. 1951 februárjában kb. 
2.000 vagon állt szabadon a hizlalda területén, majd októberben újból 700 vagon trágya 
gyűlt össze. Jelenleg veszélyt nem jelent a hűvös időre való tekintettel, de a tapasztalat azt 
mutatja, ha idejében nem kezdünk neki a kérdés felszámolásának, az 1952-es évben újból az 
1951-es évhez hasonló helyzetbe kerülünk.” A baj be is következett. Tavasszal a Sertéshizlal-
dán a trágyateleptől mindössze 50 méterre helyezték el az üzemi konyhát. A hizlalda mint 
„légytenyésztő telep” vált hírhedté a kerületben. Veszélyes helyzet alakult ki a környéken, 
a dolgozók, az itt élők egészségét közvetlenül fenyegette a trágyatelep. „A környező üzemek 
konyháin, ebédlőiben szinte tűrhetetlen állapotok vannak. Nem lehet a környéken ablakot 
nyitni sem éjjel, sem nappal.”

1952. elején a sajtó is foglalkozott a kérdéssel. A Világosság című lapban cikk jelent 
meg „Teremtsünk rendet a nagytétényi Sertéshizlaldában” címmel, azonban nem történt 
semmi, a trágya továbbra is ottmaradt. A termelőszövetkezetek közül csak a nagytétényi 
Vörös Csillag tsz szállított el trágyát a telepről. A Tanács Végrehajtó Bizottsága azt javasol-
ta, hogy a Sertéshizlalda vezetősége a felgyülemlett trágyát olcsóbb áron bocsássa a fővá-
ros valamennyi termelőszövetkezetének a részére. A kerületi Egészségügyi Osztály szerint 
a legyek elszaporodása együtt járt a nyári bélfertőzéses betegségek növekedésével. „1951. 
év folyamán a vérhasban megbetegedtek száma kétszer annyi volt, mint az előző évben és öt 
eset volt halálos kimenetelű a dizentériás esetek közül.” A fűszerüzleteket ellepte a légy, az 
élelmiszereket tönkre tette. A konyhákban az ételmérgezés veszélyét fokozta. A kerületi 
Tanács azt javasolta a hizlalda vezetőségének, hogy adjanak be kérelmet az Igazságügy-mi-
nisztériumhoz, hogy az 1.500 vagon trágya elszállításához kb. napi 50-80 főnyi őrizetest 
biztosítson számukra.
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1952 decemberében a hizlalda által tárolt sertéstrágya továbbra is gondot okozott a kör-
nyéken. Decemberig „már a felét elszállították, azonban még mindig kb. 2.000 vagon trágya 
hever elszállítatlanul.” - olvasható a VB jegyzőkönyvében.

1953-ban megépült a malomépület mellé a dararaktár és a malomépület korszerű szá-
raztakarmány-keverő berendezést kapott. Eddig ezt a munkát az etetőknek kellett elvégez-
ni a sertésszállások előterében elhelyezett keverőkádakban. Ezután a munkásoknak csak 
vízzel kellett nedves-darává keverni az állatok takarmányát. A kifutótereken megszüntet-
ték a sertések fürdőmedencéit és a sertésszállásokon belül alakítottak ki kisebb ólakat. Új 
vezetékhálózatot építettek ki. A vízvezetéket hőszigetelt kivitelben készítették el, bojlere-
ket alkalmaztak, így a sertések hideg időben meleg vízzel kevert darát ehettek. A telepen 
fontosnak tartották a helyes takarmányozást, az etetési munkarend betartását.

Télen a déli és a reggeli szünet csökkentésével megrövidült a munkanap, de a munkát 
legkésőbb 6 órakor el kellett kezdeni és délután 5 óra előtt nem fejeződhetett be. A fejlő-
désben lemaradt sertéseket vitaminellátásban részesítették. Az eredményesen nem hizlal-
hatott állatokat kiselejtezték.

Az ötvenes évek elején kultúrcsoport, tánccsoport és énekkar működött a hizlaldán. 
E csoportok ünnepélyeken, különböző rendezvényeken, bálokon szórakoztatták a dolgozókat.

1953-ban száj- és körömfájás vírus támadta meg a hizlalda sertéseit. Keszler József és 
Szabó Anna munkások így emlékeztek az elrendelt zárlatra:

„A járvány idején teljes zárlatot rendeltek el a hizlaldában. Ennek következményeként 
700-750 embert kellett elhelyezni az üzemen belül. Mégpedig úgy, hogy pihenőhelyük, illet-
ve alvóhelyük is legyen, mert hat hétig a telepről se kifelé, se befelé nem közlekedhetett senki. 
Nem volt könnyű meggyőzni az embereket, megértetni velük, hogy nem hagyhatjuk el mun-
kahelyünket, nem mehetünk haza. Hetekig együtt kell élnünk e viszonylag szűk helyen. A szi-
gorú védőőrizetet az államvédelmi hatóság látta el. Még a postát is úgy kapták meg a telepen 
bennrekedt dolgozók, hogy előtte átvasaltak minden levelet. A bennlévők ellátása körültekin-
tően volt megszervezve. Mindenki kapott rendesen reggelit, ebédet, vacsorát. Az irodákban és 
a különböző munkahelyeken kialakított hálótermekben mindenkinek jutott hely. Ahogy telt 
az idő, lassan mindannyian beletörődtek sorsukba...”

Nyári munkarend Trágyahalmok
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1951 és 1953 között gyakran cserélődtek a telep igazgatói. Először Farkas Sándor, majd 
Kovács Mihály lett az igazgató, őket 1953-tól Nikel István követte.

1953 nyarán a kerületi Tanács – már sokadszor – a légyellenes küzdelem helyzetével 
foglalkozott. A meleg időszak kezdetén kb. 500 vagon trágya várt elszállításra a hizlaldán. 
Azonban nem csak a szállítás akadozása jelentett gondot, hanem a trágya kezelésének rend-
szere is fokozta a veszélyt. „A keletkező sertéstrágyát a kövezetburkolatú sertésszállásokról 
a szállások közti utcákra lapátolják ki. Innen még aznap egy iparvasút által vontatott csille-
vonatba rakják. A csillét jó esetben a vasúti rakodóhoz vontatva kiürítik, rosszabb és általá-
nosabb esetben a trágyatelepre ürítik, majd minden alaposabb takarítás nélkül a csillét ismét 
forgalomba hozzák.” - olvasható a VB ülés jegyzőkönyvében. A telep a környezet-egészség-
ügyi követelményeknek sem felelt meg. A csatornázott és vízvezetékkel ellátott területen 
még sok pöcegödrös árnyékszéket találtak az ellenőrök. Hiányoztak a fedett szeméttartók, 
a trágyahordó csillék takarításához szükséges mosóberendezések. A Tanács VB számára 
készült jelentés bemutatta a légyszaporulattal arányosan növekvő és ingadozó vérhas meg-
betegedések számát. 1952. májusban 359, júliusban 723, augusztusban 1.287, októberben 
366 és decemberben 53 beteget jegyeztek fel. A Tanács VB – határozataival – már évek óta 
fellépett a légyártalom csökkentése érdekében, „ennek dacára a légyártalmat csak az idő-
járás hidegre változása szüntette meg.” A felhalmozódott trágya folyamatos elszállítása ér-
dekében folyt küzdelem 1954-re eredményt hozott, mert a helyzet lényegesen megjavult.

1955-ben a Sertéshizlalda három kétszintes, többlakásos lakóházat épített. Azok a csa-
ládok kerültek ide, amelyek addig a hizlalda szállodaépületében laktak. A szállodát pedig 
munkásszállónak alakították át. A sertésszállítások terén is történtek változások. A vasúti 
szállítások helyett a sertések már tehergépkocsikon érkeztek a telepre, s azokkal is szál-
lították el őket. Ezzel több mint negyedére csökkent az állatok szállítási ideje. A hizlalda 
vágósertés értékesítésének adatai az ötvenes években:

1950–1954: 300.000 darab (43.500 tonna)
1955–1960: 483.709 darab (55.423,8 tonna)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a nagytétényi nemzetőrség élelmi-
szerrel való ellátását Hoványi József, a Sertéshizlalda tisztviselőjének segítségével oldot-
ták meg. Hoványi tagja lett a helyi Nemzeti Bizottságnak, mely együttműködött a hizlalda 
Munkástanácsával, „amely naponta rendszeresen jelentős mennyiségű sertéshúst bocsájtott 
a nagytétényi nemzetőrség részére. Ebből a hizlaldának több tízezer forint kára származott.” 
Nádas László hizlaldai körzetvezető szerint „A nagytétényi nemzetőrség részére majdnem 
mindennap adtunk ki 8-10 kg húst és 3 kiló zsírt. A húst és a zsírt a Nemzeti Bizottság hi-
vatalos papíron igényelte, amit a vágóhíd vezetője az igazgató engedélyével szolgáltatta ki. 
A kiadott húsért és zsírért a Nemzeti Bizottság nem fizetett.” - olvasható az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárának irataiban. Október 29-én a hizlaldán Hufnagel István, 
a Nemzeti Bizottság elnökének kezdeményezésére új munkástanácsot választottak, mert 
a régiben sok lett a kommunista. Az újraválasztott munkástanácsba azonban ismét beke-
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rültek kommunista tagok. November 4-én, a szovjet támadás hírére a nagytétényi nem-
zetőrök a település határában tüzelőállás kiépítését kezdték meg. Harcra azonban nem ke-
rült sor, a szovjetek megjelenésekor az egység visszavonult. Nagy Teréz, a hizlalda dolgozója 
1957-ben, tanúkihallgatásán, erre az eseményre így emlékezett: „November 4-én a reggeli 
órákban Musa István gondnok hangszórón keresztül közölte, hogy mindenki menjen a telep 
érdligeti oldalához ásáshoz szükséges szerszámokkal együtt… Én kíváncsiságból a kijelölt 
helyre mentem, ahol fegyveres katonák és mintegy 100-150 dolgozó volt szerszámokkal együtt. 
A katonák kijelölték, hogy hol kell ásni és a vállalat dolgozói 2 vagy 3 gödröt kezdtek el ásni. 
Közben fegyveres nemzetőrök érkeztek, de semmit sem csináltak. Kb. 15 perc múlva a kato-
nákkal lévő tiszt és a nemzetőrök azt mondták, hogy menjen mindenki haza, mert jönnek 
a szovjet katonák. Mindenki eltűnt, egyedül a tiszt maradt, de rövid idő múlva az is elment.”

A szociális ellátás és a munkaerő gondok javítása érdekében 1957-ben bölcsődét és 
óvodát létesített a hizlalda az egykori részvénytársaság igazgatójának villájában. Ebben az 
évben fejeződött be az új siló, morzsoló-szárító építése is. 1958 nyarán, egy meleg vasár-
nap, egynapos áramszünet következtében a déli órákban elfogyott a víz. Emiatt sok sertés 
pusztult el. 1959-ben üzembe helyezték a két egységből álló törpe vízi művet.

1960-ban a Sertéshizlalda meglehetősen korszerűtlen körülmények között üzemelt. 
Dr. Kulcsár Ágnes tisztiorvos megállapította, hogy „Az ólak tisztítása nem megfelelő módon 
történik, a trágyát sűrűn lakott részen szállítják keresztül, a trágyalé kifolyik és természete-
sen ez is igen sok legyet termel. A sertések etetése nyitott helyen történik, a moslékot ellepik 
a legyek. A Sertéshizlalda által termelt legyek a környéket három kilométer távolban is el-
lepik.” A Tanács Egészségügyi Osztálya elrendelte, „hogy szükség szerint, de egy szezonban 
legalább két alkalommal nagyarányú, az egész Sertéshizlaldára kiterjedő porozást kell vé-
gezni. Az elmúlt szezonban a porzás meg is történt és meglehetősen jó eredményt mutatott.” 

Az 1960-as évek elején a hizlaldán megkezdték a sertésszállások homokos fekvőterének 
cseréjét bitumenes padozatra. Az új igényeknek megfelelően ezekben az években hús-jel-
legű sertéseket hizlaltak a telepen.

Gépi fertőtlenítés
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Az 1960-as években kisvasúttal, csilléken szállították a takarmányt a sertésszállások-
hoz, majd vállon vitték a keverőkádakba, ahol vízzel elkeverték, s végül szétosztották a ki-
futókon lévő vályúkba.

1965 tavaszán zöldár fenyegette elöntéssel a Sertéshizlaldát. A megerősített töltésen éj-
jel-nappal ügyeletet tartottak. A feltört talajvíz elöntötte a konyhakertet és az üzemanyag-
raktárt, a sertésszállásokat azonban zavartalanul tudták üzemeltetni. Az alsó képeken az 
üzemanyagraktár hordóit mentik a munkások.

1964-ben import osztrák malacokat hizlaltak a telepen. Nagy odafigyelést, gondoskodást 
követelt a valutáért vásárolt kényes sertések felnevelése. A hizlaldán megalakulása óta mű-
ködött állategészségügyi hivatal. Az állatorvosok a különböző sertésbetegségek megelőzését, 
a beteg állatok gyógyítását végezték. A megfelelő gondozást, a szakszerű takarmányozás fi-
gyelemmel kísérését, a fertőző betegségek elleni védekezés megszervezését is ők biztosították.

Vállon szállítás, 60-as évek Vályúkba öntés

Zöldár
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1967 nyarán a Tanács VB megvizsgáltatta a hizlalda üzem-egészségügyi helyzetét. Az 
Országos Sertéshizlaló Vállalat Nagytétényi Telepe 86 kat. holdon terült el, s már 50 éve 
üzemelt. 1967-ben a telepen 430 fő dolgozott, köztük 108 női munkaerő. A fél évszáza-
dos működés során az épületek, az egyes munkahelyek elavultak, korszerűtlenek lettek. 
A telep legtöbb létesítményének és a sertések itatására szolgáló víznek a biztosítása a te-
lep csápos kútjaiból történt. „Több laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a vizet ivó-
víz minőségű vízként nem lehet elfogadni… A nyert vizet csak a sertések itatására, szociális 
helyiségek ellátására (amely közegészségügyi szempontból kifogásolható) és főzés céljára for-
ralás után használják fel.”

Osztrák malacok

Vállon cipelés

Állatorvosi műtét az 1960-as 
évekből
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A telep bölcsődéje és óvodája 1965-ben ivóvíz minőségű, vízvezetéki vizet kapott a Fő-
városi Vízművektől. A Sertéshizlaldán komoly gondot jelentett a nagymértékű rágcsáló, 
főleg patkányinvázió megjelenése. Több tényező is szerepet játszott ennek kialakulásában. 
Például a telepen lévő raktárak (zsák, sertésélelem stb.) ritka és nem megfelelő lomtala-
nítása, takarítása.

1967-ben még nehéz fizikai munkát igényelt az etetés.
A termelékenység növelése érdekében az 1960-as években elkezdték az önetetők beál-

lítását, melyek az 1970-es években általánossá váltak.
A Sertéshizlalda dolgozóinak összlétszáma 1967/68-ban 450-480 fő között mozgott, 

amely 1969-re 300-320 főre csökkent. A vállalatot ezekben az években nagy fluktuáció jel-
lemezte. Általában az évi kilépők száma meghaladta a belépők számát. Például 1968. I. ne-
gyedévében 352 fő lépett be és 354 fő lépett ki. 1969 első felében az országos sertéshiány 
miatt munkaerő-felesleg jelentkezett a hizlaldán, mivel kapacitása 50%-ig kihasználatlan 
lett. A Sertéshizlalda 220 fős befogadóképességű munkásszállóval rendelkezett. Az itt lakó 
dolgozók száma az 1968. évi 160 főről 1969 első felére 120 főre csökkent. Az épület 48 la-
kóhelyiségből állt,  „ezek között 10 négyzetméter alapterületű kis szobáig minden variáció 
megtalálható. Külön figyelmet érdemel, hogy a munkásszálláson családos dolgozók is laknak, 
akik saját bútorral rendelkeznek.”- olvasható az 1969. szeptemberi VB ülés jegyzőkönyvében. 
A vállalat 100 forintban határozta meg az egy főre eső szállói térítési díjat. A munkásszállá-
son gyakran fordult elő iszákossággal kapcsolatos összeférhetetlenség, rongálás, „másrészt 
a szálló jellegével kapcsolatos (egy épületben elhelyezett családok, férfi, női szobák) problé-
mák.” Az épületben hiányoztak az alapvető szociális, kulturális és egészségügyi berende-
zések. Ivóvíz minőségű vizet például csak „lajttal történő szállítás útján tudtak biztosítani.”

1970 szeptemberében a kerületi Népi Ellenőrzési Bizottság utóvizsgálatot tartott a mun-
kásszálláson. Több területen fejlődést tapasztaltak. „A zsúfoltság megszüntetése érdekében ki-

Munkásszálló szobájaMunkásszálló
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alakítottak egy olyan épületszárnyat, ahol a családok is és a másneműek is külön nyertek el-
helyezést.” Javultak a szálló szociális és kulturális körülményei.

Elkészültek a központi fűtés munkái, biztosították a folyóvíz bevezetésének költségeit. 
Új szekrényeket és mosdókat szereztek be. A szórakozás biztosítása érdekében két TV-t 
vásároltak, a fiatalok részére klubhelyiséget alakítottak ki. A szálló a hetvenes években 100 
dolgozó részére biztosított kényelmes elhelyezést. A munkásszálló környezetét azonban 
a bizottság nem találta kielégítőnek.  „A terület gazos, szemetes, gondozatlan. A hulladék 
tárolása, folyamatos elszállítása nincs biztosítva.”

1971-ben önálló vállalat lett a nagytétényi sertéshizlalda, s neve Húsipari Hizlaló Vál-
lalatra változott. Ezekben az években készült el az új kazánház, mely lehetővé tette a mun-
kásszálló, a műhelyek és az öltöző fűtését, meleg vízzel való ellátását. Korszerűsítették 
az üzemi konyhát, mely új berendezéseket kapott. 1976 februárjában dr. Balog József lett 
a vállalat igazgatója (1976-1986). Céljaira és azok megvalósítására így emlékezett: „Egy 
sor olyan beruházást végeztünk el, ami már égető volt. A sertésférőhelyek egy része teljesen 
elavult volt, a mai kor követelményeinek már nem felelt meg, ezeket is korszerűsíteni kellett. 
Ugyanis kézi munkával már nem lehetett elvégezni, amit nagyon sok helyen már régen gépe-
sítettek. Az igazsághoz tartozik, hogy az eltervezett rekonstrukció jelentős részét az időköz-
ben bejött beruházási stop meghiúsította.”

A sertésszállások rekonstrukciójával és a gépesítéssel könnyebb lett a nehéz fizikai 
munka. Több sertésszálláson automatizálták a darakihordást. A malomtól fizikai munka 
nélkül érkezett a takarmány a sertésekig. Fluid-kocsik töltötték meg a sertésszállások tar-
tályát. Több helyen az önetetők feltöltése sűrített levegővel történt.

A régi szállásoknál a kifutókat azonban még az 1970-es években is nehéz fizikai mun-
kával kellett kitakarítani.

Az 1970-es évek második felére a Húsipari Hizlaló Vállalat nagytétényi telepe Euró-
pa legnagyobb hizlaldája lett. Egy év alatt negyedmillió sertés került a vágóhidakra és 
további feldolgozásra. A 82 holdas telepen 85 ezer sertést gondoztak egyszerre. Négy 

Fluid-kocsi tölti a serésszállás tartályát Önetetők feltöltése
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hónapig hizlalták őket,  s  amikor elérték a 100-110 kilót,  teherautókon elszállították 
a sertéseket.  Az Igazságügyi Minisztérium Bv.  Országos Parancsnokság kiadványa, 
a „Heti Híradó” 1976. október 30-i száma „Sertésgyár Nagytétényben” címmel hosszú 
cikkben mutatta be a nagytétényi telepet. A munkaügyi osztály vezetője a lap tudósí-
tójának elmondta, hogy „szeptemberben 11 ezer darab süldő és 31 ezer malac érkezett, 
s ezeknek decemberig el kell érniük az előirányzott súlyt. Megtudtuk, hogy a malac csak 
húsz kilóig az, azon felül süldő, 40 kilón túl pedig már sertés. A súlytartás azért is fon-
tos, mert csak 100-110 kilós állatokat vesznek át első osztályú áruként, ha annál nehe-
zebb, másodosztályúnak minősítik.”

A telepen 1976-ban építkezés, korszerűsítés folyt, melyet 1980-ra terveztek befejezni. 
„A malacok egy részét már zárt szálláson helyezték el, amely teljesen automatizált, a dolgozók 
munkája tulajdonképpen a felügyelet. Itt már nem kell zsákolni a takarmányt, mert a szip-
pantók megfelelően adagolják az ennivalót. A trágyahordás sem igényel kézi munkát, mert 
taposórácsokat szereltek fel.” A telepen a munkaidő reggel 6 órától délután 2 óráig tartott. 
Minden második szombat szabad lett. Délután, éjjel és vasárnap csak őri feladatot láttak 
el, mert az önetetők gondoskodtak a sertések ellátásáról. Az írás beszámolt a munkásszál-
lásról is. Az ott lakóknak „napi háromszori kedvezményes étkezést is nyújtanak: a reggeli 
három, az ebéd hét, a vacsora négy forintba kerül. A szállás díja havonta száz forint. Mind-
járt ki is számoltuk, hogy egy dolgozónak 520 forintba kerül a lakás és a teljes ellátás.” Az 
átlagfizetés a vállalatnál ekkor 3.500 forint körül alakult.

A hizlalda dolgozóinak bőséges étkezéséről az üzemi konyha gondoskodott. Az ott 
dolgozó asszonyok napi három fogásos ebédet készítettek, s munkájukat villanytűzhelyek, 
sütők, gázsütők segítették.

A Sertéshizlalda bölcsődéje és óvodája 1977-ben ünnepelte fennállásának 20. évfor-
dulóját. 1957-ben 30 bölcsődés és 40 óvodást tudott fogadni az intézmény. Bővítés és kor-
szerűsítés után az 1970-es évek végétől már 138 gyermek elhelyezését biztosította a jól 
felszerelt épület. Felkészült, lelkes dadák és óvodapedagógusok foglalkoztak a gyermekek 

Látkép, 1970-es évek Készül a palacsinta
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nevelésével. Sok-sok játék, TV, rádió, magnó, diavetítő, tornaszerek, úszómedence, KRESZ 
pálya biztosította a kicsik és nagyobbak hasznos és vidám időtöltését.

Az 1980-as évekig a Sertéshizlaldának meglehetősen rossz híre volt. Mindenekelőtt 
jellegzetes szaga, vagy inkább „bűze” tette hírhedté a környéket. A „Heti Híradó” tudósí-
tója 1986-ban így írt erről: „Emlékszem, amikor gyermekkoromban erre utaztam vonattal 
a Balatonra, itt mindig fel kellett húzni az ablakokat. Most, amikor e riportot írom, ez ju-
tott eszembe, és gondolatban már előre fintorogtam magamban. Kár volt. A régi, jellemző 
„illatáradatnak” nyoma sem volt. Az elmúlt esztendőkben ez a telep is korszerűsödött, meg-
változtak a hizlalás körülményei. Beállítottak egy sor okos kisgépet, berendezést, amelyek-
nek köszönhetően gyorsabb, könnyebb, higiénikusabb az ólakban végzendő munka. Más-
ként történik az etetés, takarítás, mint azelőtt. Nem kell meregetni a moslékot a vályúkba 
– a tartálykocsiból csak be kell önteni az önetetőbe. Gépek segítik a takarítást is, bár ennek 
a tevékenységnek nem lehet minden mozzanatából kiküszöbölni az emberi munkaerőt. De 
gyorsabban végezhető el az ólak tisztítása, s jóval kevesebb a hulladék, a trágya – ezért is 
szűnt meg nagy részben az a bizonyos jellegzetes szag.”

Az 1970-es évek végétől ismét megnőtt – kormányzati intézkedés eredményeként – a Ser-
téshizlalda sertésállománya. 1980 őszén 50 ezer sertést neveltek, számuk az év végéig tovább 
nőtt. A komoly gépesítés ellenére egyre több munkáskézre, gondozóra lett szükség. A hizlal-
da ekkor már több éve foglalkoztatott börtönből szabadult személyeket, egyrészt munkaerő 
hiányának pótlására, másrészt, hogy segítse a szabadultakat új életük megteremtésében. E te-
vékenységnek hagyományai alakultak ki a telepen, mivel 1976 óta kapcsolatban álltak a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával. 1982-ben 187 szabadult rab vállalt munkát a te-
lepen, ahol 1983-ban 70 ezer sertést gondoztak, s mellette nutriatenyésztéssel is foglalkoztak.

A Húsipari Hizlaló Vállalat nagytétényi telepén új ágazatként létrehozták a konyha-
kertészetet, mely az üzemi konyhát friss és olcsó zöldségfélével látta el. A konyha mellett 
más üzemeknek is szállítottak zöldséget, s gyakran a dolgozók is vásárolhattak terménye-
ket kedvezményes áron.

Bölcsődések Óvodások reggeliznek
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A nehéz gazdasági körülmények ellenére a 80-as évek második felére a takarmányke-
verő és a silók felújítását elvégezték. A vágóhidat eredeti formájában visszaállították. A régi 
szalámiérlelőből hűtőrészleget alakítottak ki. Készült egy füstölő is szárazáruk elkészítése 
érdekében. A vágóhíd 8 órás műszakban 120 sertés levágását biztosította.

Kiss Sándor, a munkaügyi osztály vezetője 1986-ban a szabadultakkal kapcsolatos ta-
pasztalataikról elmondta, hogy „Szép számmal akadnak a dolgozók között olyan egykori 
szabadultak, akik ma már törzsgárdatagok, felelős beosztásban lévő, megbecsült munkatár-
sak.” Rossz tapasztalatuk is akadt bőven. „Sokszor az is megtörténik, hogy beköltözik valaki 
a munkásszállóra, háromszor-négyszer elmegy a munkahelyére, aztán valahogy megfeledke-
zik erről a kötelességéről. Egy hét, tíz nap után jelzi a csoportvezetője, hogy X. Y. napok óta 
nem jön, mit tudunk róla? Kiderül: békésen pihenget a szobájában, legfeljebb egy-két napra 
vesz erőt magán, s elvállal alkalmi munkát a környékbeli gazdák valamelyikénél. Itt meg-
keres annyit, hogy meglegyen a cigarettára és az italra valója. Az ételt meg a szállást úgyis 
a telep biztosítja.”

A munkásszálló gondnoka szerint „Sok olyan eset van, amikor hiába minden jó szán-
dék, egyesek úgy viselkednek, mint a disznók. Persze, ezzel nem akarom ezeket a derék jó-
szágokat megbántani… A fizetési napok után néhányan kivetkőznek emberi mivoltukból, be-
rúgnak, randalíroznak, aztán elterülnek az ágyon, vagy mellette...” A hizlaldának ezekben 
az években, a megnövekedett feladatok miatt, több munkáskézre, dolgozóra lett szüksége. 
Azonban ez nem jelentette azt, hogy valakit mindenáron ott akartak tartani. A lehetősé-
get a vállalat mindenki számára biztosította, ám ha valaki nem akart, vagy nem tudott élni 
vele, akkor megváltak tőle.

A rendszerváltás idején felerősödött környezetvédelmi civil mozgalmak, szerveze-
tek a Metallochemia mellett a hizlalda környezetkárosító tevékenysége ellen is felléptek. 

Munkásfelvétel plakát, 1980 Konyhakertészet
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A Húsipari Hizlaló Vállalatnál 1992-ben fejeződött be a sertéshizlalás. A telep helyén fel-
épült a ProLogis Harbor Park, egy raktárváros, modern logisztikai központ. A park kor-
szerű biológiai szennyvíztisztítóval rendelkezik. Olyan, mint egy pálmaház. Gyönyörű 
növényeinek gyökérzete bontja le a szennyvizet. Az Örökségvédelmi Hivatal műemlékké 
nyilvánította az egykori Sertéshizlalda néhány építményét, a silót, a víztornyot és a ser-
téstőzsde épületét. 

Rendszerváltás után
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Pólyabetét, tornacipő, hócsizma, PVC-padló és társai
A nagytétényi gumigyár nyolc évtizede

A Nagytétényi út 216. előtt elhaladva, vagy a Lidl áruházban járva gyakran jut eszembe, 
hogy nem is olyan régen Nagytétény egyik legnagyobb gyára állt és üzemelt ezen a terü-
leten. Az évek során több nevet is viselő vállalatot a tétényiek mindig csak gumigyárnak 
nevezték. Sok helybeli nőnek és férfinak adott egykor munkát, segítette a családok meg-
élhetését az ínséges időkben is. Az üzemben gyártott termékek hamar ismertté váltak az 
országban és külföldön is. Az 1960-as évektől a háztartásokban számos, a gyárban készült 
anyagokkal, eszközökkel lehetett találkozni. Több mint nyolcvan év alatt hosszú utat tett 
meg a vállalat, míg a pólyabetétektől, a hócsizmáktól eljutott a PVC-gyártmányok előállí-
tásáig. Levéltári források, visszaemlékezések, a gumigyári facebook-csoport, a község fo-
lyóirata (Nagytétényi Újság) és Dr. Zoltán Gábor Pannonplastról írt könyve segítségével 
idézem fel, mutatom be a gumigyár nyolc évtizedét.

A történet 1922. március 24-én kezdődött. 24 részvényes e napon alapította meg a Ma-
gyar Gomb és Műanyaggyár Részvénytársaságot azzal a céllal, „hogy műanyagból nagyüzemi 
méretekben állítsanak elő gombokat, sétapálcákat és hasonló cikkeket.” 1923. április 1-jétől 
dr. Sólyom Barna Zoltán vegyészmérnök lett a vállalat főmérnöke, majd rövidesen az igaz-
gatója. 1888-ban született Tiszafüreden. 1910-ben szerezte meg diplomáját a Műegyete-
men, ahol tanársegédként is tanított. 1949-ig irányította a gyárat.

A részvénytársaság 1923 júniusában 24 millió koronáért megvásárolta a Nagytétényi 
Gőzmalom- és Fakereskedelmi Rt.-től az 1.208 négyszögöl nagyságú területet, amelyen 
a vállalat új telephelye működni kezdett. 1925-ben a vállalat 350 millió korona alaptőké-
vel rendelkezett. Az első években a gomb- és sétapálcagyártás helyét fokozatosan átvették 
a gumiból készült termékek. Kesztyűket, gyermeknadrágot, pólyabetétet, fürdőcipőt, lab-
dákat stb. gyártottak gumiból. 1926. augusztus 31-én a vállalat neve Hungária Gumigyár 

Korabeli hirdetés
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lett. Az 1927. január 1-jével használatba került új pénz, a pengő elősegítette a vállalat fej-
lődését. 1928-ban a gyár alaptőkéje már 630.000 pengő lett.

1928. november 28-án nevet változtatott a vállalat, Hungária Guttapercha és Gumi-
árugyár elnevezést kapott. A részvények 99%-val két bécsi tőkés, Haász Lipót és Blum Lipót 
rendelkezett. A gazdasági világválság idején (1929-1933) is komoly összegeket fektettek be 
a gumiiparba. Az alaptőkét 1931-re 1.700.000 pengőre emelték. Ennek köszönhetően ezek-
ben az években építették meg a háromemeletes saroképületet, melyben kalander-, kenő- 
és cipőüzemeket alakítottak ki. Megkezdődött a tornacipők gyártása, évente 163.000 pár 
készült belőlük. Hó- és sárcipőből 10.000, hócsizmából 25.000 párat gyártottak évente. Az 
új épületben indították meg a textíliák gumizását is. A vállalatot a gazdasági válság nem 
gyengítette meg. Sőt, jó minőségű termékeinek közel 20%-át 1931-ben már 34 országba 
exportálta. A gyár, a termelés fejlődésével nőtt a vállalat dolgozóinak létszáma is. 1929-ben 
196 fő, 1931-ben már 282 fő (90 férfi és 159 nő) munkahelye lett a gumigyár. A dolgozók 
tekintélyes része Nagytétényben lakott.

Südi József, a gyár egyik dolgozója visszaemlékezésében ilyennek látta az üzem környékét 
az 1930-as évek elején: „A személyi bejáró az épület mellett az Apponyi út (Dózsa György 
út) és az Ország-út (Nagytétényi út) sarkánál volt… A gyár majdnem lakatlan környékén, 
a mai Dózsa György út jobb oldalán nagy kerteket, néhány villát lehetett látni. A másik ol-
dal egészen a hegytetőig beépítetlen, köves terület volt, csak közvetlenül a vasúti töltés túlol-
dalán állt a Leblanc-villa – az ismert operaénekes nagyapjának tulajdona volt – nagy gyü-
mölcsöskerttel. A hegytetőn lévő bányából csillék szállították drótkötélpályán a kibányászott 
köveket a vasúti sorompó melletti csillebuktatóra… A drótkötélpályát 1935-ben állították le. 
Ezután kezdődött a hegyoldal betelepülése. A gyár dolgozóinak házai gomba módra épül-
tek. Igazgatójának villája is az első utcában épült, alig öt percre a gyártól. Egészen haláláig 
(1960) itt lakott.”

1935-36-ban lebontották a gyár udvarán álló régi földszintes épületet, s helyén emeletes 
üzemcsarnok létesült. Az első emeleten kerékpárköpenyeket gyártottak, melyek tartóssá-

Az egykori gyárépület 1981-benA gyár dolgozói 1926-ban
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gát és kopását a gyár mögötti próbapályán ellenőrizték. A gyárban locsolótömlők, csiga-
tömlők, guminadrágok, felfújható strandcikkek, egészségügyi cikkek (katéterek, vérnyo-
másmérő tartozékok, fecskendők) és más használati eszközök készültek. A kenőüzemben 
különböző anyagú és színű textilek gumizását végezték, amelyekből esőköpenyeket gyártot-
tak. A dolgozók körében népszerűek lettek a vezetés által szervezett és hagyománnyá vált 
rendezvények. Például a jelmezbálok, vagy a karácsonyi ünnepélyek.1934-ben hazánkban 
még lehetett tréfálkozni Hitlerrel is. Jó példa erre a gumigyár jelmezbálja, melyről így írt 
a Nagytétényi Újság:

A vállalat dolgozói szerették és tisztelték Sólyom Barna Zoltánt, „a gyár nemes szí-
vű igazgatójának” tartották. A közéletbe is aktívan bekapcsolódott. Virilistaként (vagyo-
ni alapon) tagja lett a község képviselő-testületének, s a Baross Gábor-telepi Polgári Kör 
tiszteletbeli elnökévé választotta. Feleségét is szeretet és tisztelet övezte. Egy fiatal dolgo-
zó így nyilatkozott róla a Nagytétényi Újságnak: „Igen jólelkű asszony. Sokszor jön közénk 
a gyárba, érdeklődik családi körülményeinkről, kinek mi a gondja-baja. Nagyon sok egyszerű 
munkáscsaládnak nyújtott már hathatós segítséget...” A Nemzeti Egység Pártja nagytétényi 
szervezetében a női csoport elnöknőjeként tevékenykedett.

A gumigyár
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A vállalat karácsonyi ünnepségén 1934-ben minden alkalmazott gyermeke kapott 
egy-egy „szeretet-csomagot.” Tessely Károly, a Nagytétényi Újság szerkesztője lapjában így 
jellemezte a gumigyárat:

Az 1930-as években a vállalat több kiállításon is nagy sikert aratott termékeivel.
1936-ban, a Gumiipari Hírlap cikke szerint „A Hungária Guttapercha és Gumiárugyár 

Rt. kiállítását a cipőszakma kereskedői és természetesen a vásárlátogató hölgyek nagy csa-
pata vette körül. A legújabb divatú gumi-fürdő cikkek ízlésben és kivitelben minden eddigit 
felülmúltak. A kiállításnak megérdemelten nagy sikere volt.”

Kedves színfoltja lett ezeknek az éveknek a Zoltán névnap. Az igazgató március-
ban, Zoltán napon vendégül látta munkásait és tisztviselőit. Műszak után az első ud-
varban sörrel  és  friss  sós-kiflivel  ünnepelték meg névnapját.  1936-ban a munkások 
a gyár sporttelepére vonultak, s ott ünnepi beszéd és szerenád köszöntötte a vállalat 
vezetőjét.  Az 1930-as évek közepétől  a gyár által  előállított  termékek iránt megnőtt 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásár gumigyári pavilonja, 
1938
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a kereslet, ezért a termelés is növekedett. Az üzem kazánjai a szükséges gőzigényt már 
nem tudták biztosítani, ezért 1936-ban sor került egy nagyobb teljesítményű BW tí-
pusú kazán felszerelésére.

A gumigyár egyik legfontosabb üzemrésze, a laboratórium biztosította a gyártáshoz 
szükséges jó minőségű anyagokat. Nagy gondot fordítottak a felhasználásra került benzin 
minőségére és a lakkok tisztaságára. A lakkokat a belső udvarban lévő „lakk-konyha” ne-
vet viselő helyiségben készítették.

A gumigyár 1936-os jelmezes-álarcos báljáról a Nagytétényi Újság helyszíni riportban 
számolt be. 21 órakor a gumigyár zenekarának nyitányára bevonult a terembe a gyár ked-
velt igazgatója feleségével, aki „hosszú estélyi ruhában volt és prémszegélyes belépőt viselt. 
Vállánál élő rózsaszín szegfűcsokor pompázott.” Sólyom Barna Zoltán frakkot viselt, melyre 
egy szál fehér szegfűt tűzött. Rövid köszöntője után megkezdődött a műsor:

Ebben az évben a gyár új kultúrházában tartották meg a karácsonyi ünnepélyt, melyen 
több száz csomagot osztottak szét a gyermekek között.

A gumigyár forgalmi adója 1938-ig a fővárost illette. Ettől az évtől kezdve ezt az adót 
Nagytétény számára állapították meg, mely évi több ezer pengő bevételt jelentett a köz-
ségnek. A gyárban ekkor már 800 fő, jórészt nagytétényi lakos dolgozott. A vállalat 1938. 
április 24-én, ünnepség keretében, 82 munkását és tisztviselőjét jutalmazta meg. Azokat, 
akik tíz vagy ennél több éve dolgoztak a gumigyárban. A délelőtti ünnepségen Dr. Sólyom 
Barna Zoltán adta át munkatársainak a gyár ajándékát: kis ezüstérmet és zárt borítékban 
20 pengőt. Este a kultúrházban vacsorát tartottak, ahol az ünnepelt munkások adták át 
ajándékukat az igazgatónak: egy antik bőrkötésű könyvet, a 82 kitüntetett aláírásával.

1938. március 12-én a németek megszállták Ausztriát (Anschluss), ami a gumigyárat 
is érintette, hiszen tulajdonosai ott éltek. Haász Lipót és Blum Lipót elvesztették ottani va-
gyonukat és New Yorkba emigráltak. Magyarországi vagyonukat államosították, a gumigyár 



261

részvényeit a lévai Bars Megyei Népbank kapta meg. December 19-én a gumigyár megtar-
totta szokásos karácsonyfa-ünnepélyét, melynek fényét Shvoy Lajos püspök részvétele is 
emelte. A Nagytétényi Újság is tudósított az eseményről:

A második világháború idején a világszerte keletkezett nyersanyaghiány és az áremel-
kedés miatt akadozott a nyersanyagellátás, a gyár termelése bizonytalanná vált. Átmene-
tileg leszállították a munkaidőt, ennek ellenére csökkenteni kellett a dolgozók létszámát. 
1941-re a munkáslétszám 471 főre apadt. A helyzeten a gumilábbelik gyártásának gumi-
hulladékból történt bevezetése javított valamit. A nagytétényi temető hátsó részén, vala-
mint a Gömbös Gyula utca (Angeli utca) és a Diósdi utca (Romhányi József utca) között 
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elterülő telken a gumigyár által kihordott, s ekkor már földdel és vízzel borított gumihul-
ladékot rejtett a talaj. A vállalat az említett területen található gumihulladékra az üzem 
fenntartása érdekében igényt tartott. A községgel megállapodást kötöttek, mely szerint 
az üzem két évre megkapta a területet évi 200 pengő bérleti díjért. A gyár a kitermelés-
sel Nagytétény lakosságát juttatta munkához, ezzel is csökkentette a munkanélküliséget. 
A Németországból érkező gumihulladék is feldolgozásra került. 1941-ben a gyár hadiüzem 
lett, Szendrői Kovách Lajos ezredes vezetésével katonai parancsnokság költözött a gyár-
ba. December 28-án délben az üzem udvarán felhalmozott nagy mennyiségű gumihulla-
dék meggyulladt. A budafoki, a fővárosi és a nagytétényi tűzoltóság vett részt az oltásban. 
A kár körülbelül 50.000 pengő lett. A háború végén a németek a katonai parancsnokság 
segítségével el akarták szállítani a gépeket és a berendezéseket. A munkások ellenállása és 
a szovjetek gyors előrenyomulása azonban ezt megakadályozta.

A háború után hamar megindult a munka. A gyár folytatta a közszükségleti gumicikkek 
termelését. Az üzem irányítása a megalakult Üzemi Bizottság, s az addigi igazgató, Sólyom 
Barna Zoltán kezében összpontosult (1949-ig). 1946. augusztus 11-én a község mezőgaz-
dasági és ipari újjáépítési versenykiállítást rendezett az iskola termeiben. A vállalatok közül 
az első díjat a gumigyár kapta, „az újjáépítés terén kifejtett kiváló eredményéért.” 1948-ban 
Nagytétény vezetőjegyzője értékelte a községben működő gyárak teljesítményét. Kiemelte 
a gumigyár eredményeit, mely élüzem lett, s ahol nagyszámú munkásfelvétel folyt, s kor-
szerű napközi otthont nyitottak a gyár területén.

A Hungária Guttapercha- és Gumiárugyár Rt.-t 1948-ban államosították. A vállalat 
új neve Nagytétényi Gumigyár lett. A gyár első munkásigazgatóját Somogyi Pált 1952-ben 
Mérő József követte, majd 1955-ben Pászti Gábort nevezték ki vállalatvezetőnek. Az ő ide-
jében kezdődtek meg a fejlesztések, a beruházási munkák. A következő táblázat a gumi-
termékek termelésének alakulását mutatja be:
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1951 februárjában az országban Kongresszusi Hetet tartottak. A vállalat Szabadság 
brigádja lelkes és lendületes munkával 200%-os teljesítményt ért el. Az 1950-es évek kö-
zepén a gyárban főleg gumitermékeket állítottak elő. Készültek gumizott szövetek, például 
esőkabátanyagok, melyekből a Szegedi Ruhagyár gyártotta esőkabátjait. Évente több mint 
600 ezer pár téli lábbelit termeltek az üzemben, például a népszerű női Wellington-csizmát, 
vagy a cipőre húzható hócipőt és sárcipőt. A gumigyár keresett cikkei lettek a fürdősap-
kák, úszóövek, fürdőcipők, futball-belsők, gyermeknadrágok, pólyabetétek, ágybetétek. Az 
egészségügyi gumitermékek közé tartoztak a katéterek, vérellátó csövek, szemcseppentők, 
cuclik, óvszerek, orvosi kesztyűk. Készültek a gyárban üreges, síppal ellátott játékfigurák 
is. A képen a Szabadság brigád tagjai láthatók 1951-ben.

A gumiipari termékek gyártása az ötvenes évek második felében fokozatosan csök-
kent. Egy részük előállítása más vállalatokhoz került. A nyári cipőké például a martfűi 
Tisza Cipőgyárba. A divat változására a gumizott szövetből készült esőkabátot felváltotta 
a lágy PVC-fóliából gyártott kabát.

Az  1950-es  években  kezdődött  meg  a  PVC-alapú  műanyagtermékek  készítése.  
A PVC-gyártmányok gyártásának fejlődését az alábbi táblázat mutatja be:

A Szabadság brigád  
tagjai, 1951
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A Nagytétényi Gumigyárban 1951 végén megnyílt egy 15 férőhelyes bölcsőde 100%-
os kihasználtsággal. A gyerekek napi négyszeri étkezésben részesültek. Azonban problé-
mát jelentett, hogy nem lévén külön konyhájuk, a kicsik a felnőttek konyhájáról kapták az 
élelmezést. A vállalat vezetésének intézkedésére a bölcsiseknek külön, számukra megfelelő 
étlapot állítottak össze. Az 1950-es években az ebédlőben színpadot és mozgatható mozi-
vásznat létesítettek, a terem alkalmas lett színielőadások, filmvetítések, ünnepélyek megtar-
tására. A helyiség az utcafronton helyezkedett el, ezért a környék lakossága is látogathatta 
a rendezvényeket. A gyár két darab 16 mm-es vetítőgéppel rendelkezett, s a MAFILM-
től kölcsönzött jó filmeket szerdai és szombati napokon 1953-ig telt házzal vetítették. 
Ezután fokozatosan csökkent a mozi látogatottsága. A vállalatnál színjátszó csoport, 16 
tagú fúvószenekar, 30 fős vegyes énekkar és 24 tagú népi tánccsoport is alakult, melyek 
ünnepélyeken, bálokon, sőt gyakran más intézményekben is felléptek. A képeken a gyár 
színjátszói láthatók az 1950-es évek elején bemutatott színdarabokban.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után a kulturális munka visszaesett a gyárban. 
Az 50-es évek egyik érdekes jelensége volt a kultúragitációs brigádok tevékenysége, me-

Készül az ebéd

Színjátszók, 1952

Bölcsődések

Színjátszók, 1951
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lyek a munkaversenyek ösztönzése érdekében működtek. Például tréfás hangvételű, rövid 
agitációs rigmusok, úgynevezett csasztuskák születtek. A kerületi Tanács véleménye sze-
rint a gumigyár csasztuskabrigádjai szép eredményeket értek el. „Kimentek a cséplőgéphez 
és a mezőgazdasági munkában elfáradt munkásokat énekszóval, tánccal és hangulatos rig-
musokkal köszöntötték.” A gyárban jól dolgozó, sztahanovista munkások népszerűsítése az 
üzemben, hangszórón keresztül történt, egy-egy dallal örvendeztették meg őket. A Tanács 
ellenőrei a vállalatnál „elrettentő” példával is találkoztak. Az üzem kultúrfelelőse dalt kül-
dött az egyik kiváló dolgozónak. A revizorok egy pattogós, munkára serkentő dalt vártak. 
„Erre felcsendült az „Elmegyek az életedből” című magyar nóta. Nem tudjuk elképzelni, hogy 
a régi rendszer kultúrájának maradványa hogyan serkentheti még jobb munkára a dolgozó-
kat.”  Azonnal a hanglemeztár selejtezésére utasították a kultúrfelelőst.

Hazánkban a gumigyárban kezdődött meg a PVC alapú műbőrgyártás. 1951-ben indult 
meg a kemény PVC-cső termelése. 1952-ben a 4-es kalanderen indították meg a PVC-esőka-
bátanyag felpréselését pamutszövetre, s az acéltartályok kemény PVC-vel való bélelését, burko-
lását is ebben az évben kezdték meg, korrózióvédelem céljából. 1955-től foglalkoztak műanyag 
üreges testek gyártásával, s 1957-58-ban beindult a PVC-padló előállítása. Angliából 1959-
ben érkezett az első műanyagpalack-fúvó gép, egyliteres palackokat készítettek vele. A fejlődés 
az üzem nevében is megjelent. 1958-tól a gyár új neve Hungária Műanyag és Gumigyár lett. 

Az 1960-as években korszerű fröccsöntő gépeken háztartási cikkeket (ételdoboz, kom-
pótos tál, szappandoboz, turistapohár stb.) gyártottak. Az NSZK-ból importált gépeken 2,5 
és 10 literes marmonkannákat készítettek. 1966-ban kezdődött meg a polipropilén-huzal 
gyártása, melyet például szúnyogháló szövésére használt fel az ipar. A szövetkenő üzem-
ben valósították meg a szövetimpregnálást, a divatos orkán esőkabát anyagát. Sátor- és 
ponyvaanyagokat is impregnáltak. A gyárban 5 évig konfekcióüzem is működött, ahol 
kempingsátrak és hátizsákok készültek. 1964-ben újra nevet változtatott a gyár. Új elneve-
zése Hungária Műanyag-feldolgozó Vállalat (HMV) lett. 1965-ben létesítették a hungaro-

A HMV központi irodaépülete és egyik üzeme
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cellüzemet. A hungarocell jó hőszigetelő tulajdonsága miatt hamar keresett termék lett. 
1966-ban valósult meg a gyárban a korszerű tömör-padlógyártás folyamata. A Hungária 
PVC-padló négy réteg színes, fedett anyagból állt, s márványozva lett.

Az 1960-as évek népművelési munkájának egyik kiemelt elemeként munkásakadémi-
ákat szerveztek a dolgozók továbbképzése céljából. A gumigyárban 4 tagozatot terveztek, 
ebből 3 indult el. A földrajz tagozat már az elején megszűnt, majd leállt a fotóakadémia 
is. Az 1963/64. tanévben két tagozat működött. A 17 előadáson összesen 320 dolgozó vett 
részt. Az 50-es évek kulturális pezsgését nem tudták visszaállítani, viszont kezdetét vette 
a szakköri mozgalom. 1962-ben például 36 tagú fotószakkör alakult. A HMV könyvtár-
ral is rendelkezett, 1964-ben 120 dolgozó látogatta a könyvtárt, s kölcsönzött könyveket.

Megindultak a belföldi és külföldi országjárások is, legtöbbször bérelt autóbuszokkal. 
A szakszervezeti bizottság által szervezett kirándulásokon 1960 és 1980 között szocialista 
országokban 33 alkalommal 1.223 dolgozó járt, nyugati úton pedig 17 alkalommal 636 fő. 
Az 1960-as évektől biztosított üdülési lehetőségeket a vállalat dolgozóinak. Először az álla-
mosítás után a gyár tulajdonába került Sólyom Barna Zoltán balatonszabadi-fürdői villá-
jában, majd bérelt, később a gyár által épített üdülőben. Az üzemben élénk sportélet folyt 
az 50-es, 60-as években. A futballcsapat mérkőzéseit sok lelkes szurkoló látogatta. A gyár 
tekecsapata éveken át jó eredményeket ért el országos versenyeken. A HMV üdülő mellet-
ti, kirándulókat ábrázoló kép jobb szélén Illés Árpád áll, tőle a második személy Baczakó 
Péter, a későbbi olimpiai és világbajnok súlyemelő.

A vállalat korszerű bölcsődéjében a problémát a nagyobb gyermekek fektetése jelen-
tette, mert hiányzott egy másik fektető helyiség. A 44 férőhelyen néha 60 gyermeket kellett 
elhelyezni. A 60-as években nagyobb építkezés kezdődött a gyárban, mely szociális létesít-
ményeket is tartalmazott. Az orvosi rendelő a vállalat korszerű, modern létesítménye lett. 
Az üzemben a műanyag-feldolgozás közben ólomtartalmú porokat is felhasználtak. Ezek 
bemérésekor a munkások ólomártalomnak lettek kitéve. 1967-ben például 9 fő betegedett 
meg emiatt. A vállalat az egészségre ártalmas helyeken csökkentett munkaidőt vezetett be. 

Kirándulás, 1968, 2. sor szélén Illés Á.,  
jobbról a 3. Baczakó Péter

A HMV üdülője
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40 órás munkahéttel dolgoztak a kalander, csőextruder és keverőgranuláló, 42 órás mun-
kahetet vezettek be a kenőüzem, bevizsgáló és hungarocell üzemrészekben.

Az 1960-as évek közepén készült baloldali képen a fóliakalander üzem, a jobb oldalin 
a vizsgálati teszt-labor látható.

Huber Györgyné, Magdi, a sokak által ismert és tisztelt Huber-család tagja 1961-től 
1985-ig dolgozott a gumigyárban (a bal alsó kép jobb szélén látható). 21 évesen került 
a konfekcióüzembe, ahol védőkesztyűket, sátrakat, hátizsákokat gyártottak. Néhány hó-
nap után a granulálóba került adminisztrátori munkakörbe. Dobó György művezető mel-

Vizsgálati tesztlaborFóliakalander, 1967

Nőnap, 1973Huber Magdi Karácsony a bölcsődében
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lett létszámnyilvántartási és más hasonló feladatokat látott el. Ezután a gépészeti főosztály 
bérelszámolója lett. Itt munkalapok kiadásával (TMK-dolgozóknak), az anyagfelhaszná-
lás és a munkaórák elszámolásával, havi és negyedéves kimutatások készítésével foglal-
kozott. 1971-től a bérosztályon dolgozott, mint a padlógyártóüzem bérelszámolója, s egy 
ideig csoportvezetője. Szakszervezeti bizalminak is megválasztották. Sok kedves emléket 
őrzött meg a gyárban töltött 24 évről. Üzemükön belül hagyománnyá vált a névnapozás, 
az ünnepeltek felköszöntése. A vállalat korszerű kultúrtermében rendezett műsorokon 
(ünnepélyek, nőnap, nyugdíjas találkozók stb.) gyakran léptek fel népszerű, híres művészek. 
Például Gobbi Hilda, Hofi Géza, Ruttkai Éva, Rátonyi Róbert, Pitti Katalin és Leblanc Győ-
ző, Bicskei Tibor, Máté Péter stb.

A HMV jól felszerelt, modern üzemi óvodával rendelkezett. Huber Magdi reggelen-
te ide vitte leányát, Gyöngyit és innen ment be munkahelyére. Az óvodában, s a mellette 
lévő bölcsődében kiváló, jól felkészült szakemberek foglalkoztak a kicsikkel, amíg a szü-
leik dolgoztak. Az egyik bölcsődei karácsonyról készült fotó mellett az 1973. évi nőnapi 
ünnepségen látható Huber Magdi.

Ő is tagja lett a „HMV és jogutódai-ismerősök” zárt facebook közösségi hálózatnak. 
A csoport létrehozását 2016 szeptemberében Kelemenné Marosi Irén kezdeményezte, „mert 
hiányoztak a régi kollégák, a portás bácsi/néni reggeli köszönése, az ebédlőben való találko-
zások, a gyár nem túl kellemes, de megszokott illata.” A csoport 2018 novemberében több 
mint 220 tagot tartott nyilván. A rendszer adminisztrátorai, moderátorai Vikopálné Gyar-
mati Zsuzsa és Illés Árpád. Ők gondozzák, fejlesztik a hálózatot.

Illés Árpád 1966-ban ipari tanulóként került a gumigyárba. Kiváló eredménnyel vizs-
gázott, s utána 1992-ig dolgozott a gyárban. Az elektromos üzem villanyszerelő brigád-
jának lett a csoportvezetője, s 18 különböző korú és jellemű férfit irányított sikeresen. 
Eredményes, jó emberi és munkakapcsolatukat egy, a betegsége idején történt esemény 
bizonyítja. 36 éves korában vesekővel műtötték. Mivel egy vesével született,  a kocká-

Bal szélén Fungács Tibor, az elektromos 
üzem vezetője áll. Tőle jobbra pedig Gerley 
Károly, Körmendi Ferenc és ifj. Fehér Gábor

Középen Kelemen Ferenc és Illés Árpád



269

zat miatt két hónapot töltött a kórházban, majd még egy hónapig szobafogságra ítélték 
az orvosok. „Egy napon megjelentek a kollégáim és a főnököm. Elhozták a fizetésemet és 
mellé egy külön borítékot. Javamra lemondtak a negyedéves prémiumról… Első pillanatra 
azt hittem tréfálnak, de a szemükből olyan szeretet sugárzott, ami meggyőzött a valóság-
ról. Abban a pillanatban tudtam, hogy jól végzem a munkámat és a gyáron kívül is szá-
míthatok a támaszukra.”

Fungács Tibor 1957. október 28-tól lett a HMV, később a Pannonplast dolgozója. Az 
elektromos üzemet irányította 2001. október 6-ig, nyugdíjba vonulásáig. Részlege a terme-
lésben résztvevő gépek karbantartását és az új gépek üzembe helyezését végezte. Született 
vezetői- és szervezői képességekkel rendelkezett. Mindenki „Tibi bácsija” volt. Munkatár-
saira lelkesítő hatást gyakorolt, tisztelték őt, szerettek vele dolgozni. Több újítását, talál-
mányát valósították meg a gyárban. Kiváló dolgozó elismerésben is részesült. Balatonsza-
badiban, a dolgozók számára épült üdülő munkát is ő koordinálta, vezette.

Munka után a háziasszonyok gyakran vásároltak a gyárral szembeni húsboltban. Az 
id. Fehér Gábor által vezetett üzletben mindig udvarias kiszolgálás, friss hús és többféle 
felvágott várta a vevőket. A vállalat melletti Gönczy-vendéglő pedig baráti és brigád talál-
kozók, névnapi ünnepségek kedvelt helyszíne lett.

A hetvenes évek elején fejlesztették ki a tömör PVC-padlót, s ebben az időszakban hozták 
létre a 630 köbméteres silókat. A PVC-por szállítmány innen jutott a feldolgozás helyszínére.

A gumigyár 1972-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ebben az évtized-
ben kezdték meg a vegyiprégelésű (a felület domborúvá tétele) PVC-padló gyártását. Ez 
egy színnyomott, habszerkezetű padló, melynek felületi dombormintázata a színnyomást 
követte. Az új típusú és a Hungelastic márkanevet viselő padlónak sikere lett. A 70-es évek 
második felében épült fel az új kalanderépület, ahol lágy PVC-fóliakalander gépek működ-
tek. A szakköri mozgalom is fejlődött a gyárban. 1972-ben 61 fővel kerámiaszakkör ala-
kult. Bár később a tagok létszáma csökkent, a szakkör az ország egyik legjobban felszerelt 
vegyipari kerámiaműhelye maradt. Szép alkotásaikkal több országos és megyei kiállításon 
vettek részt. 1976-ban a kézimunkaszakkör is beindult, melynek munkájában 25-30 nő vett 

Gönczy-vendéglőId. Fehér Gábor húsboltja
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részt. A képek az 50. évforduló ünnepségéről és a villanyszerelőkről (balról jobbra haladva: 
Dzsaja Sándor, Bata József, Nott Ferenc, Fehér Gábor és Tóth Márton) készültek.

A Hungária Műanyag-feldolgozó Vállalat élén az évtized végén változás történt. Fehér Er-
zsébet, az új igazgató önéletrajzában így írt erről: „1978-ban kértek fel a Hungária Műanyag-fel-
dolgozó Vállalat vezetésére. A három telephellyel rendelkező, gyenge állapotban lévő gyárnál szisz-
tematikus, kemény munkával, a termékszerkezet, a szervezeti és működési rend felülvizsgálatával, 
majd a stratégiai célok összefoglalásával és következetes megvalósításával rohamos, látványos elő-
rehaladást lehetett elérni.” Ekkor már a vállalatnak Debrecenben és Szombathelyen is működött 
gyáregysége. Az Olefin program keretében megkezdődött a hazai műanyag alapanyaggyártás. 
Egyre több területen nagyon sok terméket váltottak ki műanyaggal. Például hazai szabada-
lom segítségével a csőszigetelő fóliaimportot. 1979-ben 1,5 millió négyzetmétert termeltek, 
mely az országnak komoly importmegtakarítást eredményezett. Ezt az anyagot csővezetékek 
készítésénél korrózióvédő bevonatként használták. 1980-ban a HMV által gyártott különféle 
műanyagtárgyak, hungarocellek már régi, ismert termékeknek számítottak. „Szinte már számon 
sem tudjuk tartani, hogy háztartásunkban merre mindenütt találkozhatunk a HMV-nál gyártott 
anyagokkal és eszközökkel.” – olvasható a „Tétény-Promontor” újság 1980. februári számában.

VillanyszerelőkAz 50 éves évforduló, 1972 április

Fehér Erzsébet Építkezés, 1981. március
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Az 1980-as évek elején a nagyiparban megjelentek a vállalati munkaközösségek. A HMV 
a profiljába tartozó háttéripari és közszükségleti termékeinek növelése érdekében lehető-
séget teremtett az új vállalkozási formáknak. A gyár azt tervezte, „hogy saját jól képzett, 
tapasztalt szakembereiből olyan társulást szervez, aminek célja a szakmai felügyelet ellátá-
sa, a termékek műszaki színvonalának biztosítása, a gépek és szerszámok karbantartása.” - 
olvasható a kerületi pártbizottság 1982. márciusi információs jelentésében. Az üzemnek 
1982 szeptemberében egyre nagyobb gondot jelentett a tőkés importanyagok beszerzése. 
Ez nehezítette a folyamatos termelést „és a tőkés exportra készülő termékek gyártását.” 1984-
ben a PVC-granulátumot tároló torony töltés közben meghibásodott, a granulátum a le-
vegőbe került. Tájékoztatták a lakosságot, hogy a termények lemosás után fogyaszthatók. 
A vállalatnál a szakmunkástanulók részére jól felszerelt műhelyt alakítottak ki, s elkészült 
az új padlógyártó csarnok. Az elavult és a környezetre káros régi üzemegységet lebontot-
ták, a gyár „ezzel egyben biztosította a regionális városrendezési koncepciót (M0-ás autópá-
lya)” is. A műanyag-feldolgozás során keletkezett gázokat és gőzöket leválasztó berende-
zéseket korszerűsítették a gyári rekonstrukción belül. Ennek ellenére az üzem 1985-ben 
97.000 Ft légszennyezési bírságot fizetett. Fehér Erzsébet visszaemlékezése szerint ezekben 
az években „Sok új dolgozó jött a vállalathoz. Az egyetemet végzett, pályakezdő fiatalok szá-
ma meghaladta a százat. Ezzel együtt járt az a szociálpolitikai célkitűzés, hogy a dolgozó fia-
talok lakáshoz jutását elősegítsük. Nagytétényben 106 lakás épült vállalati közreműködéssel.”

A nyolcvanas évek néhány fejlesztési eredménye: Elkezdődött a kézi szigetelésre alkalmas, 
öntapadós, lágy PVC-alapú korrózióvédő fólia gyártása (Hungikor C 60). A KL 18-as kalander 
felújításával javult a fóliák minősége és az előállítás is gazdaságosabb lett. Japánból érkezett lami-
nálógép beállításával valósult meg a hálóerősítéses lágy PVC- fólia termelése. Gyári fejlesztések 
eredményeként kezdték gyártani a Hungibod, a Hungistark, az ipari, az antisztatikus és vezető-
képes padlókat. 1986-ban a HMV legújabb fejlesztésű Hungelit márkanevű padlójával elnyerte 
a Centruma 86 építőipari szakkiállítás díját. A padló modern mintázata, divatos színei, igen jó 
minőségi paraméterei alapján keresett cikk lett a vásárlók körében. 1986-ban a vállalat kiváló 

Bata József kollégáival és Réz Rozi 
szobrával

Fehér Gábor a kalandergép előtt
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dolgozója kitüntetésben részesült Vikopál Istvánné munkaügyi előadó, Ruzsa Józsefné, beruházási 
előadó, Rigó Károlyné, a fóliaüzem pultosa és Tóth Márton, a mechanikai műszercsoport vezetője.

A Dunántúli Napló 1987. március 9-i száma arról számolt be, hogy a gyár „évente 7,5 millió 
négyzetméter PVC-padlót állít elő. A hazai piac ellátása mellett közel négymillió négyzetmétert 
exportálnak is, elsősorban a Szovjetunióba. Tavaly év végén új padlótípust dolgoztak ki, ame-
lyet kórházakban, egészségügyi intézményekben használhatnak kiválóan, mert antisztatikusak.”

Pipek Jánosné 1959 januárjától 1987. június 30-ig dolgozott a gumigyárban, majd nyugdí-
jasként még 1991-ig a Pannonplast leányvállalatainál. A számlázásnál kezdett, majd felkerült 
a kereskedelmi osztályra, ahol Szóber Miklós osztályvezető titkárnője lett. Sokat kellett túló-
ráznia, s amikor fia első osztályos tanuló lett, az anyaggazdálkodási csoporthoz került. Ügy-
intézői munkát végzett az 1960-as években, majd csoportvezetővé léptették elő. Feladatuk az 
alapanyag-ellátás (PVC adalékanyagok, festékek stb.) biztosítása volt. Figyelniük kellett a kész-
letek értékének betartására, mert az kötelező előírás lett. Negyedévente a vidéki (szombathelyi, 
debreceni) gyárakhoz jártak tárgyalni arról, hogy mit fognak termelni. Ez az anyagok megren-
deléséhez kellett, ami az olajembargó (1970-es évek) idején nagyon nehéz lett. A nyolcvanas 
években újítási javaslataiért (pl. vámvisszatérítések) több elismerést is kapott. 1987-ben pré-
miumfeladattal bízták meg, a vállalat tőkés exportjának (az alapanyag biztosítása) teljesítése 
érdekében. A gyár eredményterve alapján kitűzött 294 millió Ft érték elérése vagy túlteljesítése 
után jutalmat kapott. 1991-ben mint kooperátor a vállalat részére elintézte, hogy vámvisszaté-
rítésben részesüljenek. Ez komoly összeget, 4.213.000 Ft-ot jelentett decemberben. A Hungá-
ria Híradó újság 1987. augusztusi száma arról számolt be, hogy a vállalat vezetősége meghitt 
ünnepség keretében vett búcsút Pipek Jánosné anyaggazdálkodási csoportvezetőtől, „aki 28 év 
után kezdte meg kiérdemelt pihenését.” Dr. Fehér Erzsébet vezérigazgató megköszönte a hozzá-
értő, segítőkész együttműködést, amelyet a vállalat érdekében fejtett ki. Az ünnepelt pénzjuta-
lomban részesült, s „virág és ajándék átadásával tették számára felejthetetlenné az ünnepséget.”

A képen Fehér Erzsébet mellett Pipek Jánosné látható, a jobb oldalon pedig kiváló újító 
kitüntetésének arany fokozatú oklevele.

Fehér Erzsébet és Pipek Jánosné
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A HMV 1988. június elején megváltoztatta a nevét és Pannonplast Műanyagipari Vállalat 
lett belőle. Czaier György, a vállalat ügyvezető igazgatója a Tétény-Promontor lap tudósítójának 
elmondta, hogy évente mintegy 64 ezer tonna anyagot dolgoznak fel. „Készítenek belőle padlót, 
csövet, síklemezt, lágy- és kemény fóliát. Nincs is a népgazdaságnak olyan ága, amelyben ne haszno-
sítanák terméküket.” Önálló exportjuk által a tőkés partnerek közül az NSZK-ba, Franciaországba, 
Kanadába, Ausztriába, Ausztráliába, Finnországba, Angliába jutottak el termékeik. A szocialista 
országok közül főként a szovjet, a cseh, a lengyel és az NDK piacaira termeltek. 1988. évi tőkés 
exportjuk 9 millió dollár lett.1984-ben egy japán céggel együttműködve közös vállalatot alapítottak 
PoliFoam néven. A vegyesvállalatban a Pannonplast részesedése 46,9% lett.

Illés Árpád  visszaemlékezése szerint a villanyszerelők a japán szerelőkkel közösen 
telepítették a laminálót és az új habosítót.  A szakmai együttműködés olyan gördülé-
kenyen ment, hogy tolmács nélkül is eligazodtak a villamosság nyelvezetében. Egyéb 
esetekben nehezen értették meg egymást, de akkor sem estek pánikba. Megszólításkor 
a nevek mellé a japánok mindig hozzátették a „san” jelzőt. Kovácsné Mártát például úgy 
keresték, hogy „márthá szán”. Értetlenül tanakodtak és a legvadabb dolgokat adtak a ja-
pánok kezébe, akik azonban továbbra is azt mondogatták, „mártha szán”. A megoldásra 
a „kurdi szán” hallatára jöttek rá. Hamar kitalálták, hogy Kurdi Gyuláról van szó. A kö-
zös munka során nagyon jó szakmai és emberi kapcsolat alakult ki a japánokkal. Ezt bi-
zonyítják a képek is. A XI. kerületi Topáz vendéglőben tartott búcsúesten készült fotón 
balról jobbra Kamako, Fehér Gábor, Bata József, Fukunaga, Reither Ferenc, Illés Árpád, 
Fukui és Stefán Róbert látható.

1990. október 1-jétől dr. Csekő Gyula kapott megbízást a Pannonplast budapesti gyá-
rának irányítására. A vállalat lapjában (XII. évfolyam 12. szám) úgy nyilatkozott, hogy 
„nem éppen rózsás viszonyokat” örökölt. A vállalat átalakulásának időszakában romlott 
a termelőkapacitások kihasználtsági foka. „A belföldi piac egyre szűkül, az exportkövetel-
mények egyre nőnek, sok a váratlan géphiba.” 1991-ben a vállalat részvénytársasággá alakult. 
A részvények 80%-a több külföldi befektető, nyugdíjalap tulajdonába került.

Fehér Gábor, Fukui és Stefán RóbertPannonplast, Fehér Erzsébet
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1992-től néhány évig dél-koreaiak (Pannon-Lucky Műanyagipari Rt.) tulajdonába ke-
rült a gumigyár egy része. Vikopál Istvánné (Gyarmati Zsuzsa) érdekes történetet mesélt 
erről az időszakról. Chung ügyvezető igazgató el akarta érni, „hogy minden reggel 7 órakor 
az üzemekből és az irodákból is jöjjenek le az udvarra a dolgozók, és együtt tornázzunk jel-
szavakat kiabálva. Döbbenten hallgattam és nehéz volt meggyőzni, hogy a kalanderek nem 
állhatnak le, és nálunk ennek semmi értelme.”

Nagy Sándor vegyészmérnök 1980-tól 2003-ig dolgozott a vállaltnál mint üzemvezető, 
majd fejlesztési főmérnök. Elmondta, hogy a dél-koreaiak létszámleépítéssel és takarékos-
sági intézkedésekkel (fűtőtestek, villanyégők csökkentése) kezdték működésüket. A Kore-
ában szokásos munkastílust, munkarendet kívánták megvalósítani Nagytétényben is. Kez-
dés előtt öt perccel a dolgozóknak munkaruhában már az üzemben kellett lenni. A műszak 
kezdete előtt a vezetők lelkesítő beszédet tartottak, majd kemény és eredményes munkát 
követeltek. A vezetők közül, aki három évig nem teljesített megfelelően, azt elbocsájtották. 
A képeken Nagy Sándor és a MEO dolgozói láthatók munkaruhában, a kft. jelvényével.

Pannon LuckyTopáz vendéglő, 1986
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1995 után a vezetésben váltás történt. A Pannon-Lucky kft. helyét az LG’ S Pannon 
kft. vette át. 1996-ban Szöulban az LG’-s cégek részére találkozót szerveztek a koreaiak. 
Nagytétényből  9-10  vezető  vett  részt  a  rendezvényen,  köztük  Nagy  Sándor  is,  aki  
a küldöttségben tolmácsként is szerepelt. A szöuli olimpiai stadionban rendezett felvonuláson 
ő vitte a magyar zászlót, s a küldöttség énekszámokkal lépett fel. A csoport Szöulban 
üzemlátogatásokon is részt vett. Megtekintették az LG' S kutatóintézetét, egy kalander-
gyárat és egy kereskedelmi központot. Ezekben az években mindkét koreai kft. veszteség-
gel működött, mely évente kb. 100 millió lehetett.

1999-ben a Pannonplast Részvénytársaság visszavette a nagytétényi üzemet, mely Fol-
mont kft. néven működött tovább. Nem sokáig. 2000-ben Pannon Aldra Műanyagipari kft. 
lett belőle. Ez volt a Pannonplast utolsó cége Nagytétényben. Ügyvezető igazgatója a Sa-
sadnak adta el a területet. Az épületek bontása 2000 körül kezdődött meg, s folytatódtak 
a felszámolások is. Nagy Sándor 2003-ban kapta meg felmondását. A képen a Pannon Ald-
ra dolgozói búcsúznak munkahelyüktől.

2001 végére a Pannonplast Rt-nek 18 önálló vállalata lett, ebből kettő Romániában, egy 
Ukrajnában. A foglalkoztatottak összlétszáma elérte a 2.500 főt. Az árbevétel meghaladta 
a 32 milliárd forintot, s ennek 30%-át külföldön értékesítették.

A részvénytársaság története 2002-ben vett fordulatot. A kereslet visszaesése már 2001. 
második felében megkezdődött, s a 2002. év gazdálkodása veszteséggel zárult. Ebben az 
időben a hazai gazdaságpolitika nem volt befektetőbarát, s a külföldiek bizalma is megren-
dült. Részesedésük 80%-ról 50%-ra esett vissza. Fehér Erzsébet szerint „Az Rt. árbevétele 
2002-ben hatmilliárddal csökkent, s az 1,3 milliárdos nyeresége pedig egymilliárd forintos 
veszteségbe fordult át. 2003 első kilenc hónapjában a cég forgalma tovább csökkent...”

A nagytétényi gumigyár története a 21. század elején véget ért. Az üzem helyén iroda-
ház és Lidl áruház, a sportpálya területén Aldi áruház működik. A vállalat bemutatása so-
rán nem törekedtem a teljességre. Az volt a célom, hogy e nagy múltú, Nagytétény és ke-
rületünk számára egykor fontos gyár emlékét a jelen és a jövő számára megőrizzük.

Légi felvételPannon Aldra
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Amiről a régi házak, épületek, műemlékek mesélnek

Nagytétény központjának legfontosabb műemlékeit, épületeit, házait felkeresve, s azok tör-
ténetével megismerkedve, lakóhelyünk múltjában kalandozunk.

Sétánkat a Száraz-Rudnyánszky kastélynál kezdjük. A főbejárattal szemben, a kül-
ső park végén áll a barokk és klasszicista kastélyok jellegzetes díszépülete, körépítménye, 
a Gloriette. Rudnyánszky József emeltette 1751-ben. Eredetileg a kastély kertjét díszítette, 
a park területének csökkenése után helyezték a kerten kívülre, a főkapuval szemben. A Glo-
riette-ben látható a folyók, halászok védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak 180 cm-
es festett mészkő szobra. Ő a gyónási titok vértanúja. IV. Vencel cseh király feleségének 
gyóntatójaként a féltékeny király fenyegetésére sem árulta el, hogy mit gyónt a királyné, 
ezért az uralkodó megkínoztatta és 1379-ben a Moldva folyóba dobatta. 1729-ben avatták 
szentté. A szobor talpazatán Daróczy-Száraz címer látható, mely arra utal, hogy a szobor 
1742 előtt készülhetett.

A Gloriette jobb oldalán, egy kis dombon áll a Tétényi csata emlékműve. A süttői 
mészkőből készült modern, többalakos szobrot Ócsai Károly szobrászművész készítette. 
Polgári kezdeményezésre a kerület önkormányzata állíttatta 1996-ban. A tétényi csatában, 
1849. január 3-án, Érd és Tétény határában a magyar Vilmos huszárok az előrenyomuló 
osztrák vérteseket és gyalogságot megállásra kényszerítették. E csatában harcolt Zámbelly 
Lajos kapitány, a későbbi huszárezredes, aki életének utolsó éveit Nagytétényben töltötte.

A kastély főkapuján belépve teljes pompájában tárul elénk a gyönyörű barokk épület, 
a Száraz-Rudnyánszky kastély. Építéstörténete egészen a római birodalom koráig vezethe-
tő vissza. Egyes részleteiben az épület megőrizte az egykor itt állt villa rustica (egy római 

A Tétényi csata emlékműveA gloriette Nepomuki Szent János
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gazdálkodó háza) elemeit is. A 13. század elején a helyi birtokos Tétény család számára 
(egyes régészek szerint a Héder család számára) épült meg a mai kastély magva, egy góti-
kus várkastély. Az 1300-as években Hédervári Lőrinc nádor tulajdonába került a kastély. 
Két évszázadig birtokolta a család, s a lakószárnyat L alakban kibővítették. A török hódolt-
ság idején magas rangú török tisztek laktak az épületben, mely a 17. század végén, a felsza-
badító harcok során komolyan megsérült. 1716-ban az új földesúr, Száraz György királyi 
személynök kezdte meg a kastély újjáépítését, átalakítását. Zárt belsőudvaros, négyszög-
letes tömböt formázó épületegyüttest alakított ki. Halála után veje, Rudnyánszky József 
az 1778-ig elhúzódó külső és belső átépítés során úgynevezett Grassalkovich-típusú főúri 
rezidenciává alakította a kastélyt. Az épület közepén, a kupolára emlékeztető tetőszerkezet 
alatt, a fal síkjából kiemelkedő gazdagon díszített homlokrészen a Száraz és a Rudnyánszky 
család címere látható. A zárópárkány alakjai, szobrai a múló és megújuló időt jelképezik 
(Nappal, Éjjel stb.). A toronyóra is az idő múlására utal.

A kastély parkja a 18. században egészen a Dunáig húzódott. A hármas-teraszos kerthez 
fácános, számos szobor, kerti építmény tartozott, s különleges virágok, növények ékesítet-
ték. Mára a park jelentősen lecsökkent, de néhány egykori szobor (pl. Flora, a tavasz római 
istennőjének szobra) ma is díszíti a parkot. A 19. században az épület központi szárnyának 
Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsos, majd fia, névváltozással, Hugon-
nai Kálmán gróf lett a tulajdonosa. Az ő leánya Vilma, az első magyar orvosnő 1847-ben 
a kastélyban született. A 19. század második felében Lőwy Mór tétényi gazdag birtokos megvá-
sárolta a kastély kétharmad részét, mely az államosításig a család tulajdonában maradt. Ma az 
Iparművészeti Múzeum kezelésében bútorművészeti kiállítás működik a Kastélymúzeumban.

A Kastélymúzeum utcán haladva a Szent Flórián térre, az egykori tétényi piactérre 
érünk. Az 1900-as évek első felében itt rendezték meg a többnapos búcsúkat is. A téren 
kis vaskerítés mögött áll a tűzvészek ellen védő Szent Flórián szobra. A keresztény vértanú 
a 3. században a római légióban századosként szolgált. A legenda szerint egy erőd parancs-
nokaként több katonáját mentette meg a tűzhaláltól, s felvette a kereszténységet. Ezért meg-

Szent FlóriánSzáraz-Rudnyánszky kastély Kastélypark, Flora 
szobra
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botoztatták, s nyakában kővel az Enns folyóba vetették. A szobrot 1760 körül helyeztette 
a térre Rudnyánszky József, s valószínűleg Hebenstreit József készítette. A talpazaton álló 
alak bal lábával előre lép és vödörrel vizet önt a bal kezében lévő házacskára.

A tér 2013-ban megújult. Az egykori piactéren gyepesített, fásított környezet jött lét-
re. A restaurált szobor mögött hét zászlót állítottak fel, melyek honfoglaló elődeink itteni 
letelepedését jelképezik. Az egyik Tétényre, a település névadójára emlékeztet. A zászlók 
mögött találhatók Campona római kori erőd maradványai. A feltárt romok bemutatására 
tervek készültek. A tábor történetét egy ismertető tábla meséli el.

Sétánkat a Szent Flórián utcában folytatjuk tovább.
A Nagytétényi úthoz érve, az utca sarkán egy 18. század végén épült lakóházhoz érke-

zünk. 1804-ben ebből alakították ki az első tétényi iskolát. 1827-ben leégett, de újjáépítet-
ték, s 1927-ig adott otthont a község katolikus elemi fiúiskolájának. 1908-ig a községháza 
is ebben az épületben működött. A több mint kétszáz éves sarokház falán emléktábla idé-
zi az egykori iskola éveit. Félköríves, kőkeretes kapujában eredeti sugaras kapuszárnyak 
láthatók. A plébániatemplommal szemben lévő téren áll az új nagytétényi Országzászló. 
Majoros István alkotása, s közadakozásból létesült. 2009. október 23-án avatták fel. Az ere-
deti Országzászlót 1932-ben állították fel a községi elemi iskola (a mai Hugonnai Vilma 
Általános Iskola) udvarán. Sajnos 1947-ben elpusztították.

Nagytéténynek a kastélyon kívül jelentős barokk-kori emléke a magasított dombon épült 
Nagyboldogasszony plébániatemplom. Helyén az Árpád-korban emelt egyhajós gótikus Szent 
Mihály templom állt, mely a török időkben romba dőlt. Maradványait a mai templom falai 
őrzik. Középkori elemeket tartalmaz például a beépített csúcsíves ablakú torony. Az új templo-
mot Tétény kegyura, Rudnyánszky József építtette 1752 és 1755 között. Padányi Bíró Márton 
veszprémi püspök szentelte fel 1755-ben Nagyboldogasszony tiszteletére. A templombelső 
oldalfalait és kupoláját szentek, angyalok ábrázolásai díszítik. A templomhajó jobb oldali 
falképe Rudnyánszky József védőszentjét, Szent Józsefet ábrázolja, karjában a kis Jézussal. 

Templom és az országzászlóA régi iskola
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A vele szemben lévő falon felesége, Száraz Julianna védőszentje, Szent Julianna jobbjával nagy 
kardra támaszkodik, baljában láncot tart, amellyel egy állati szörny képében őt megkísérteni 
akaró ördögöt tartja fogva. A két 18. századi freskót 1935 óta ismerjük, amikor Dáni Géza 
a vastag vakolatréteget lebontatta róluk. A főoltárkép Mária mennybemenetelét ábrázolja. 
1785 után a templom Maulbertsch osztrák festő Szent József halálát ábrázoló barokk oltár-
képével gazdagodott. A festményt ma a Nemzeti Galériában őrzik. A templomhajó déli ol-
dalához épített sekrestye 18. századi olajképe eredetileg a kastély Szent Anna kápolnájához 
tartozhatott, s Száraz Julianna adományozta a templomnak. A képen Szent Anna látható 
a gyermek Máriával. A sekrestye alá került a Rudnyánszky család kriptája. A lejáratot be-
falazták, de a család oldalági leszármazottai ma is használják. A templom alatti kriptában 
nyugszik Hugonnai Vilma édesapja és édesanyja is. A templom falán emléktábla adja hírül, 
hogy hogy az első világháború idején a templomtérről indultak a harctérre a Ferdinánd bol-
gár király nevét viselő 26. számú tábori vadászzászlóalj katonái.

Az 1730-as évek végén hazánkat hatalmas pestisjárvány sújtotta, mely Tétény lakos-
ságát is megtizedelte. A templomkertben látható Szentháromság szobrot (pestisoszlopot) 
a járvány elmúltával emeltette a Rudnyánszky család.

Eredetileg a mai Szentháromság téren állt, az 1960-as években került mai helyére. A ba-
rokk talpazatra helyezett ion oszlop tetején az Atya, Fiú ülve látható, felettük a Szentlel-
ket galamb alakjában örökítette meg az ismeretlen mester. A talpazat alján barlangszerű 
mélyedésbe Szent Rozália alakja került. 1614-ben az Olaszországban dúló „nagy dögvész” 

Szent JózsefA templom 2017-ben
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idején a palermóiak a szent holttestét egy barlangban ép állapotban találták meg, ezért őt 
választották a járványok elleni oltalmazónak. Az ion oszlop két oldalán Szent Sebestyén 
(vértanú, segítőszent) és Szent Rókus (a pestisből gyógyulók védőszentje) szobra áll.

A templomkert szélén álló Téttry-keresztet Nagytétény, Diósd és Kistétény katolikus la-
kossága emeltette 1910-ben Téttry József helyi plébános lelkészkedésének 25. évfordulója 
alkalmából.

Plébániatemplom, emléktábla

Plébániatemplom, Téttry kereszt

A Rudnyánszky-család kriptája

Szentháromság- szobor
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A templom mellett, a Szabadság utca 1. szám alatti Rozsdás Kakas Étterem épülete 
már több mint 100 éve kedvelt vendéglátóipari egysége a településnek. A 20. század ele-
jétől Skolits János vendéglőjeként a község munkásainak kedvelt szórakozóhelye és külön-
böző kulturális, politikai rendezvények színhelye volt. 1945 után különböző nevekkel és 
színvonalon működött: Beugró bisztró, falatozó, büfé, italbolt, Sekrestyés étterem, Betérő 
a Sekrestyéshez Vendégfogadó. A Rozsdás Kakas Étterem 2014 nyarán nyílt meg.

A templomtól néhány lépésre, a Nagytétényi út és a Kiss János utca sarkán áll egy ba-
rokk korból származó kis épület.

A 2013-ban felújított, ma könyvtárként működő épületet egykor zsinagógának használ-
ták. Erre utal a homlokzaton olvasható felirat is: „Napkeltétől napnyugtáig dicsértessék az 
örökkévaló neve”. A zsinagóga első említése az 1760-as évekből származik. A 18. századtól 
sok izraelita vallású személy költözött Téténybe, s a Rudnyánszky család egyik gazdasági 
épületüket imaház céljára átengedte a zsidó hitközségnek. 1880-ban már 498 izraelita élt 
Tétényben, ez akkor a település lakóinak 22%-át jelentette. A második világháború után 
a zsinagóga berendezését elbontották, a falakat több rétegű mésszel fedték le, az épületet 
évekig raktárnak használták. A rehabilitáció során a zsinagógát könyvtárrá alakították át. 
Nyitvatartási időben érdemes belül is megtekinteni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagy-
tétényi Könyvtárát. Felújításkor az eredeti berendezésből és színezésből a tóraszekrényt és 
annak építményét sikerült megmenteni. A feltárások, tisztítások után restaurálva, rekonst-
rukciós festéssel állították helyre az építményt. A héber feliratot aranyfüsttel egészítették 
ki. Az épületben ma a régi és kortárs építészet elemei együtt láthatók.

Tovább sétálva a Nagytétényi úton elhaladunk egy hentesbolt előtt. A ház az 1930-as 
évek elején épült. A község híres építésze, Foidl Elemér tervezte, s Pentz István hentes-
mester üzlete és lakása lett. Néhány lépésre, a 289. számú házban évtizedek óta élelmiszer 
üzlet működik. A 20. század elején itt, a Fő-utca 62. szám alatt állt a tétényiek által ked-
velt Grósz Ferenc pék sütödéje, ahol mindig ízletes házikenyeret és friss süteményt le-
hetett vásárolni.

A könyvtár belsejeA könyvtár bejárata



282

A 291. szám alatt a több mint 95 éves Hugannai Vilma Általános Iskolához érünk. Az 
iskola mai külső képe három építkezés során alakult ki. 1927-ben épült meg a község új, 
10 tantermes, akkor modernek számító állami elemi iskolája. Az alapozási munkák során 
találtak rá Campona római katonai tábor maradványaira. Ekkor bontották le a Kutyavár-
nak nevezett középkorból származó épületet is, mely a hagyomány szerint egykor Mátyás 
király vadászkutyáinak és őrzőinek adott otthont.

A tanulólétszám növekedése miatt az első bővítésre 1956/57-ben került sor. Ekkor ad-
ták át a kétszeresére bővült új épületszárnyat, s ekkor kapott az iskola központi fűtést is. 
Ezekben az években több mint 800 gyermek tanult az intézményben. A következő bővítést 
1978-ban valósították meg, ekkor alakult ki az épület mai formája.

Hugonnai Vilma Általános Iskola

A templom és a HÉV végállomás

Elemi iskola, 1927

Grósz Ferenc péküzlete
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Az iskolával szemben, a Nagytétényi út 300. szám alatt a 19. század végétől az államosítá-
sig a Kludák család hentesüzlete működött. A 304. szám alatti ház falán emléktábla adja hírül, 
hogy a 19. század végén itt lakott sakktörténetünk egyik kiemelkedő alakja, Charusek Rezső. 
Több nemzetközi tornán diadalmaskodott külföldön és itthon egyaránt. Legyőzte kora világ-
bajnokát is. A következő épület (Nagytétényi út 304.)  140 éve megszakítás nélkül gyógyszer-
tárként üzemel. Fáy Ignác gyógyszerész alapította 1879-ben, „Szent lélek gyógyszertár” néven.

A 2013-ban felújított nagy múltú Szelmann Ház (Nagytétényi út 306.) eseménydús tör-
ténete sokszor összekapcsolódott a település történetével.

A 19. század végén Mehrwald Mátyás vendéglője és kávéháza működött az épületben, 
ahol éjjeli szállást is kaphattak a kirándulók. A vendéglőben pincérként dolgozó Szelmann 
Ignác az első világháború idején, 1915-ben lett az épület tulajdonosa. Az általa üzemeltetett 
vendéglő nagytétényi generációk közkedvelt kulturális és közösségi központja lett. Helyi 
műkedvelő színjátszó csoportok bemutatói, fővárosi színházi előadások, bálok, hazafias 
ünnepélyek várták a szórakozni, művelődni vágyó lakosokat. A Ház a község politikai éle-
tének is egyik központjává vált. A második világháború után, az államosítást követően éve-
kig kultúrotthon működött az épületben. Az egykori nagyközség hagyományait megőrizve, 
gazdag programokkal indult be az Otthon élete, mely hamar népszerű lett a lakosság köré-
ben. Szakkörök, tanfolyamok, művészeti csoportok alakultak, műsoros estek színesítették 
Nagytétény kulturális életét. Az 1950-es évek első felében a kultúrotthon kerületi szinten 
is népszerű színjátszó csoportja kétszer is elnyerte a „Legjobb amatőr színjátszó csoport” 
címet és díjat a fővárosban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a nagytétényi 
forradalmárok, a Nemzeti Bizottság és a nemzetőrök központja lett a kultúrotthon. A ház 
falán két márványtábla őrzi a mártírok és a meghurcoltak emlékét. 1956 után, a felújítá-
sok ellenére, az épület állaga egyre rosszabb lett, időnként életveszélyessé vált. A kultúrott-
hont több szüneteltetés után 1986-ban végleg bezárták. A következő években bútorraktár 
és bútorbolt nyílt az épületben. A színpadot és a zenekari árkot szétrombolták, a színpad 
alatti öltözőket és a büfé alatti régi borospincét törmelékkel betömették. A rendszerváltás 

Bútorbolt a Szelmann-házbanA Szelmann-ház régen
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után a létrejött Nagytétényi Polgári Kör a kerületi önkormányzattól megkapta az épületet, 
melyet társadalmi összefogással rövid idő alatt újjávarázsoltak. Itt kerültek, kerülnek meg-
rendezésre a Kör hagyományápoló rendezvényei, a szüreti mulatságok, a szilveszteri bál, 
a polgári bál stb. Mai külső formáját a 2013. évi felújítás során nyerte el a Szelmann Ház.

Néhány méter séta után az Angeli utcához érünk, mely Nagytétényt köti össze Diósd-
dal. Az utca sarkán (Nagytétényi út 312.) álló épületben alakult meg 1990 decemberében 
a Nagytétényi Polgári Kör, ez lett első otthonuk.

A 20. század elején Spiller János vendéglőjeként a svábok kedvelt találkozó helyeként 
működött. 1935-ben a község német anyanyelvű lakosai itt alapították meg a Német Nép-
művelődési Egyesület helyi csoportját, mely a németség érdekeit képviselte. Később Volks-
bund kocsmának is nevezték a vendéglőt. Az államosítás után ebben az épületben hozták 
létre a kerület első körzeti orvosi rendelőjét, de helyet adott öregek napközi otthonának, 
sőt magán-zeneoktatásnak is. A ház falán emléktábla hirdeti, hogy IV. (Kun) László ki-
rály 1279. július 13. és 25. között országgyűlést tartott Tétényben a kunok letelepedése és 
megkeresztelkedése ügyében.

A polgári Kör első otthona

Az új Szelmann Ház

A régi orvosi rendelő

Bakó Károly grafikája
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Az Angeli utcában sétálunk tovább. A 13. szám alatt létesült a nagytétényi református 
templom. A 16. század közepétől éltek reformátusok a községben. A törökök kiűzése után 
a település új földesurai katolikus németeket és magyar jobbágyokat telepítettek le. Az 1800-
as évekig Tétényben nem éltek reformátusok, a katolikus Rudnyánszky József nem tűrte 
meg a protestánsokat. A 19. század második felében, majd az 1900-as évek elején költöztek 
a községbe nagyobb számban reformátusok. 1926-ban sikeres gyűjtést szerveztek, s 1929-ben 
elkészült, még torony nélkül, az imaház, lelkészlakással együtt. A téglalap alakú, egyszerű 
imaház az 1920-as évek lakóházainak stílusában épült. A gyülekezet első lelkésze Kutassy 
Gyula lett, az ő lelkipásztorkodása idején, 1937-ben vált önálló református egyházközséggé 
Nagytétény. Az imaházhoz 1956-ban épült hozzá a torony, azóta templomként tartják számon.

A templommal szemben lévő házban, az Angeli utca sarkán álló épületben működött 
a Wittmann család szikvízüzeme.

A templom mellett jobbra fordulva, a Zambelli Lajos utcában folytatjuk barangolásun-
kat. Az egykori Ó-utca a település legrégibb utcája. Campona római castrum (katonai tá-
bor) idején, a 2-4. században, e környéken laktak a római tábor katonáinak hozzátartozói 
és a veteránok (kiszolgált katonák). A 20. század első felében az utcában több üzlet, iparos 
állt az itteni lakosság rendelkezésére. Például a Temető utca (Temetőkert utca) sarkán asz-
talos, két-három házzal feljebb élelmiszerbolt, a 21. számú házban a Pentz varroda, vele 
szemben, az utca másik oldalán Huber Antal hentes üzlete, a Plébánia utcával (Szabadság 
utca) szemben Baksai cipész műhelye. Az Ó-utca neve 1948-ban lett Zambelli Lajos utca, 
s két márványtábla is őrzi a huszárezredes emlékét. Az elsőt a kerületi Hazafias Népfront 
és a kerületi Tanács állította 1973-ban, s felirata szerint ebben az utcában élte utolsó éveit 
Zambelli Lajos. A másik emléktáblát a Nagytétényi Polgári Kör állította 2014-ben annak 
a háznak a falán, melyben élete utolsó éveiben Etelka lányánál lakott Zámbelly Lajos (ez 
a helyes írásmód). A Romhányi József utca (volt Diósdi, majd Koltói Anna utca) 1. szám 
alatti saroképület falán látható márványtábla arról tudósít, hogy e házban lakott Törteli Kiss 
Valéria, az 1956-os forradalom 16 éves mártírja, aki a Corvin-közben segítette a harcosokat.

Nagytétényi  
Református templom

Zambelli Lajos emléktáblái



286

A Diósdi utca 12. számú házában született 1921-ben Romhányi József költő, műfordí-
tó. A nagyközönség elsősorban játékos, bravúros verselési technikával megírt állatver seit 
ismeri. A Polgári Kör szülőházára 2011-ben helyezett emléktáblát, s évente megrendezi 
a Romhányi versmondó versenyt a Szelmann Házban. A Diósdi utcát 1945-ben Koltói 
Anna utcára keresztelték, s 2011-ben kapta a Romhányi József nevet.

Az utca végén, az urnatemető kapujával szemben található az ország egyik legrégibb, 
több mint 250 éves zsidó temetője, melyet egyházi jegyzőkönyvek már 1759-ben említet-
tek. A két legrégibb sírkő, mely alatt Zámán Böhm és Róth Simon nyugszik, az 1750-es 
évekből származik.

Az itt eltemetett izraelita lakosok közül 122 személy nevét azonosítani tudták. Az első 
parcellában több ismert tétényi család tagja nyugszik. Itt temették el az 1911-ben, 100 éves 
korában meghalt özv. Schön Árminnét, a Böhm család több tagját, köztük az 1901-ben 
elhunyt Böhm Ferencet, a Schwarcz család 8 tagját, köztük a 80 éves korában, 1921-ben 
elhunyt Schwarcz Pétert. Itt temették el az 1891-ben meghalt Lőwy Pétert, az 1902-ben 
elhunyt Berger Józsefet, az 1905-ben elhunyt Kohn Lipótot és az 1912-ben meghalt Weisz 
Mórt is. 1944-ben tartották az utolsó temetést, azóta zárva van a temető.

Az urnatemető mögött található a Bakó Károly által tervezett és 2012-ben felavatott 
Sváb Emlékhely, melyet a 18. században betelepült, s az 1947-ben kitelepített svábok em-
lékére emelt a Nagytétényi Polgári Kör.

A Zambelli Lajos utca végén jobbra fordulva a Szentháromság utcában haladunk to-
vább. A 13. szám alatti ház előtt, a járdába helyezve, úgynevezett botlatóköveket találunk. 
E házban élt Kohn Ármin és felesége, akiket deportáltak, s 1944-ben Auschwitzban meg-
ölték őket. Ezek a kőtáblák a borzalmas cselekedetekre figyelmeztetnek. Személyessé teszik 
az emlékezést az elhurcoltakra, akiknek még sírjuk sem lehetett.  

Pár lépés megtétele után a Szentháromság térre, a turulmadaras Hősi Emlékműhöz 
érünk. A több mint három méter magas, gúla alakú szobrot Benti Rezső helybeli mes-
ter, a tetején álló, kardot ragadó turulmadarat Vass Viktor szobrászművész készítette. 

Sváb EmlékhelyA nagytétényi zsidó temető



287

1934. október 28-án avatta fel Habsburg József főherceg. Az emlékmű márványtábláján 
105 első világháborúban elesett nagytétényi hős neve olvasható. A talpazat alján négy 
kis emléktáblán a második világháborúban elesett 15 helyi lakos neve szerepel. Nagy-
tétény civil szervezetei és lakói évente, május utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Em-
léknapján a Hősi Emlékmű előtt rendezett ünnepségen emlékeznek meg a település el-
esett hősi halottairól.

Hősi Emlékmű és a Kastély Étterem

A kiállítótér belsejeKiállítótér
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A szoborral szemben Nagytétény egyik legrégibb étterme üzemel. A 19. század végétől 
Pentz Lipót, az 1920-as évektől Illés Ferenc híres vendéglője működött az épületben. 1945 
után évekig kocsmának, italboltnak és a Kürt vendéglőnek adott otthont. Napjainkban fel-
újítva, megújulva Kastély Restaurant néven várja a vendégeket. A vendéglő mellett állt az 
1908-ban épült községháza. Az 1970-es években szanálták, s helyén körzeti orvosi rendelő 
létesült. A rendszerváltás után az orvosi rendelő a Batthyány utcai új épületbe költözött, 
s itt a kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ kapott helyet. Az egykori községházára 
ma már csak az épület falának egy része emlékeztet.

Az emlékmű mögött, a Szentháromság tér és a Nagytétényi út sarkán álló épületben 
2018 elején nyílt meg a Helytörténeti Kiállítótér, mely időutazásra csábítja a látogatókat. 
Az egykori Tétény tárgyi emlékei, régen használt gépek, iparosok szerszámai, sváb laká-
sok bútorai, konyhai eszközök mind-mind a múltról, dédszüleink életéről mesélnek. Az 
épületben működött 1900-tól Wahl József kosárfonó üzeme, s a tulajdonos által létesült 
első tétényi mozi is.

Az egykori polgári iskola épületeGyermekjóléti Központ

A bezárt Tétény filmszínház
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Az egykori Fő-utca és Duna utca (Kastélypark utca) sarkán állt Hufnágel István köz-
kedvelt vendéglője. Államosítás után évekig a gyakran kétes hírű Nefelejcs cukrászda és 
eszpresszó üzemelt az épületben. 2013-ban a leromlott állapotú épületet felújították, s a ke-
rületi Gyermekjóléti Központ költözött az egykori vendéglőbe. A Központ a kerületben 
élő gyermekeket támogatja, problémáik megoldását segíti.

A Nagytétényi út 259. számú ház falán márványtábla emlékeztet arra, hogy 1936-tól 
1945-ig ebben az épületben működött a Nagytétényi Társulati Polgári Fiú- és Leányiskola. 
Az 1940/41. tanévben a Pentz Endre igazgató által irányított polgáriban már 369 diák ta-
nult, közülük 241 nagytétényi fiatal. A tanulás mellett komoly kulturális és sportélet folyt 
az intézményben. A község ünnepélyein, rendezvényein 50 zászlóval felvonuló és szavala-
tokkal, énekszámokkal fellépő polgári iskola kivívta a lakosság elismerését.

Az iskolával szemben állt a Tétény Filmszínház épülete. 1927-ben nyílt meg a mozi, 
s az évek során több nevet is viselt: 1948-ig „Apolló Mozgó”, 1945 és 1948 között „Sza-
badság Mozi”, ezután „Petőfi Filmszínház” lett, s 1959. április végén kapta a „Tétény Film-
színház” nevet. Az utolsó filmet 1990. január 1-jén vetítették a moziban, ezután bezárták. 
Több mint tíz évig üresen állt, elcsúfítva a környéket. 2012-ben lebontották, s helyén épült 
fel a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ.

Helytörténeti barangolásunkat itt, a Nagytétényi út e furcsa kanyarjánál fejezzük be. Ez 
településünk legrégibb útja. A képen látható útkanyarulat több mint 1.500 éves. A római 
kori Campona idején létesült hadiút mentén alakult ki a középkori Tétény falu, s a limes-út 
nyomvonalát az évszázadok során Nagytétény településszerkezete megőrizte. 

Bakó Károly grafikájaCziffra György Nagytétényi Kulturális 
Központ
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Családtörténetek

Az utóbbi években egyre többen keresik, kutatják családjuk eredetét, múltját. A genealógia, 
a családkutatás, a múlt feltérképezése mindenki számára sok érdekességet tartogat. A csa-
ládtörténet ismerete lehetőséget biztosít famíliánk gyökereinek megismeréséhez, megőr-
zéséhez, a családi élet pozitív vonásainak, hagyományainak felélesztéséhez.

A kutatás eredményeként megismerhetjük családunk múltját, sok érdekes esemény-
re lelhetünk. Megérthetjük, kik vagyunk, megtudhatjuk, honnan jöttünk, mit örököltünk 
elődeinktől. A családtörténet megismerése erősíti a vérségi kötelékek által összekötött sze-
mélyek generációkon átívelő összetartozását, egymás iránti elkötelezettségét, a családon 
belüli kötelékeket és a kapcsolatok minőségét. A család egykor fontos személyei mintául 
szolgálhatnak, erőt adhatnak, erősíhetik az utódok összetartását.

Tíz „ősi tétényi” család múltját és jelenét ismerhetjük meg a következő fejezetekben. 
A történetek „szereplői” közül a legtöbben a településünkön születtek, itt jártak iskolába. 
Sokan azok közé a tétényiek közé tartoznak, akik nem csak itt éltek, de tevékenységükkel 
beírták nevüket a község történelmébe.

A képen sváb elődeink bárkája (Schachtel) látható. A 18. század első felében ilyen bár-
kákkal érkeztek az első betelepülők a Dunán Tétény faluba.
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Apatintól Tétényig – a Wahl család krónikája

A Wahl család történetét Wahl József dédunokájának, Wahl Ildikónak és unokatestvéré-
nek elbeszélései, régi fényképei és dokumentumai alapján idézzük fel.

A sváb származású Wahl család a németországi Fekete-erdő környékéről települt 
Apatinba, mely ma Szerbiában, a Vajdaságban található település. A trianoni békeszer-
ződésig a többségében német lakosságú Apatin Bács-Bodrog vármegye egyik járásának 
székhelye volt.  Itt született Wahl György és Bischof Mária Anna gyermekeként Wahl 
József 1878-ban. 

Húsz éves korában József a hátán táblaüveget cipelve, mint vándorüveges, gyalog el-
indult Budapestre. A Vízivárosban telepedett le. Először üveges mesterséggel foglalko-
zott és kitanulta az órásmesterséget is. Megismerkedett Nussbaum Borbálával és 1900. 
március 18-án a Tabánban házasságot kötöttek. Borbála édesapja, Nussbaum Ferenc az 
Országház építésénél ácsként, főpallérként dolgozott. A házaspárnak a Vízivárosban há-
rom gyermeke született: Wahl Mária (Irma), Wahl Ferenc József (Wahl Ildikó nagypapá-
ja) és Wahl János.

A család a 20. század elején Nagytéténybe költözött, s Diósárokban vegyeskereskedést 
nyitottak. Ott alapozták meg későbbi életüket. Tétényben további hat gyermeke született 
a házaspárnak. Nemsokára beköltöztek a község központjába. Megvásárolták a Fő-utca 
13. szám (Nagytétényi út 278.) alatti házat, melynek udvarában működött Grünanger Ala-
jos varrodája. A korabeli képeslapon a település főutcája látható, a tér mögötti sarkon áll 
a Wahl József által megvásárolt ház.

Wahl József és Nussbaum 
Borbála eljegyzési képe

Fő-utca részlet
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Ebben az épületben jött létre a község egyik első ipari üzeme, a Wahl József által alapított 
„Első Nagytétényi Kosárgyár”. József levelezés útján Apatinból uszállyal hozatta a fonás-
hoz szükséges vesszőket, melyet a tétényi kikötőből szállították az üzembe először lovas-
kocsival, majd teherautóval. A vidéki munkások részére – hét közben – a ház udvarában 
lévő lakásokban szállást biztosítottak.

Wahl József jó üzleti érzékkel rendelkezett, s egyre több megrendelést kapott. Nagy 
cégek beszállítója lett. A MAHART részére uszálykosarakat, a MÁV-nak szenes kosarakat 
gyártottak, s a gyár készítette a Margitszigeti Nagyszálló kerti bútorait is. A környékbeli 
településekről olyan családok jöttek dolgozni az üzembe, akik értettek a kosárfonáshoz. 
A kosarakat a tétényi asszonyok festették. A lakosság számára sok használati tárgyat: uta-
zókosarakat, virágkosarakat, s más termékeket állítottak elő. A képeken a gyár rajzával dí-
szített számla, s egy, az üzemben készült utazókosár látható.

Rajzos számla Utazókosár

Wahl József családjáról 
készült csoportkép
Középen ülnek: Nussbaum 
Borbála, ölében Wahl Károly, 
Wahl József ölében Wahl 
Lajos {Leo ), közöttük áll Wahl 
Vilmos. A kép jobb szélén 
Wahl József Olivér és Wahl 
Nándor áll. A kép bal szélén ül 
Wahl Katalin, mögötte Wahl 
Mária Irma látható. Hátul közé-
pen balról jobbra Wahl Ferenc 
József és Wahl János áll
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Közben Grünanger varrodás fia feleségül vette Wahl Mária Irmát. Nászajándékul Wahl 
József vendéglőt nyitott nekik a ház utcafrontján. A képen a vendéglő kerthelyiségében 
látható a család. A bérmálásról készült fotón Wahl Ferenc (Wahl Ildikó nagypapája) mel-
lett, a kép jobb szélén húga, Wahl Katalin áll. Ő fiatalon, 15 éves korában halt meg.

Wahl József  a község közéletébe,  irányításába is  bekapcsolódott.  Mint virilista 
(gazdag adófizető polgár)  tagja lett  Nagytétény képviselő-testületének.  1915-ben, 
amikor behívták katonának, Oberhuber Alfrédnak adott megbízást, távolléte idejére, 
helyettesítésére.

1912 körül az épületben megnyitotta az első tétényi mozit, a Wahl-mozgót, mely az 
iratokban Rákóczi-mozgó néven is szerepelt. 1914-ben már működött a „mozgószínház”, 
mert egy akkori községi irat szerint a mozi előadásai után Wahl Józsefnek szegény-pénztári 
járulékot kellett fizetnie. Ez szombatonként 1 korona, vasárnapi és ünnepnapi előadások 
után 2 korona volt. Mivel József ezt igen soknak tartotta, járulékának átalányban történő 
megállapítását kérte. A képviselő-testület a kérést elfogadta, s évi 30 korona átalányt álla-
pított meg.

A mozi családi vállalkozásként működött. József legidősebb fia, Ferenc József (Ildi-
kó nagyapja) a fővárosi Apolló Moziból hozta a filmeket, felesége árulta a jegyeket, Irma 
lánya pedig zongorán kísérte a némafilmeket. Nagyszüleink az egykori némafilmek közül 
többet is megtekinthettek a Wahl-mozgóban, mely 1923-ig biztosított szórakozási lehető-
séget a lakosságnak, akkor megszűnt.

Wahl József kosárgyáros vállalata az 1920-as évek közepén eredményesen működött, 
a gyár jól jövedelmezett.  Az 1925-26-os esztendőkben a község legtöbb adót fizető, 
leggazdagabb polgárai listáján Wahl József kosárfonó neve is szerepel.

A család a vendéglő kerthelyiségében Bérmálási kép, Wahl Ferenc 
és húga,Katalin
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A gyár dolgozóiról az 1920-as évek elején készült fotó hátsó sorának közepén micisap-
kában áll a tulajdonos, Wahl József. A vidéki dolgozókon kívül a család tagjai és néhány 
nagytétényi lakos is felismerhető a képen. Például az állók között Bárány Katalin, Frank Nelli, 
Hufnágel Anna, Bognár Margit. Ülők között: Wahl Vilmos, Lélisó Tamás, Wahl Ferenc, 
Kremser Erzsébet, Bischóf Lipót. Fekvők között: Molnár Dezső, Wahl Lajos, Minarek László.

Nagytétényben 1926-ban alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Testület, melynek egyik ve-
zetője, válaszmányi tagja lett Wahl József.

A kosárfonógyár az 1930-as évek közepéig jól működött, ezután csődbe ment és árve-
résre került. 1934 decemberében a Wahl-vendéglő nagytermében a katolikus egyházközség 
még belépődíj nélküli sikeres karácsonyi előadást rendezett. Wahl József 1935-ben virilis 
jogon már nem lett tagja a község képviselő-testületének.

Albertfalván villát vásárolt, s családjával odaköltözött. Ott halt meg 1949-ben, 71 éves 
korában. Az időskori fotón feleségével, Nussbaum Borbálával együtt látható.

Wahl József kosárfonó gyárának dolgozói

Wahl Ferenc igazolványa

Wahl József

Wahl József és felesége
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A csőd után Wahl József legidősebb fia, Wahl Ferenc József otthonában, az Ady Endre utcában 
(Angeli utca) még folytatta a kosárfonást, s a fővárosi Vásárcsarnokban saját tulajdonú standján 
árusította termékeit. Az előző oldalon látható igazolvány a vásárcsarnokban erre jogosította.

József másik fiának, Wahl Jánosnak hentesüzlete volt a Fő-utcán. A mai Országzászló 
helyén állt a házuk, amelyet 1944-ben lebombáztak. János 1946-ban Kanadába emigrált, 
a családja Nagytétényben maradt.

Wahl Nándor vendéglője a Fő-utcán (Nagytétényi út), a mai Fáy utca környékén üze-
melt. Nándor fiatalon, 30 évesen halt meg. Az első képen az ifjú Wahl Ferenc József, a má-
sodikon Wahl Nándor, a harmadikon Wahl János és családja látható.

A Wahl család másik ágának története 1891-ben kezdődött. Wahl György második fia, 
Wahl Lajos ekkor született Újvidéken. A 20. század elején családjával ő is Nagytéténybe 
költözött, Diósárokban éltek. Lajos Hamburgban kitanulta a kosárfonó mesterséget. 1914-
ben behívták katonának. Az első világháborús harcok során légnyomást kapott és hallás-
sérült lett. A következő oldalon Wahl Lajos katonai képétől jobbra Lajos mellett első fele-
sége, Rohm Gizella ül, mögöttük Wahl Emma és Wahl Stefánia áll.

 A háború után, 1920-ban a Március 15. utca és a Fő-utca sarkán családjának villát, s 
egy kosárfonóüzemet kezdett építeni, mely 1924-ben már működött. A képeken a felépült 
villa az üzemmel és az ott gyártott virágkosarak láthatók.

Wild Ferenc budafoki kosárfonóüzeme egyesült, beolvadt Wahl Lajos üzemébe és 
Nagytéténybe költözött. Wild Ferenc Lajos testvérét, Wahl Olgát vette feleségül. A ko-
sárfonóüzem jól jövedelmezett. Az 1925-26-os években a község legtöbb adót fizető, 
leggazdagabb polgárainak listáján már Wahl Lajos neve is szerepelt. Mint virilista tagja 
lett a település képviselő-testületének is. 1927-ben a Nagytétényi Ipartestület elöljárósá-
gának tagjává választották.

1930. május 23-án a járási főszolgabíró a Wahl Lajos Wild nagytétényi cégnek engedélyt 
adott arra, hogy a községben kosárfonógyárat létesítsenek. A vállalat jól, eredményesen 
működött, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön (pl. Ausztria, Németország) is 
értékesítették termékeiket.

Wahl János és családjaWahl Ferenc József Wahl Nándor
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A máriacelli, 1932-es nyaraláson 
készült fotón látható személyek:
Hátsó álló sorban állnak: balról 
jobbra haladva: Wahl Károly  
(Lajos fia), Wahl Lajos, Wahl 
Olga, Wild Imre, Bandi Antal, 
előtte a fia, Viktor. 
Ülnek, balról jobbra haladva: 
A harmadik hölgy Wahl Lajos  
második felesége (Kollár  
Erzsébet), mellette Wahl Stefánia 
(Bandi Antal felesége) ül.

VirágkosarakWahl Lajos lakóháza és üzeme 1924-ben

Wahl Lajos első feleségével és testvéreivelWahl Lajos I. világháborús képe
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Lajos több ingatlant (pl. a Hunyadi utcában) és barackost vásárolt. A gyár földszintjén 
lévő lakásokban laktak a munkások és Lajos testvérei.

Az 1930-as évek közepén testvére, Wahl József csődbe ment, elárverezett kosárfonógyá-
rát Lajos megvásárolta, annak működését átvette és a Március 15. utcai gyárába helyezte.

A Fő-utcai épületben lakásokat és üzleteket alakított ki, melyeket bérbe adott. Figye-
lemmel kísérte dolgozói és testvérei életét, támogatta őket.. A munkásokat nyaranta Má-
riacellbe vitte üdülni a gyár teherautójával.

Az első kép bal szélén Wahl Károly látható 1937-ben a munkásokat üdülni szállító 
teherautó előtt. A második fotó Wahl Lajosról készült 1938-ban.

Lajos az 1940-es évek elején is – virilista jogon – részt vett a község képviselő-testüle-
tének munkájában. 1941 tavaszán az árvízvédelmi teendők ellátásában, irányításában se-
gédkezett. A második világháború idején a képviselő-testület ülésén javaslatot tett a kato-
nai szolgálatot teljesítők megsegítésére. Véleménye szerint a katonák hazájukat szolgálják, 

Árverési irat

Wahl Károly, 1937 Ifj. Wahl KárolyWahl Lajos, 1938 Ifj. Wahl Károly, 1943
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ezért minden katonai szolgálattal eltöltött idő után „két hónap lakbért töröljön el a község 
a lakbérhátralékból.” A testület a javaslatot elfogadta.

Lajos fia, az 1921-ben született Wahl Károly az elemi iskolát Nagytétényben végezte 
el, majd a Hunfalvy középiskolában érettségizett. A második világháborúban a 11. Határ-
vadász Zászlóalj katonájaként harcolt a lengyel Kárpátokban. 

Wahl Lajos a zsidóüldözések idején, 1942-ben a kistarcsai internálótáborba vitt nagy-
tétényi zsidókat élelmiszer-szállítmányokkal segítette. 1944 tavaszán a helyi zsidók zakla-
tása, üldözése ellen tiltakozott a képviselő-testületi ülésen. A nagytétényi Igazoló Bizottság 
1946-ban közel 500 helyi lakos háború alatti és előtti politikai magatartását vizsgálta meg. 
Wahl Lajos két nyilatkozatot mutatott be a bizottságnak.

A község képviselő-testületének nyilatkozatában az olvasható, hogy Wahl Lajos 1944 
áprilisában a testületi ülésen felszólalt és „élesen kikelt az akkori rendszer ellen, melynek ke-
retében a helybeli zsidó iparosokat és kereskedőket a hatóságok legkülönfélébb ürügyek alatt 
zaklatják és fenyegetik. Felsorolta azokat a sérelmeket, melyeket saját maga tapasztalt, az 

Nyilatkozat
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elöljáróság oltalmát kérte a zaklatottak részére.” Az igazolást – többek között - Mészáros 
Jenő főjegyző és Grósz Ferenc községi bíró írta alá.

A deportálások idején Károly barátja, Schön György Komáromban megszökött a lá-
gerbe tartó vonatról. Őt Wahl Lajos vitte Killy Antalhoz, aki pincéjében bújtatta el. 1944 
karácsonyán a Téténybe bevonult orosz katonák Március 15. utcai otthonukat tönkre tet-
ték. Lajos néhány értéket a kertben elásott, de a szovjetek azt is megtalálták és összetörték. 
Károly leromlott egészségi állapotban tért haza a háborúból. 1947-ben a kitelepítést a csa-
lád – segítséggel - átvészelte. Több irattal is igazolták, hogy magyarnak vallották magukat. 
Az államosítás idején (1950-51) először a teherautót, a személygépkocsit, majd a gépeket, 
végül a gyárat és a lakóházaikat is elvették tőlük. A rendszerváltás után a Március 15. ut-
cai háznak azt a lakását visszavásárolhatták, amelyikben laktak. Wahl Károly 1955-ben 
megházasodott, feleségül vette Gräft Erzsébetet. 

Wahl Károly és felesége  
Gräft Erzsébet

A házaspár és Károly

Wahl Lajos, felesége Kollár Erzsébet és Wahl 
Károly, 1940-es évek eleje

A házaspár és Zita
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Az államosítás után Wahl Lajos és fia a Budafoki úton üzemhelyiséget béreltek, ahol 
náddal bevont, majd alumínium ládákat (kenyeres ládákat) javítottak. Wahl Lajos 87 
éves korában, 1978-ban halt meg. Fia feleségével 1994-ig tovább dolgozott a műhelyben. 
Wahl Károly 86 évesen, 2007-ben hunyt el.  Az előző oldal alján az első képen Kollár 
Erzsébet és Wahl Lajos látható unokájukkal, Zitával, a másodikon a házaspár fiúkkal, 
Károllyal. Az utolsó két kép Lajost ábrázolja idős korában és két unokájával, Ildikóval 
és Szilvia Zitával.

Unokáival 1961-benWahl Lajos idős korában
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Württembergtől Tétényig – a Wittmann család krónikája

A Wittmann család krónikáját Wittmann Judit elbeszélése, fényképei és dokumentumai 
alapján idézzük fel.

A családtörténeti kutatások szerint a família története a német sváb kulturális és nyel-
vi régióban, Württembergben kezdődött. Itt, Németország egykori délnyugati államában, 
a mai Baden-Württemberg szövetségi állam területén éltek a 18. század elején a Wittmann 
család ősei. 1740 körül, az első sváb telepesekkel együtt indultak útnak, s a Dunán végigha-
józva, bárka jellegű dereglyével, úgynevezett Schachtellel érkeztek Téténybe. A 18. század 
második felétől a család több fiúgyermeke is a Jakab nevet kapta kereszteléskor. Az első 
képen a telepesek indulása látható egy 19. századi rajzon. A jobb oldali fotón Wittmann 
Judit 2018-ban készült fába égetett munkája, a Svábok útja, a három bejöveteli szakasz dá-
tumával és a kitelepítés időpontjával.

Az első Wittmannt, Judit ősapját 1778-ban anyakönyvezték Tétényben Jacobus néven. 
Feleségét Anna Mária Oztheknek hívták. Fiúk, Judit szépapja, Wittmann Jakab 1814-ben 
született a faluban. Felesége, Czifrik Mária 1818-ban Egerben, de esküvőjüket már Tétény-
ben tartották. Gyermekük, Wittmann Jakab, az ükapa 1846-ban született. 1868-ban fele-
ségül vette Knon Ádám és Grósz Rozália leányát, Knon Erzsébetet (1850). A házaspárnak 
két gyermeke lett. Egy leány, Erzsébet és egy fiú, Jakab.

Wittmann Jakab, a pályamunkás dédpapa 1867-ben született, háztartásbeli felesége, 
Hufnágel Mária, OMI 1874-ben. Két fiúgyermekük volt: János (1891) és Jakab (1896), Ju-
dit nagypapája. Férje korai, 1898-ban bekövetkezett halála után Omi újból férjhez ment, 
Hasszán Márton felesége lett. Házaló tejárusként egy lovaskocsival keresték kenyerüket. 
Hosszas, kitartó munkával 1912-ben egy kis szikvízüzemet nyitottak az Ó-utca 32-ben. 
Mindketten dolgoztak a vállalkozásban, alkalmazott nélkül.

Wittmann Judit, svábok útjaUlmi dereglye
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A mesterségesen készített, szén-dioxiddal dúsított vizet az angol Joseph Priestley kísérletezte 
ki 1767-ben. Hazánkban Jedlik Ányos nevéhez fűződik a szikvíz olcsó, nagyüzemi gyártása, s 
az a módszer, hogy az üveg aljáról egy cső segítségével nyerik ki a szódavizet. A képen látható 
sasfejes üvegen a fejet nem dísznek szánták, hanem azért került a cső végére, hogy azt senki 
ne vegye a szájába. Az üvegben uralkodó 8-10 atmoszféra nyomás hamar balesetet okozhatott.

A következő két képen az üzem szerszámai, üvegei, a Wittmann család relikviái láthatók.
Omi második házasságából is két fiú született: Márton és István. Ebben az időben Witt-

mann Jakab, a nagypapa, a Röck István (Április 4. Gépgyár)) Gépgyárban dolgozott. 1914-
ben Hufnágel Mária újból megözvegyült. Jakab otthagyta a gyárat és beállt a szódaüzembe. 
A művészfotó 1914-ben készült róla.

Közben kitört az első világháború.
Wittmann János 23 évesen, 1914 májusában vonult be katonának Komáromba, a 7. ki-

rályi vártüzérzászlóaljhoz. Kiképzése után az olasz fronton harcolt – többek között – a To-
nale-szoros környékén és az Isonzói csatákban. 1918. november elején olasz hadifogságba 
került, ahonnan egy év múlva, 1919-ben térhetett haza.

Sasfejes szódásüveg A Wittmann család relikviái

Wittmann Jakab a román 
fronton, 1917

Wittmann Jakab, 1914 Wittmann Jakab, Ojtozi- 
szoros, 1917 (az ülő katona)
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Wittmann Jakab, a nagyapa 19 éves korában, 1915. július közepén vonult be Komá-
romba, szintén a 7. királyi vártüzérzászlóaljhoz. Kiképzés után a nesseldorfi vagongyárban 
dolgozott egy évig, mint lakatos. 1917-ben Erdélybe, a román frontra vezényelték, ahol 
az Ojtozi-szorosban (románul Oituz) harcolt a román front összeomlásáig. Ezután a pót-
keretnél szolgált fegyvermesteri beosztásban a háború végéig. Hazatérése után, az 1920-
as évek első felében édesanyja mellett segítő családtagként dolgozott a szikvízüzemben.

 Jakab 30 évesen, 1926-ban nősült meg. November 27-én feleségül vette a földműves 
Schieder Ferenc és Bayer Magdolna 7 gyermekes házaspár legfiatalabb leányát, Schieder 
Erzsébetet. A család Lovasberényben élt, onnan költöztek Nagytéténybe. Erzsébet már 
a községben született 1907-ben. A házassági anyakönyvi kivonat másolatának egyik rova-
ta szerint 1926-ban Wittmann Jakab már szikvízgyáros.

A baloldali kép Wittmann Jakab és Schieder Erzsébet, a középső pedig Wittmann János 
és Schieder Anna (Wittmann Imre keresztszülei) esküvőjén készült.

Wittmann Jakab tagsági igazolványaWittmann Jakab házassági anyakönyvi kivonata
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Az 1926-ban, Jakab esküvője alkalmából készült fotón Omi (középen) látható négy 
fiá val. Balról jobbra: Hasszán István, Hasszán Márton, Wittmann Jakab és Wittmann 
János.

Jakab és Erzsébet (a nagyszülők) négy gyermeke közül Janika egy éves korában 
meghalt,  Imre  (Judit  édesapja)  1930-ban,  Mária  1936-ban,  Márta  1944-ben szü-
letett.  Wittmann Jakab több egyesületnek is  tagja  lett:  Nagytétényi  „Hangya”  fo-
gyasztási  és  értékesítési  szövetkezet,  Nagytétényi  Iparoskör,  Szikvíziparosok  Or-
szágos Ipartársulata.

Wittmann Imre,  Judit  édesapja a nagytétényi  elemi iskolában kezdett  tanulni, 
majd a község polgári iskolájának diákja lett, végül a Kandó Kálmán középiskolában 
érettségizett.

Tagja lett a 803. számú Nagyboldogasszony Cserkészcsapatnak. Egy alkalommal 
a Bakonyban, Tésen az egyházi birtokon táboroztak, ahol társaival a vízililiomokkal 
teli  tó fölé kötelet  feszítettek ki,  s  azon a tó közepéig bemászva beugrottak a tóba. 
Amikor a pap észrevette őket, soha többé nem mehettek oda. Imre tagja volt a Le-
vente  Egyesületnek és  a község színjátszókörének is.  Bemutatott  színdarabjaikkal 
sok örömöt szereztek a lakosságnak. A helyi Természetjáró Körrel több nagy kirán-
duláson vett részt, kajakkal is, például a Baja-Belgrád-Baja útvonalon. Az 1939/40. 
tanév végén készült tablón, a 3. osztályos, 10 éves Wittmann Imre a tanító, Horváth 
Károly jobb keze mellett áll nyakkendős, sujtásos kabátban, melyet édesanyja varrt. 
Schieder Erzsébet az Ó-utcában, Pentz Magdolna műhelyében tanulta meg a varrás 
mesterséget.

A család minden évben részt vett a tétényi szüreti felvonulásokon és mulatságo-
kon. Judit nagymamája a gyakran megrendezett községi teadélutánok egyik fővédnö-

Wittmann Imre, 1939-40
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keként kapcsolódott be az egyesületek életébe. A képen Wittmann Jakab látható, mint 
csikós a Szelmann-vendéglő udvarán,  egy szüreti  felvonulás alkalmával  az 1910-es 
évek közepén.

Jakabnak és testvérének a Ráchegyen barackosa volt.  A megérett  gyümölcsöket 
lovaskocsival szállították haza. Otthon sablonnal osztályozták a barackot, majd „Jan-
csi-papírba” csomagolták, s a Barackos út elején lévő gyűjtőbe vitték. A legnépszerűbb 
fajták közé ekkor a „Mariska”, az „Amerikai”, az „Amsden”, a „Shampion”, az „Elberta” 
és a „Japán” tartozott .

1952-ben államosították a szikvízüzemet. A Metallochemiáé lett, de még egy darabig az 
eredeti helyén hagyták, majd el is szállították. Ezekben az években Wittmann Jakab a Fő-
városi Ásvány- és Szikvízüzem javítóműhelyében dolgozott gépkezelőként. 1957. decem-
ber 1-jén 83 éves korában meghalt özvegy Hasszán Mártonné. A család 1959-ben vissza-
kapta az üzemet, mely ismét eredeti helyén működött. Jakab, varrónő feleségével folytatta 
a szódagyártást, akinek a ház körüli munka és a barackos mellett még erre is jutott ideje 
és ereje. A barackost az 1960-as évek végén eladták.

Wittmann Imre érettségi után a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán gyengeáramú 
villamosmérnöki diplomát szerzett. A Műszeripari Kutató Intézet dolgozójaként európai 
hírű találmányt alkotott, az integrált áramkör (IC)-mérő automatasort. A középső képen 
Wittmann Jakab levente-igazolványa látható 1943-44-ből, a másik fotón egyetlen munka-
helyén, a kutatóintézetben, munka közben.

Imre 1960-ban feleségül vette az 1939-ben született, erdélyi származású Baksay Judi-
tot, akinek édesapja hídmérnökként részt vett a Szuezi-csatorna építésében. Édesanyja, 
Surda Melinda négy nyelven beszélt, édesapja versenylovaival bejárták az egész világot. 
Baksay Judit a Baross Gábor-telepi általános iskola tanulója lett, majd a Budai Nagy Antal 
Gimnáziumban kezdte középiskola tanulmányait, s a Kaffka Margit Gimnáziumban érett-
ségizett. A házaspárnak egy gyermeke született, Wittmann Judit, 1962-ben. Édesanyja az 
Élelmiszeripari Tervező Vállalatnál dolgozott, az utolsó öt évben a vezérigazgató titkár-
nőjeként. 1990-ben halt meg.

Wittmann Imre munkahelyénWittmann Jakab mint csikós, 1916 W. Imre levente- 
igazolványa, 1943
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Az első fotón a négy éves Judit látható Pobjedájukon, a sokak által Kobi bácsinak hívott 
nagypapájával.

Wittmann Jakab Gyuri lovával és lovaskocsival szállította az üveges szódát a kis-
vendéglőkbe, ahol az asztalok díszei lettek a bordás, színes, sasfejes, golyós, özv. Hasz-
szánné nevével  ellátott  üvegek.  A szállítás útvonala mindig azonos volt.  Az első ál-
lomás az érdi Csillagcsárda,  az utolsó pedig Szelmann Ignác vendéglője.  Előfordult, 
hogy az elfáradt gazda elaludt a bakon, de Gyuri mindig hazavitte. Háznál is árulták 
a szódát, egész nap rendelkezésére álltak a tétényi és a környékről érkező vevőknek, 
akik beszélgettek, nosztalgiáztak a boltban, sohasem siettek. 1967-ben, 60 éves korá-
ban meghalt Jakab felesége, Schieder Erzsébet. Ezután Judit nagypapája egyedül töl-
tötte a szódát és már nem szállított a lovaskocsival sem. A két kocsi ezután a gyerekek 
játszóhelye lett,  ahol babaszobát rendeztek be. Gyuri ló is elkerült a háztól, egy érdi 
kupec vette meg szegényt.

Wittmann Jakab az 1960-as évek végéig várta és fogadta vevőit. Jó időben gyakran az 
udvaron, kedvenc kis asztalánál, egy üveg savanykás fröccs mellett.

A fröccs magyar története 1842. október 5-én kezdődött. Fáy András író fóti pincéjébe 
hívta szüretre néhány barátját, többek közt Jedlik Ányost és Vörösmarty Mihályt is. Jedlik 
magával vitte az általa feltalált szódásüvegét, s a társaság meglepetésére elkészítette a leg-
első szódával hígított bort, amit németesen spriccernek nevezett el. Vörösmartynak nem 
tetszett a szó, s helyette találta ki a fröccs nevet.

Ekkor született a költő „Fóti dal” című verse, mely szerint „Fölfelé megy borban a gyöngy; 
Jól teszi. Tőle senki e jogát el Nem veszi.”

Wittmann Jakab 70 éves korában, 1970-ben hunyt el.

Wittmann Judit, 1967Wittmann Judit és 
nagypapája, 1966

Wittmann Jakab a kertben, 
1970
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Édesapja halála után Wittmann Imre, megtartva kutatóintézeti állását, másodállásban 
átvette az üzem vezetését a családi vállalkozásban. Heti három alkalommal, 16-tól 19 
óráig tartottak nyitva. Szombatonként 10-12 és 15-18 óra között árulták a szódát. Imre 
anyai nagybátyja, Bayer János (Hanzi bácsi) segített a munkában. Az ő felesége, Rozália 
is Schieder lány, Judit nagymamájának testvére volt. Bayer János nyitotta a boltot, árult, 
amíg Imre haza nem ért a munkából és segített a töltésben is.

1977-től Imre leánya, Wittmann Judit, a Budai Nagy Antal Gimnázium első osztá-
lyos tanulója is bekapcsolódott a családi vállalkozásba. Már gyermekként is szeretett 
az üzemben tartózkodni és segített, ahol tudott. A kép 1967-ben, öt éves korában ké-
szült róla. A 70-es évek második felében átvette a már nem fiatal Hanzi bácsi munkáját. 
Télen gyakran délután fél háromkor fűtött be a kis olajkályhában, hogy nyitásra, 4 órára 
meleg legyen a boltban. Megtöltötték az üres, saját jelzéssel ellátott üvegeket. Ezekben 
az években már 22,5 literes alumínium ballonokat is töltöttek, melyeket esténként Pob-
jeda autójukkal szállították a környékbeli kiskocsmákba. Judit közben elvégezte a budai 
Tanítóképző Főiskolát, s 1983-ban a nagytétényi általános iskola tanítója lett, itt dolgo-
zott 2008-ig. Tanítás mellett a szegedi főiskolán technika-informatika tanári diplomát 
szerzett. Jelenleg a Baross Gábor-telepi általános iskola tanára.

1986-ban fiatalon, 56 éves korában elhunyt Wittmann Imre. Ezután Judit férje, Hekkel 
István folytatta a szódagyártást. Főleg ballonos szódával foglalkozott, mert az üveges szóda 
már alig fogyott. Az olcsó, műanyagpalackos ásványvizek térhódítása kiszorította az igazi 
üveges szódát, s azok árával sem tudott versenyre kelni a család. A kisvendéglők italau-
tomatákat vásároltak, vagy bezártak. Lassanként a szóda feleslegessé vált, ezért a családi 
vállalkozás 2007 óta szünetel. A helyiséget, a berendezést eredeti állapotában megőrizték, 
mert megtanulták, hogy a hagyományokat, értékeket őrizni, ápolni szükséges. A családi 
és az újjáélesztett községi hagyományoknak, emlékeknek ma már Judit gyermekei, Zsófi, 
Ádám és Bence is méltó őrzői.

Wittmann Judit és barátnője, Wahl Ildi (Wahl József kosárgyáros dédunokája) 2013-
ban a nagytétényi lakosság által gyűjtött tárgyak felhasználásával, az új Cziffra György 
Kulturális Központban létrehozták a helytörténeti kiállítást, gyűjteményt. 2017-18-ban 
jelenlegi helyére, Wahl József egykori kosárfonógyárának épületébe költöztették és fel-
újították a gyűjteményt.

Családtörténeti krónikánkat Judit mottójával és fotómontázsával fejezzük be: 
„Szerencsés az, akit a példaképe nevelt fel. Köszönöm édesapám!” 

A fotómontázson látható személyek
Balról jobbra – első sor:
• a szüleim és én 1970. 
•  Baksay Zoltán – anyai nagypapám – meghalt 1981-ben
•  Surda Melinda – Baksay Zoltánn – anyai nagymamám – meghalt 1978-ban
•  Baksay Istvánné – anyai nagypapám édesanyja
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•  Wittmann Jakab – apai nagypapám 1970-ben a kertünkben
•  Édesapám, Wittmann Imre (és Klári) – kb. 1943, a nagymamám által varrt csikósruhában

Balról jobbra – második sor:
•  apai nagymamám, Wittmann Jakabné, született Schieder Erzsébet 1966-ban (meg-

halt 1967-ben)
•  szüleim esküvői képe 1960. május 7. (Baksay Judit, Wittmann Imre)
•  anyai nagymamám, Surda Melinda szülei, akik a versenylovakkal járták a világot, te-

hát anyai-anyai dédszüleim
•  apai nagymamám, Wittmann Jakabné és édesanyám 1961-ben

Balról jobbra – harmadik sor:
• a házunk Zambelli utcai homlokzata 1978-ban
• a házunk Angeli utcai homlokzata 1978-ban
•  Kastélymúzeum és én 1967-ben



309

Morvaországtól Tétényig – A Kludák család krónikája

A morva eredetű Kludák család történetét Dr. Kludák István és Kludák Erzsébet elbeszé-
lése és fényképei alapján idézzük fel.

A család története a 18. században, a Habsburgok örökös tartományában, Morvaország-
ban kezdődött. A régi képeslapon látható településen, Plumovban (ma csehországi város) 
1772. december 5-én született Kludák Ferenc. Szüleinek, Kludák Vencelnek és feleségének 
Marinának csak a nevét ismerjük. A kludák szó nyugodt, csendes embert jelent. A napó-
leoni háborúk idején, az egyre gyakoribb újoncozások miatt Kludák Ferenc a 18. század 
végén elmenekült a franciák ellen háborúskodó Ausztriából. Egy borkereskedő boroshor-
dójában megbújva jutott át a határon. A német telepesek által alapított Újlakon (Neustift) 
telepedett le, a Margitszigettel szemközti Duna-parton. Cipészmesterként dolgozott. Fele-
ségül vette Wágner Jozefát, s nyolc gyermekük született. Közülük csak kettő, Kludák József 
és Kludák Anna érte meg a felnőttkort.

Az 1813-ban született Kludák József érdeklődő, sok dologhoz értő, tehetséges egyéniség volt. 
Pályafutását vízimolnárként kezdte. A Szentendrei sziget déli csücskénél, a régi átkelőhelynél 
(ma kikötő), a Csillaghegy és Békásmegyer közötti Duna-parton állt a vízimalma. Jó üzleti 
érzékkel megvásárolta a vízimalom közelében lévő Bivalyos Csárdát. A bivalykereskedők 
itt gyülekeztek, s adták-vették az állatokat. A csárda még ma is működik Bivalyos vendéglő 
néven. A képen a csárda látható egy régi képeslapon. Kludák József megházasodott, feleségül 
vette Thier Annát. Nyolc gyermekükből négy érte meg a felnőttkort. A 19. század közepén 
a család a budai Vízivárosba, a Szegényház utca 26. szám alatti házba költözött.

Kludák József fia, Kludák Antal (1851-1924) hentes és mészáros mesterként dolgo-
zott, majd „nagyvágó” lett. Ez azt jelentette, hogy hetente 60-80 marhát és még több disz-
nót vágtak le. A közeli első Magyar Szalámigyár beszállítója lett. 1896-ban feleségül vette 

Bivalyos csárdaPlumenau Kludák Antal
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Kreisz Borbálát. Négy gyermekük közül két lánya fiatalon meghalt, a harmadik lány nem 
ment férjhez. Antalnak a Vízivárosban több bérháza, a Rózsadombon szőlői voltak. A ké-
pen Antal budai üzlete előtt látható. A közeli Lövőház utcában kétemeletes házat építtetett, 
s 1902-ben családjával ennek első emeletére költözött. A Farkasréti temető altemplomá-
ban temetkezési helyül kriptát vásárolt. Az első világháború idején egész vagyonát hadi-
kölcsönbe fektette, de a Lövőház utcai házon kívül mindenét elvesztette.

Fia, Kludák Antal (1908-2000), a szertelen, könnyed életmódú, jó kedélyű, kalandokra vágyó 
(bohém) fiatalember gyorskorcsolyában és síkfutásban budapesti bajnok lett, bejárta a világot. 
Máté Friderikával kötött házasságából nem született utód, így vele kihalt a család budai ága.

A család tétényi ágának története Kludák József második fiával, az 1849-ben született 
Kludák Istvánnal (Fotival) kezdődik, aki szintén hentes és mészáros mester lett.

Téténybe a vízi-molnárság céhes kapcsolatai révén kerülhetett, s a település egyik búcsú-
ján ismerkedett meg Bleicher Magdolnával, Mutival (1853-1921). Bleicher György és Brunner 
Rozália (Groszi) leányukkal a templommal szemben laktak, a Fő-utca 24. szám alatt. A német 
ajkú, többségében (81,5%) sváb lakosú Tétényt István alkalmasnak tartotta letelepedésre és csa-
ládalapításra. 1873-ban feleségül vette Bleicher Magdolnát, s átmenetileg a budai Szegényház 
utcai házba költöztek. Itt született meg első gyermekük, ifj. Kludák István (Stefi), aki mészáros 
segédként fiatalon, 1898-ban hunyt el. Ekkor már Tétényben laktak, s ekkor építették a krip-
tát is a község temetőjében. 1875-ben Tétényben született második gyermekük, Kludák Irma, 
aki Babocsay Ferenccel kötött házassága után férjével Budára költözött. A harmadik gyermek, 
a második fiú, Kludák József (Pepi) 1877-ben született, s apja mellett tanulta ki a hentes mes-
terséget. A következő három gyermek csecsemő korában meghalt, majd utoljára Kludák Anna, 
(Tánti) jött a világra. Ő 1908-ban Klenovits Bélával kötött házassága után Pestre költözött.

Kludák István (Foti) több évig bérelt helyiségben dolgozott. A képen látható, jelenlegi 
házat (Fő-utca 61. szám, majd Vöröshadsereg út 61., jelenleg Nagytétényi út 300.) 1888-ban 

Kludák Irma és férje, Babocsay Ferenc valamint gyermekeikBleicher Magdolna
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vásárolták meg Tichy vízimolnártól. A 19. század második felében a tétényi Duna-parton 
is őröltek vízimalmok. A ház udvarában ma is több malomkövet őriznek.

A 18. század végi tétényi helyszínrajzon a kereszttel jelölt templomdombtól balra a nyol-
cadik telken állt a megvásárolt ház.

A házat a hentes és mészáros munkához át kellett építeni. Vágóhíd, istálló, jégverem, 
füstölő, ólak épültek. Az üzletet az egyik szobából alakították ki.

Foti ekkor már közmegbecsülésnek örvendett Tétényben, a község képviselő-testüle-
tének lett a tagja. 1914-ben például javaslatot tett a községi vágóhíd kibővítésére és rend-
betételére, amit a közgyűlés el is fogadott. A családban még ekkor is németül beszéltek.

A településen ezekben az években nagyszámú izraelita vallású lakos élt, 1890-ben több 
mint 300. Bizalmuknak köszönhetően a kóser hússzéket a Kludák üzletben alakították ki. 
A kóser vágásokat a sakter végezte a haleffel, ezután a hentesmunka és a kóser hús szigorúan 

Térkép, 1796

Kludák József

Az ablakban Kludák Anna, előtte férje, 
Klenovits Béla látható

Az ajtó előtt Klenovits Béla, a pult mögött  Kludák István, 
a húsdaráló mögött pedig  menye, Kludák Józsefné áll
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vett külön kezelését, árusítását Fotira bízta az izraelita egyházközség. Munkájával annyira 
elégedettek lettek, hogy még az 1950-es években is küldtek neki húsvétkor maceszt ajándékba.

Foti fia, Kludák József (Pepi) közben hentes és mészáros mester lett, s az apja mellett 
dolgozott. 1905-ben házasságot kötött az ugyancsak hentes családból származó Schmidt 
Máriával (1886-1968), Schmidt István és Kelemen Mária leányával. 

A házaspárnak négy gyermeke született: 1906-ban Kludák Irén, 1908-ban Kludák Ist-
ván, 1912-ben ifj. Kludák József (Kokó), és 1917-ben Kludák Magdolna.

Az első kép Kludák József és Schmidt Mária esküvőjén készült, a másodikon József 
10 éves fiával, Istvánnal áll üzlete előtt. A harmadik fotón Irén és István látható 1911-ben, 
a negyediken István, Irén és József, az ötödiken Magdolna 1935-ben.

Irén és István, 1911Schmidt Mária és Kludák 
József esküvői fotója

Kludák József és fia

Kludák Magdolna 1935-benKludák István, Irén és József
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Az első világháború idején Pepit 1914-ben népfelkelőként hívták be katonának. Az 
olasz frontra került, a piavei hadtápnál szolgált mint hentes. 1917-ben, Magdolna lánya 
megszületésekor térhetett haza.

Leszerelése után, 1919-ben iparengedélyt kapott és átvette az üzletet édesapjától, Fo-
titól, aki néhány év múlva, 74 éves korában,1923-ban meghalt. A Kludák famíliáról a ház 
előtt 1917-ben készült fotón a család több tagja látható.

Kludák István apja, a tétényiek Pepi bácsija mellett 1924-től lett hentes és mészáros ta-
nonc, majd mester. Nem csak a szakmában, hanem a sportban is jeleskedett. Testvérével, 
Kokoval együtt a nagytétényi futballcsapat oszlopos tagjai lettek. 1939-ben, édesapja 62 
éves korában meghalt, s az üzlet Kludák Istvánra maradt. 

Az 1939. szeptember 1-jén kitört második világháború alaposan megtépázta a csalá-
dot. István 1941-ben házasságot kötött Kováts Erzsébettel (1921-2006), majd őt is behív-
ták katonai szolgálatra.

Kludák Irén férjével, Jakab György katonatiszttel és két fiával 1944-ben a fronttal elhagyta 
az országot. Évekig német lágerben éltek, majd 1951-ben kijutottak Amerikába. Soha nem 
jöhettek vissza Magyarországra. Irén 1964-ben, 58 évesen halt meg. Kludák Magdolna el-
kísérte második gyermekével várandós nővérét, s Szombathelyen segédkezett a szülésnél. 
Ezután ő is a német lágerbe sodródott. Varga Gyulával kötött házassága után Ausztráliába 
kerültek, ő sem tudott hazajönni. 2000-ben, 83 éves korában hunyt el. 

Kludák József katonatársaival A Kludák család 1917-ben
Álló sor balról: Babocsay István, Kludák Irma, 
Bleicher Magdolna (Muti), Kludák István 
(Foti), Babocsay Irma, Klenovits Béla, Schmidt 
István. Ülő sor balról: Kludák Anna (Tánti), 
ölében ül Kludák József, Bleicher Györgyné 
(Groszi), Schmidt Mária (terhesen Kludák 
Magdolnával), Kelemen Mária – Schmidt 
Istvánné (balján ismeretlen kisfiúval).  
Első sor: Kludák Irén és Kludák István. 
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Kludák József 1937-ben Kludák István és Kokó 1933-ban

Kludák Irén, ifj. Jakab György és  
Kludák Magdolna, Jakab Árpád

Kludák Magdolna és Varga 
Gyula

Kludák István és Kováts Erzsébet esküvője
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Kludák József (Kokó) francia fogságba került, onnan tért haza. Nagytétényben élt, s 80 
éves korában, 1992-ben halt meg.

Kludák István és katonatársai 1944 októberében Felső-Magyarországon vonultak vissza. 
1945. április 4-én Mosonmagyaróváron István orosz fogságba került. A Szovjetunióba vit-
ték, az úton két cédulán üzenetet dobott ki a vagonból, ezek eljutottak a családhoz.

Az egyik üzenetet Felsőgödön találták, onnan továbbították Nagytéténybe:

Fogsága idején a zaporozsjei (ma Ukrajnában található) repülőgyárban dolgoztatták. 
Itt a lágerorvos állapította meg szívbetegségét és súlyos szívbelhártya-gyulladás miatt be-
tegszállító vonattal hazaküldték. A Vas megyei Jánosházára szállították, onnan tért haza 
családjához.

Kludák István 
levele

A baloldali fotón nagyi és ómama (Schmidt Mária és Kelemen Mária) látható 1941-ben, 
a jobb oldalin pedig Kováts Erzsébet az újjáépítési kiállításon.
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A háború után István a hentes és mészáros mesterség negyedik generációs tagjaként 
a nulláról kezdett mindent. Kiváló kereskedelmi érzékkel rendelkezett, néhány év alatt fel-
virágoztatta az üzletét. 1946 szeptemberében a budapesti Vármegyeházán rendezett Pest 
megyei újjáépítési kiállításon Hüll Ferenc kollégájával közös standon képviselték a nagy-
tétényi szakmát.

1948-ban már annyi megtakarított pénzzel rendelkezett István, hogy kibővíthette az 
üzlethelyiséget. A kirakat ekkor került az utcafrontra, új hűtőszekrényt, krómozott hús-
akasztókat csináltatott, villanydarálót vásárolt.

Bizakodva tekintett a jövőbe, mert a választási plakátokon a kommunisták azt hirdet-
ték, hogy a kisemberek magántulajdonát megvédik. Nem így történt. Mint sokan mások, 
ő is csalódott. 1950-ben, egy nap alatt, minden felszerelést lefoglalva kiparancsolták abból 
az üzletből, mely 1888 óta a család tulajdona volt. Ráadásul elképesztően nagy adó meg-
fizetésére kötelezték.

A házaspárnak két gyermeke született. A következő oldalon az első fotón a nagymama 
(Schmidt Mária), Kludák István és felesége Kováts Erzsébet, ölében az 1953-ban született 
Édivel (Kludák Erzsébet) látható. A második fotón az 1943-ban született ifjú Kludák Ist-
ván ölében ül húga, Édi.

1950 után Kludák István nem tudott elhelyezkedni, mert mint a „volt kizsákmányoló 
osztály tagjával” szóba sem álltak vele. Végül egy festékgyárban alkalmazták mint segéd-
munkást, főleg éjszakai műszakban. Felesége a budafoki hentesüzletben pénztáros lett. 
A bolt előtti csoportképen balról ő harmadik. 
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A szívbetegség tünetei egyre súlyosabb formában jelentkeztek Kludák Istvánnál, kis 
terhelésre is fellépő fulladás miatt rendszeres munkára alkalmatlannak bizonyult. Otthon 
füstölést vállalt, disznóvágások idején sózott belet árult, forrázóteknőt, rénfát kölcsön-
zött. Később családi segítséggel nyáron a helyi őszibarack felvásárlásnál ülőmunkát vég-
zett, egyre nehezebben. Fokozatos állapotromlást követően 1961. november 20-án, 53 éves 
korában halt meg.

A ház kapuja előtt 1986-ban készült családi fotón balról jobbra haladva Jakab Árpád, 
Jakab György, Kludák Ildikó, Kludák Attila, Kludák Erzsébet  és Kludák István láthatók.

A család történetének elmesélői, Dr. Kludák István jelenleg orvos, Kludák Erzsébet 
a nagytétényi helytörténeti kör vezetője. 

Kludák István és Édi

Családi fotó, 1986

A budafoki bolt előttKludák István, Schmidt 
Mária, Ifj. Kludák  
István, Kludák Erzsébet, 
Kelemen Mária

Ifj. Kludák István egy, az 
édesapját és Irént ábrázoló 
festményt tart a kezében
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A Herczeghalmy család képes krónikája

Herczeghalmy Ilona (Luigitsch Ferencné) anyai ágon „ősi” tétényi sváb család leszárma-
zottja. Ükszülei, Grósz János és felesége, Pentz Teréz a 19. században éltek. Grósz János 
1882 és 1885 között Tétény választott bírói tisztségét töltötte be. A házaspárnak három 
gyermeke született: Jakab, aki Knapp Annát vette feleségül, János, akinek Mehrl Teréz 
lett a felesége és az 1857-ben született Grósz József, Ilona dédapja. Ő az 1856-ban szü-
letett Pentz Katalinnal kötött házasságot. Grósz József a 19. század végén a község kép-
viselő-testületének munkájába is bekapcsolódott mint póttag és esküdt. Az első képen 
a házaspár az 50 éves aranylakodalmukon, a másodikon pedig egy községi mulatságon 
látható az 1920-as években.

A házaspár három gyermeket nevelt fel:  Jánost, Ferencet és az 1885-ben született 
Grósz Annát, Ilona nagymamáját. Annát a szintén 1885-ben született Tafferner  Antal 
vette feleségül.

A következő oldal tetején látható kép a Tafferner családról készült. A széken ülő Grósz 
Anna és férje, Tafferner Antal mögött két gyermekük, az 1914-ben született Tafferner Ilo-
na, (Ilona édesanyja) és az 1915-ben született testvére, Károly áll.

A budafoki polgári leányiskola elvégzése után Ilona varrótanfolyamra járt az 1920-as 
évek végén és varrónői oklevelet szerzett. Egész életében varrónői munkával foglalkozott.

Tafferner Ilona az 1908-ban született Pregitzer Nándorral (Ilona édesapja) kötött há-
zasságot 1942-ben. Nándor szülei, Pregitzer József és Fischer Teréz a 19. század második 
felében születtek.

Grósz Józsefék a 20-as években egy mulatságonGrósz József és Pentz 
Katalin
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Nándor szülei, Pregitzer József és Fischer Terézia két leánya közül Teréz Pazinczár Mi-
hály, Valéria pedig Wittib Ferenc felesége lett. Az oldal alján a második képen a szülők ül-
nek, mögöttük pedig jobbról balra a felnőtt gyermekek, Teréz, Nándor és Valéria állnak.

Nándor tanulmányait a Felsőipari Iskolában 1932-ben fejezte be. 1934-től – megszakí-
tásokkal – nyugdíjazásáig az Országos Mérésügyi Hivatalban mértékhitelesítőként és revi-
zorként dolgozott. Bekapcsolódott a község közéletébe is. Tagja lett a katolikus egyházköz-
ség tanácsának. Tanította a cserkészeket, s oktatott a Nagytétényi Levente Egyesületben.

Az 1930-as évek közepén a kor elvárásainak, igényeinek megfelelően Pregitzer nevét 
magyarosította, Herczeghalmyra változtatta. Két szenvedélynek, hobbinak hódolt: a mo-
dellezésnek és a fotózásnak. A község modellező szakkörének vezetőjeként sok tétényi 
fiatalt ismertetett meg a repülőmodellek tervezésével és építésével. 1936 júniusában az 

A Pregitzer házaspár a kis 
Nándorral 1909 körül

A Pregitzer család

A Tafferner család A varrótanfolyam résztvevői között Tafferner Ilona 
a 2. sor jobb szélén áll
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állami elemi iskola épületében repülő és gázvédelmi kiállítást rendeztek, melyen mo-
delljeikkel cserkésztanítványai is bemutatkoztak.

1940 telén rengeteg csapadék hullott, a hó fogságába került Nagytétény. A Herczeghalmy 
Nándor által készített fotó a szinte járhatatlan Fő-utcát ábrázolja.

A revíziós sikerek idején főhadnagyként részt vett a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi 
bevonuláson. 1941-ben Délvidéken a szerb csetnikek rálőttek, s csak a belső zsebében lévő 
iratok és a mögöttük lévő szétnyitható cigarettatárca mentette meg életét.

Közben 1942. szeptember 27-én feleségül vette Tafferner Ilonát, s 1943-ban megszü-
letett első gyermekük, Herczeghalmy Ilona. A következő oldal képein esküvői fotójuk, az 
egy éves kislányuk Valéria férjével, Wittib Ferenccel, valamint egy tábori mise látható.

Kiállítás 1936-banHerczeghalmy Nándor egy Ganz-gyári  
ellenőrzésen

Herczeghalmy Nándor, 
Szmolenszk, 1944

Nagytétény főutcája 1940-41 telén
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A keleti fronton, Kárpátalján Herczeghalmy Nándor főhadnagy megsebesült és bal keze 
összeroncsolódott. Ezután Németországba került, ahol amerikai hadifogoly lett. A képeken 
Toldi M38-as tankján és katonatársaival (a felső sor jobb szélén) látható Nándor.

Tafferner Ilona (Nándor felesége) testvére, Tafferner Károly az 1. honvéd páncélos had-
osztály egységében szolgált, mint tartalékos tizedes, a Don menti harcokban. Bátorságáért 
a hadosztály parancsnoka, Veress Lajos altábornagy elismerésben részesítette. A háború 
után családja megvásárolta a Fő-utca 41. szám alatti cukrászdát, mely hamar a község leg-
kedveltebb cukrászdája lett. 

Wittib Ferenc és H. Ica 1943-ban

Herczeghalmy Nándor  
és Tafferner Ilona

Kisnamény, tábori mise

Kerékpáros járőrszolgálatban a főhadnagy
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Herczeghalmy Nándor a háború után a fogságból hazatérve, s több igazolás beszerzé-
se után visszatért munkahelyére, az Országos Mérésügyi Hivatalhoz. A község társadal-
mi életébe ismét bekapcsolódott. Tíz év szünet után 1948-ban, farsang idején rendezték 
meg a világháború utáni első Nősök Bálját, melynek a hagyományfelelőse lett. Ő irányí-
totta a rendezők munkáját, s ápolta a régi hagyományokat. Ebben az évben született meg 
a házaspár második gyermeke, ifj. Herczeghalmy Nándor. Az 1950-es évek első felében 
szabadidejének nagy részét a fiatalok körében töltötte a Nagytétényi Kultúrotthonban, s 
a modellkészítés és reptetés fortélyaira tanította szakköre tagjait. Nagyon szép modell-
jeikkel számos díjat nyertek, s az otthon nagytermében rendezett kiállításaikat napokig 
sok látogató tekintette meg. Az 1953. decemberi kiállításukat például 1.500 felnőtt és 
800 gyermek. 

H. Nándor katonatársaivalH. Nándor Toldi 38M tankjával, Újvidék 1941

Tafferner Károly és felesége, Király Izabella Tafferner Károly katonatársaival
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A családnak 800 négyszögöl barackosa volt a Diótörő úton. Herczeghalmy Nándor 
a különböző fajtájú, nagy gyümölcsű és ízletes barackjaival több versenyen vett részt és 
díjakat is nyert.

Ilona óvoda után a nagytétényi általános iskola tanulója lett. Az 1950-es évek elején 
barátaival a kultúrotthonban előadták a Pán Péter mesejátékot.

A darabban Ilona alakította a boszorkányt, a következő oldal második képén mellette 
Havasi Emőke áll, a bal szélén pedig Wittib Magdolna. Ezekben az években sok időt töl-
tött együtt barátaival. Az 1954-ben készült fotón az első sorban balról jobbra Merész Maja, 
Tafferner Márta, Leblanc Győző, Száraz Anna és Molnár Éva ül, a hátsó sorban Scherlock 
Edit, Herczeghalmy Ilona és Csányi Ildi (1956-ban disszidált) áll.

Ilona 1957-ben fejezte be általános iskolai tanulmányait.  Tanév végén a nyolcadik 
osztályos tanulók kollektív büntetésben részesültek, mert a tanév során több alkalom-
mal is kimutatták tiszteletüket az 1956-os forradalmárok iránt. Ezért nem tartottak szá-

Nősök bálja, 1948 A kiállítás részlete és a reptetésre váró modellek

A Herczeghalmy család 1949 
őszén a barackosban

A házaspár 10 éves házassági évfordulója, 1952
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mukra ünnepélyes, hivatalos ballagást.  A gyerekek válaszul, Ilona édesapja, Herczeg-
halmy Nándor segítségével és szervezésével jól sikerült lampionos ballagást rendeztek 
a kultúrotthonban.

Ilona a Kossuth Lajos Közgazdasági Technikumban tanult tovább, majd az ELTE TTK 
középiskolai matematikatanári szakon szerzett diplomát. 1969-től az Arany János Épület-
gépészeti Szakközépiskolában és Szakiskolában tanított 2013-ig. 1966-ban házasságot kö-
tött az 1941-ben született Luigitsch Ferenccel.

A következő oldalt tetején látható képeken leányuk, az óvodás Luigitsch Ildikó a fotón 
balról a harmadik kislány, a jobb oldali, 2018-ban készült felvételen a SOTE-n végzett bel-
gyógyász, gasztroenterológus, háziorvos Ildikó látható.

Ilona öccse, ifj. Herczeghalmy Nándor az 1950-ben született Bege Herminával kötött 
házasságot 1974-ben. Két gyermekük született: Nándor 1975-ben és Hermina 1978-ban. 
Fia Elena Kuklinát vette feleségül 2010-ben, leánya pedig Pap László felesége lett 2012-ben.

A Herczeghalmy család  
a barackosban 1963-ban

Pán Péter, 50-es évek eleje

Ballagás a Szelmannban, 1957Barátokkal 1954-ben
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Az első felvételen legifjabb Herczeghalmy Nándor és felesége Elena látható gyermekükkel, 
Marcival,  a jobb oldali képen Nándor lánya Hermina, férjével,  Pap Lászlóval és két 
gyermekükkel, Bercivel és Rudival. Hermina óvónő a nagytétényi Napsugár Óvodában.

Luigitsch Ildikó

Ifj. H. Nándor lánya, Hermina, férje és gyermekeik

A Luigitsch Ildikó a fotón balról a harmadik 
az óvodában

H. Nándor fia ifj. H. Nándor és családja

Ezen a 2017-ben készült 
felvételen ifj. Herczeghalmy 
Nándor és felesége, 
Hermina ülnek. Mögöttük, 
balról jobbra Pálfalvi 
József (Tafferner Éva férje), 
Tafferner Károly leánya, Éva 
és legifjabb Herczeghalmy 
Nándor állnak
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2011-től ifj. Herczeghalmy Nándor vette át édesapja feladatait, a hagyományok ápolá-
sát, tiszteletben tartását, a rendezők irányítását a nagytétényi Nősök Bálján. Jelenleg is ő 
a bál hagyományfelelőse.

Id. Herczeghalmy Nándor 75 éves korában, 1983-ban halt meg. Küzdelmes, tartalmas 
élete, közéleti tevékenysége lakóhelyét is gazdagította. Nagytétény megőrzi emlékét. Felesége, 
Tafferner Ilona 2006-ban, 92 éves korában hunyt el.

A Herczeghalmy család történetét az unokák írják tovább. Az első fotón Ilona édes-
anyja látható két unokájával, Herminával és testvérével Nándival az 1970-es évek végén, 
a másodikon Ilona testvére unokáival, Marcival, Rudival és Bercivel 2018-ban. 

H. Ica rokon gyerekekkel, 2018-banIfj. H. Nándor lánya, Hermina, férje és gyermekeik
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A Bayer család krónikája

E családtörténeti krónikában több tétényi família: a Bayer, az Ugrob, a Tétényi, a Mérai és 
a Pipek család sorsa, életútja kapcsolódik össze. Pipek Jánosné (Mérai Terézia) elbeszélése 
és dokumentumai segítségével idézzük fel a velük kapcsolatos több mint 160 esztendő 
eseményeit

A Bayer család története a 19. század közepéig vezethető vissza. Ekkor született Bayer 
Márton katolikus vallású földműves. Tétényben a 199. számú házban élt. Ezekben az évek-
ben II. József 1786-ban kiadott rendelete alapján lajstromozták, számokkal jelölték a háza-
kat. A községben az utcák elnevezése a 19. század végén terjedt el. Bayer Márton feleségül 
vette Wittmann Erzsébetet, s 1879. február 10-én megszületett gyermekük, Bayer Ferenc. 
Felnőve napszámosként, kocsisként dolgozott Tétényben, s ekkor már a 97. számú házban 
éltek. Felesége, Ugrob Terézia 1877. augusztus 16-án született. Édesapja Tétény ismert ci-
pészmestere, Ugrob Jakab volt, édesanyja pedig Dobroviczky Krisztina. Ferenc és Terézia 
1896-ban kötöttek házasságot, s hét gyermekük közül öt élte meg a felnőttkort: Ferenc, 
Mária, Terézia, Róza és Márton. A családról 1912 körül készült az itt látható fotó. A kép 
közepén a szülők ülnek, baloldalon Mária, középen Ferenc, a jobb oldalon Terézia áll. Az 
édesapa ölében Márton ül, a szülők között pedig Róza látható. A jobb oldali, óvodáscso-
portot ábrázoló kép alsó sorának közepén a kis Mária és Terézia ül.

Ifj. Bayer Ferenc 1896-ban született. Fiatalon, húsz évesen az első világháborúban sza-
nitécként szolgált. Orosz hadifogoly lett, s Szibériában raboskodott. Hazatérése után a fi-
zikai és lelki megpróbáltatások sokáig kínozták. Megnősült, egy lánya (Matild) született 
1931-ben. A második világháború idején a fegyvergyárban dolgozott. 1942-ben az üzem-
ben nagy robbanás történt, melynek során többen, Ferenc is életét vesztette.

Bayer Teréz és Mária óvodás, alsó sor közepénBayer család
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A félárva Matild nehéz gyermekkora és ifjúkora után Dr. Solti Győző felesége lett, 
s a Gumigyárban mint az értékesítési osztály vezetőhelyettese dolgozott. Gyermekük, ifjú 
dr. Solti Győző fogorvos lett, s az I. kerületben saját rendelővel rendelkezett.

A második gyermek, az 1897-ben született Bayer Mária az első világháború előtt Té-
tényi Sándorhoz ment feleségül. A Tétényi család a Gyümölcs utcában lakott. Itt élt Sán-
dor édesapja is feleségével. Testvére, István a feleségével Heves megyében lakott. Sándor 
1914-ben vonult be katonának, s tüzérként harcolta végig a háborút. Ezekben az években 
felesége, Mária munkát keresett. Nagynénje, Ugrob Róza Pesten egy laktanyában kantint 
üzemeltetett. Ide került, s kisegítőként itt dolgozott Mária, testvérével, Teréziával együtt. 
Itt teljes ellátásban részesültek. A kantinban sok osztrák katona is megfordult. Mindketten 
jól beszéltek németül,  s hamar megbarátkoztak az osztrákokkal.  Közbenjárásukkal, 
munkájuk jutalmaként, részt vehettek egy bécsi hajókiránduláson. Közben Sándor 
az olasz fronton megsérült,  kórházba került.  Hazatérése után altiszt lett és a Hadik 
laktanyában dolgozott. 1930-ban Tétényi Sándor volt tartalékos tüzért Horthy Miklós 
kormányzó vitézzé ütötte és avatta. A későbbi években Sándor a Budafoki Elektromos 
Művek díjbeszedője lett.  Egyetlen gyermekük, Mária Nagy Istvánhoz ment feleségül. 
Hamar megözvegyült. A második világháború alatt a Gellérthegy belsejében lévő lég-
védelmi szolgálatnál dolgozott. A háború után különböző üzletekben eladóként vállalt 
állást (pl. a Wustinger péknél).

A jobb felső képen ifj. Tétényi Sándor és Bayer Mária látható 1910-ben egy községi 
szüreti mulatságon. A következő oldalon található fotó a Tétényi családról készült 1932-
ben, az öreg ház előtt középen ülnek a szülők (id. Tétényi Sándor és felesége), baloldalon 
ifj. Tétényi Sándor ül és felesége, Bayer Mária áll, középen a lányuk, Mária, a kép jobb ol-
dalán pedig Tétényi István ül, mögötte a felesége látható. István Hevesben élt, s fényképé-
szettel foglalkozott.

Tétényi Sándor és Bayer Mária, 
szüreti mulatság 1910-es évek

Ifj. Bayer Ferenc Tétényi Sándor
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Bayer Ferenc és Ugrob Terézia harmadik gyermeke az 1899-ben született Bayer Teré-
zia. A bérmálási kép őt és nővérét, Máriát ábrázolja. Egész életükben nagyon közel álltak 
egymáshoz. Az első világháború idején fiatalon, a már említett pesti kantinban dolgozott 
ő is. 1922-ben 23 évesen ment férjhez Mayer Józsefhez, aki a vasútnál dolgozott. Az 1930-
as években hazánkban megnőtt a névmagyarosítási igény. Ennek hátterében a „nemzeti 
egység” megteremtése és a területi revíziós törekvések felerősödése állt. A MÁV idegen 
hangzású nevű dolgozói számára előírta a névmagyarosítást. Ekkor, 1934-ben lett Terézia 
férjének neve Mayer helyett Mérai József.

Terézia fiatalasszonyként Pesten dolgozott papír-, majd kézimunkaboltban. A házas-
párnak két gyermeke született. 1926. május 9-én József nevű fiúk és 1930. április 24-én 
Terézia nevű lányuk. 

Tétényi-család

Mérai-család 1934-ben

Bayer Mária és Teréz, 
bérmálási kép

Az Országzászló előtt
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A Mérai család 1934-ben készült fotóján a házaspár, Bayer Terézia és Mérai József lát-
ható két gyermekükkel, az ifjú Józseffel és a kis Teréziával.

Ifj. Mérai József építészmérnök lett. Az 1940-es évek végén Tabon egy honvédségi ka-
szárnya építését irányította. Munka közben megsüllyedt az épület fala, melyért őt hibáz-
tatták. Szabotázs elkövetésével vádolták. A bírósági tárgyalás során azonban kiderült, hogy 
ártatlan és felmentették. Ennek ellenére ítélet nélkül mégis internálták. Kistarcsára került, 
ahol embertelen körülmények között raboskodott. Innen Recskre, a magyar Gulágba vit-
ték, ahol a kőbányában kellett dolgoznia. Nagy Imre miniszterelnöksége idején, 1953-
ban szabadult. 1956-ban a forradalom leverése után családjával együtt disszidált, majd az 
NSZK-ban telepedett le. Építészmérnökként dolgozott. 2013. október 6-án halt meg. Fia, 
ifj. Mérai József az NSZK-ban elvégezte az orvosi egyetemet, s jelenleg egy magánklini-
kán szívspecialista.

Mérai Terézia Nagytétényben járt elemi iskolába, majd Budafokra polgáriba és a XI. 
kerületi Mező-utcai Szent Gellért Kereskedelmi Leányközépiskolába.

1937. március 15-én a 7 éves Terézia az Országzászló előtt egy szavalattal gazdagította 
az ünnepi megemlékezést. Az 1939/40-es tanévben a gyerekek és a szülők által tisztelt és 
szeretett Jóby Kati néni osztályának tanulójaként a második sor közepén látható.

1947-ben a tétényi szüreti mulatságon Pipek János párjaként vett részt, akivel 1950. 
augusztus 12-én házasságot kötöttek. A férje faipari technikusként dolgozott, s a Sziget 
utcában laktak. 1954-ben megszületett Terézia fia, akit Jánosnak kereszteltek meg. Nagy 
szeretettel foglalkoztak vele. Azonban komoly megpróbáltatás érte a családot. Gyermekük 
járványos gyermekbénulásban betegedett meg. A védőoltások bevezetése előtt ez súlyos 
járványos betegségnek számított. Az 1950-es évek közepén gyakran alakultak ki járványok 
az országban. Több nagytétényi családban is előfordult járványos gyermekbénulás. Pipek 
Jánosné mindent megtett gyermeke gyógyulása érdekében. A Heim Pál gyermekkórházba 
jártak terápiás kezelésekre, gyógytornára.

1939-40. tanév Szüreti mulatság, 1947
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1956. október 23-án, a kezelés után az Üllői úton tömeget láttak, s mozgolódást észlel-
tek. Ekkor még nem gondoltak arra, hogy forradalom kezdődött Pesten. Másnap a férjével 
látták, hogy a Fő-utcán (Nagytétényi úton) szovjet tankok haladtak a főváros felé. Ezekben 
a hetekben barátok segítségével otthon ápolták, tornáztatták a kétéves gyermeket. 1956 
végén a rózsadombi ÁVH-s villákat beteg gyermekek gyógyítására alakították át. Ide járt 
kezelésre fiával Pipek Jánosné is. Eleinte kisbusz jött a községbe, s azzal szállították a tété-
nyi gyermekeket kezelésre. Később a Margit hídig a szülők vitték el a gyerekeket, s onnan 
szállította őket a busz kezelésre, terápiára.

Özvegy Bayer Ferencné, Ugrob Terézia 1957-ben lett 80 éves. A család megünnepel-
te születésnapját. Ekkor készült a kép. Ugrob Terézia kezében az NSZK-ban élő Mérai Jó-
zsef és családja fotóját tartja. A kép bal szélén a második sorban Pipek János, előtte Pipek 
Jánosné (Mérai Terézia) és ifj. Pipek János látható. A kép közepén, a felső sorban Bayer 
Matild és férje áll, előttük pedig kisfiúk Győző.

A család kitartó,  évekig tartó küzdelme a betegséggel sikerrel  járt.  14 éves korá-
ra az ifjú János több mint 90%-ban gyógyult lett. Kiváló képességekkel rendelkezett. 
Az I. István Gimnázium matematika szakán érettségizett, majd az ELTE fizika szakán 
egyetemi diplomát szerzett.  Dr.  Pipek János jelenleg a BME Elméleti Fizika Tanszéké-
nek docense.

Pipek Jánosné (Mérai Terézia) 1959-től 1987-ig a Gumigyárban dolgozott. Az ott 
töltött évekről a gyárról szóló fejezetben olvasható több érdekesség.

Bayer Ferenc negyedik gyermeke Bayer Róza 1905-ben született. Masamód (kalapké-
szítő) segéd lett belőle. Férjével, Hídvégi Antal asztalosmesterrel a Sziget utcában éltek. Pi-
pek János és felesége házasságkötésük után 13 évig náluk lakott (1946-ig). Két gyermekük 
született. Az első csecsemőkorában elhunyt. Az 1943-ban született Antal feleségével az 
NSZK-ba disszidált és egy finommechanikai gyárban dolgozott. Jelenleg nyugdíjas. A Bayer 
Rózáról és férjéről látható kép 1972-ben készült. Róza 1995-ben halt meg.

Bayer Ferenc ötödik gyermeke Bayer Márton 1910-ben született. A képen az 1930-as 
évek elején látható leendő feleségével László Juliannával a község szüreti mulatságán. 

Bayer Róza és Hídvégi Antal Bayer Márton és 
László Julianna

A 80. születésnap
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Márton a nagytétényi községházán dolgozott kézbesítőként, majd 1950 után a kerületi 
Tanács adóügyi osztályának lett az előadója. A tétényi horgászegyesület tagjaként a hor-
gászjegyek kiadásával foglalkozott. Felesége, Julianna háztartásbeli volt. Egy gyermekük 
született 1941-ben. Feleségével Budafokon házat építettek, s oda költöztek. Márton 1981-
ben halt meg, Julianna 1982-ben.

A Bayer-krónika utolsó két képe a 83 évesen elhunyt özv. Bayer Ferencné, Ugrob Te-
rézia temetésén készült 1960-ban. Az első képen a temetési menet élén az akkor még élő 
Bayer testvérek haladnak. Balról jobbra: Róza, Terézia, Márton és Mária.

A második képen a gyászoló Bayer, Ugrob, Tétényi, Mérai, Pipek, Hídvégi családok 
tagjai láthatók.

Bayer Ferencné, Ugrob Terézia temetése
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Pentz Endre polgári iskolai igazgató és családja

Pentz Endre és családja történetének fontosabb eseményeit dédunokái, Pentz Tímea és 
Pentz Ákos családtörténeti tanulmányai segítségével idézem fel.

Pentz Endre anyai nagyapja, Erdős Zsigmond 1852. február 29-én született. Az 1800-
as évek végén postamesterként dolgozott Sopronban. Felesége, Alaga Emília régi soproni 
családban  1851. január 25-én jött a világra.  Gyermekkorában szépen rajzolt, festegetett. 
Családi hagyomány, elbeszélés szerint 1865-ben a fiatal, 21 éves még ismeretlen Munká-
csy Mihály többször vendégeskedett a családnál, s rajzaival szórakoztatta a gyerekeket. Az 
Erdős házaspár fenyves erdővel körülvett nagy házban élt a soproni villanegyedben, ahon-
nan szép kilátás nyílt a városra. Négy gyermeket neveltek. A képen a soproni kert látható.

Erdős Ilona (Pentz Endre édesanyja) 1883. október 30-án született. Gyermek és ifjú ko-
rában testvéreivel, Korinával, Emíliával és Ellával sokat kirándultak, barangoltak a környe-
ző erdőkben, a ciklámennel borított réteken. Gyönyörű vidéken, boldogan, vidáman teltek 
az évek. Ilona 22 évesen, 1905-ben Sopronban házasságot kötött Pentz Gáspárral, aki 1873. 
január 3-án született Nagy-Tétényben. Édesapja, Pentz Mihály 1832 júniusában született 
és 60 éves korában, 1892. március 8-án halt meg. Édesanyja, Kőnig Teréz 1836. december 
2-án született és 82 éves korában, 1918. március 13-án hunyt el. Gáspár a Pentz család 
legkisebb gyermekeként nőtt fel, iskolái elvégzése után a kereskedelmi pályát választotta.

A házaspár első két gyermeke, Aranka és Gáspár Sopronban született. Édesapjuk sike-
res szakmai előmenetele azt eredményezte, hogy a család Belgrádba költözött. Pentz End-
re már ott született 1912. február 19-én. Az első világháború kitörése után a család haza-
költözött Belgrádból. A soproni házban a szülők, a négy lány férjeikkel és nyolc unokával 
együtt éltek a háború utáni nehéz években.

Soproni kert Erdős Ilona gyermekeivel
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Trianon után Pentz Gáspár és családja, az apa munkája miatt, Nagytéténybe költözött. 
A Szentháromság utca 4. szám alatti házat megvásárolták, s az több mint 70 évig a család 
otthona lett. Gáspár Belgrádban a Magyar Külkereskedelmi Intézet attaséjaként dolgozott, 
de sokat tartózkodott Nagytétényben, s bekapcsolódott a község társadalmi életébe is. 
A Szentháromság utcai négy szobás, konyhás, éléskamrás házban kényelmesen élt az öttagú 
család. Fürdőszobájuk vízmelegítő kályhával üzemelt. Az udvar utcára néző részén kerti 
bútorokkal felszerelt virágoskertet alakítottak ki. Hátul veteményeskert, gazdasági épület, 
kamrák álltak. Közben Erdős Ilona édesanyja, Alaga Emília 1921-ben 70 éves korában, 
édesapja Erdős Zsigmond pedig 72 évesen 1924-ben meghalt. A tehetős Pentz Gáspár 
megvásárolta a soproni villát, mely több évig a család, a testvérek és barátok nyaralója lett. 
A nagy távolság miatt később eladták a villát. Az érte kapott pénzt befektették: vásároltak 
egy házat a templomtér közelében és egy tízlakásos bérházat a fővárosban.

A fotón Erdős Ilona családja látható a kertben. 1933-ig boldogan éltek. A gyerekek 
felnőttek. Gáspár közgazdaságtant tanult, Endre Szegeden a Polgári Iskolai Tanárképző 
Főiskolán és a Ferenc József Tudományegyetemen tanárnak készült. A nyári szünetekben 
bátyjával kerékpárral és sátorral felkeresték Európa sok országát, de jártak Törökország-
ban, Palesztinában és Egyiptomban is. 1933-ban tragédia érte a családot. Szeptember 14-én 
Belgrádban váratlanul elhunyt Pentz Gáspár. 60 éves volt. A Nagytétényi Újságban Tessely 
Károly így emlékezett rá: „Gyengéd férj, ideális családapa és melegszívű barát volt… A hely-
beli úri társaság és helybeli kultúrélet egyik vezéralakja, nemes célú egyesületi mozgalmak 
irányítója, az öregek és fiatalok népszerű Gazsi bácsija...”

Pentz Endrét nagyon megviselte édesapja elvesztése. Állandó tanulással és sportolással 
töltötte idejét, s kötötte le magát. 1934-ben szerezte meg a polgári iskolai tanári és torna-
tanári diplomát. A 23 éves fiatalember merész tervét a nagytétényi képviselő-testület fel-
karolta, s megvalósult a község régi álma. 1935 szeptemberében megnyílt a Nagytétényi 
Polgári Fiú- és Leányiskola Pentz Endre igazgató irányításával. A polgári iskola 13 tanévé-
nek történetét, eseményeit a 6. fejezet beszéli el.

Erdős Ilona családja Pentz Endre
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Pentz Endre testvérei közül először Aranka ment férjhez, s lakást béreltek a Szenthá-
romság utca közelében. Megházasodott bátyja, Gáspár is, ők a szülői házban, a Szenthá-
romság utca 4-ben laktak. 1941-ben már heten éltek itt: Endre, édesanyja, bátyja a felesé-
gével és Zsolt fiával, valamint Endre nővére a férjével.

1942. augusztus 18-a Pentz Endre életének meghatározó, jelentős napja lett. A 30 éves 
iskolaigazgató házasságot kötött a 19 éves, Szent Gellért Kereskedelmi Leányközépiskolá-
ban leérettségizett egykori tanítványával, Futó Ilonával.

Futó Ilona nagyapja Schneider Mátyás kisbirtokos 1867-ben, nagyanyja, Hauser Mária 
1870-ben született Diósdon. 1895. február 25-én kötöttek házasságot. A 19. század máso-
dik felében a filoxéra Diósdon is kipusztította a szőlőket. A 20. század elején a településen 
újratelepítették a szőlőket, s megkezdték a gyümölcstermesztést. Ismét létrehozták a Hegy-
községet, melynek munkájában Schneider Mátyás is bekapcsolódott. A házaspárnak öt 
gyermeke született, négy leány (Irma, Etelka, Ilonka, Aranka) és egy fiú. Ilonka, Futó Ilona 
édesanyja 1902. május 13-án született. A kép róla készült 1920 körül. 1908 őszén Schnei-
der Mátyás megfázott és 52 éves korában tüdőgyulladásban elhunyt, a másfél éves kisfiú, 
Ferike pedig járvány (torokgyík) áldozata lett.

Schneider Ilonka 21 évesen, 1923. április 28-án férjhez ment Fusz (Futó) Pálhoz. Pál 
dédapja Diósd első iskolájának vezetőtanítója volt 1818 és 1858 között.  Nagyapja és 
édesapja pedig a község jegyzői tisztségét töltötték be. Fusz Pál 1922-től több évtizedig 
dolgozott a Magyar Távirati Irodánál.  1923. október 19-én született a házaspár első 
gyermeke, Fusz (Futó) Ilona. Az édesapa munkahelyén jól dolgozott, többször kapott fi-
zetésemelést. Ez azonban a 20-as évek első felében, a korona nagy inflációja miatt, nem 
sokat ért.  A pengő bevezetése után, az évtized második felében javult a család anyagi 
helyzete. Közben született még két leány, Etelka és Veronika. A lányok vidáman, gond-
talanul töltötték gyermekkorukat. 

Schneider Ilonka férjével és lányaivalSchneider Ilonka
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Fusz (Futó) Ilona 1929 és 1934 között a Diósdi Elemi Népiskolában kitűnő eredmény-
nyel tanult. Az 5. osztály elvégzése után Budafokon kezdte meg a polgári iskolát az 1934/35. 
tanévben. Édesapja 1934-ben a névmagyarosítási igények idején Fusz nevét Futó névre vál-
toztatta. Ezekben az években Diódról körülményesen lehetett a Belvárosba, munkahelyé-
re eljutni, ezért a család Nagytéténybe költözött. Először albérletben, majd 1935-től saját 
házukban, a Szent Imre herceg utcában laktak. A képeken Ilona látható szüleivel 1924-ben 
és az 1940-es évek elején.

Ilona a budafoki polgári iskola első osztályát jeles és jó eredménnyel végezte el, majd az 
1935/36-os tanévben átiratkozott az akkor megnyílt Nagytétényi Polgári Fiú- és Leányis-
kolába. Itt minden tanév végén színjeles és példás bizonyítványt szerzett. Kiváló munkát 
végzett a polgári önképzőkörében és a sportban is kiemelkedő eredményeket ért el. A pol-
gári elvégzése után a Budapest Székesfővárosi Szent Gellért Női Felső-kereskedelmi Isko-
lában tanult tovább. 1940 hideg telén nagy hó borította be Nagytétényt, melyet árvíz köve-
tett. A Sertéshizlaldát elöntő ár hírére a család ideiglenesen a diósdi rokonokhoz költözött.

1942-ben Ilona jeles eredménnyel érettségizett a kereskedelmi iskolában. Másfél hónap 
múlva férjhez ment Pentz Endréhez. 1943. május 11-én megszületett első gyermekük, ifj. 
Pentz Endre. A házaspár első otthona a Szent Imre herceg utcában volt, ahol a kétszobás 
ház egyik szobáját kapták meg. 1944 tavaszán, a tanárhiány enyhítése érdekében, Ilona is 
bekapcsolódott a polgári iskola munkájába.

Ősszel Pentz Endre SAS behívót kapott, s október 6-án megkezdte katonai szolgálatát 
mint a gyalogság tartalékos paszományos őrmestere.

A front idején, 1944 decemberében a Schneider család a diósdi rokonokhoz költözött, 
Pentz Endre édesanyja leányával és annak férjével pedig ismerősénél, a Gellért-hegyen 
húzódott meg. Erdős Ilona az ostrom idején naplót vezetett. 1945. február 15-én ezt írta: 

Futó Ilona szüleivel Futó Ilona a 40-es évek elején
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„Tétényből jöttek rossz hírek: otthonunk nincs többé. A ház ugyan még áll – jelenleg kórház 
–, de a csőcselék mindent elhordott, még az ajtókat is elvitte.” Az 1945. március 29-i bejegy-
zésnél ez olvasható: „Kimentem gyalog, Tétényen keresztül Diósdra, Ikáékhoz. Micsoda bol-
dog voltam, amikor megláttam drága, kicsi unokámat (ifj. Pentz Endrét)…. Mikor házunkat 
megláttam, nagyon lehangolt. Tárva-nyitva az egész, lakásunk teljesen kifosztva, padlástól 
a pincéig. Micsoda fájó látvány volt a temető melletti szeméttelepen hevert arcképeink, családi 
képeink. Bandi iskolájából még a padokat is elvitték tüzelőnek.” Márciusban Futó Ilona szülei 
Diósdról visszaköltöztek tétényi házukba. „Őket is kirabolták, bútoraikat eltüzelték. Földje-
iket maguk művelik, bevetik, termelnek, hogy legyen ennivalójuk.” - olvasható a naplóban.

1945. február 13-án Pentz Endrét és katonatársait a nyilasok letartóztatták és Ausztriába vit-
ték. Májusban itt tudták meg, hogy a háború véget ért. Elindultak hazafelé, azonban az oroszok 
feltartóztatták, s vonattal Jánosházára vitték őket. A jánosházi gyűjtőtáborból vonattal szállítot-
ták Budapestre a katonákat. Felesége, Ilona a vasutasoktól megtudta, hogy a vonat Nagytétényt 
érinti. Kisfiával, s több polgárista diákkal kimentek az állomásra, s várták a vonatot. A szerel-
vény megállt, s az orosz parancsnok engedélyével Endre néhány percet eltölthetett feleségével.

Futó Ilona és férje Pentz Endre első gyerme-
kükkel a Duna-parton

Futó Ilona férjével és két gyermekével

Futó Ilona és Pentz Endre esküvője

Futó Ilona ifj. Pentz Endrével
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Pentz Endre nem hitte el, hogy az oroszok célja a katonák igazoltatása, ezért az út első 
percétől készült a szökésre. Amikor a vonat a Maros partja mentén haladt, két társával 
kifeszítették a vagon ablakát, kiugrottak a vonatból, s megszöktek. Június 22-én érkezett 
haza, a család örömére. A nagytétényi Igazoló Bizottság 1945. július 28-án igazolta őt, bár 
a jegyzőkönyv szerint helytelenítették, „hogy mint polgári iskolai igazgató tűrte, hogy a gyer-
mekek japán és német dalokat énekeljenek.” 1946 elején „szabadnevelési munkát” kellett 
végeznie egy Tolna és Baranya megye határán lévő kis faluban, Kisvejkén. Két hónap múl-
va hazatérhetett, s újra irányíthatta a polgári iskola munkáját annak megszűnéséig, 1948 
nyaráig. 1948. november 10-én megszületett a házaspár második gyermeke, Pentz Attila.

Pentz Endre a következő években igazgatói beosztást nem kapott, s több általános is-
kolában is tanított: Budafokon, a II. kerületi Marczibányi téri, a VII. kerületi Hernád utcai, 
a XI. kerületi Váli utcai általános iskolákban. Felesége, Futó Ilona és édesanyja (Schneider 
Ilona) az 1950-es években már három generáció életét irányította a Szent Imre herceg ut-
cában. Házukban, annak ellenére, hogy nem volt vízvezeték, WC, fürdőszoba, mosógép, 
hűtőgép, mindig rendet és tisztaságot tartottak. A Pentz család Templom utcai és belváro-
si ingatlanjait – melyet még Pentz Gáspár vásárolt - 1952-ben államosították. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leverése után, novemberben, Pentz Endréék egyik ismerőse 
felajánlotta, segítenek, hogy a család kijusson Ausztriába. Ők azonban úgy döntöttek, hogy 
maradnak, itt akarnak élni, hiszen ez a hazájuk. 1958. február 4-én súlyos betegségben el-
hunyt Endre édesanyja, Erdős Ilona.

Az 50-es évek végén a Pentz család a Szentháromság utcában kezdett építkezni. Ifj. Pentz 
Endre 1961-ben érettségizett a Budai Nagy Antal Gimnáziumban. Ekkor, az 1960/61. tanév-
ben kezdett itt tanulni Katona Ilona (Panni), s megismerkedtek egymással. Panni 1964-ben 
jeles eredménnyel érettségizett. Műszaki rajzolónak tanult, s a Bányagyutacsgyárban kez-
dett dolgozni. 1966. augusztus 17-én ifj. Pentz Endre és Katona Ilona házasságot kötöttek.

Katona Ilona és ifj. Pentz Endre 
esküvője

Katona Ilona babaképe Katona Ilona érettségi képe
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A Pentz család e házassággal rokoni kapcsolatba került a Solymosi családdal. Katona 
Panni dédapja, Solymosi Pál egyetemi tanár, dédmamája, Fischer Anna tanárnő volt. Le-
ányuk, az 1882-ben született Solymosi Ilona 1905-ben házasságot kötött Krepp Jánossal. 
Hat gyermekük született, a legidősebb 1906-ban, a legfiatalabb, Krepp Ilona (Katona Panni 
édesanyja) 1920-ban. A család a Hunyadi utcában vett házat, mely egy 250 négyszögöles 
telken állt. A 20-as években, a nagy esőzések idején, sokszor megkeserítette életüket, hogy 
csatornázás hiányában kertjüket elöntötte a talaj- és az esővíz.

Krepp Ilona Nagytétényben járt óvodába, 1926-tól 1930-ig a község elemi iskolájában 
tanult, majd Budafokon a leánypolgáriban folytatta tanulmányait. Szépen énekelt, s tagja 
lett a község népszerű színjátszó csoportjának. 1944-ben feleségül ment Katona Józsefhez, 
a nagytétényi cserkészcsapat és a színjátszó csoport tagjához.

Házasságkötésük után a Hunyadi utcai ház egyik szobájában laktak. Itt született 1945. 
november 23-án leányuk, Katona Panni. (Ifj. Pentz Endre felesége)  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Krepp Ilona testvérét, Solymosi 
Jánost (aki a magyarosításkor édesanyja nevét vette fel), a Nagytétényi Nemzeti Bizottság 
tagját, 15 év börtönre ítélte 1957-ben a bíróság. Fia, ifj. Solymosi János öccsével, Lászlóval 
együtt külföldre szökött. Édesapjuk 1963-ban amnesztiával kiszabadult, de egészsége meg-
romlott, s a vele történt igazságtalanság miatt öngyilkos lett.

Ifj. Pentz Endre 1967-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett és a Metallochemiában 
kezdett dolgozni. (A 13. fejezetben olvasható róla.) 1968. szeptember 30-án megszületett 
a házaspár első gyermeke, Pentz Gábor, Pentz Endre polgári iskolai igazgató első unoká-
ja. Ifj. Pentz Endréék 1970 elején a Bartók Béla úti lakótelepen lakást kaptak, s itt született 
meg 1971. március 27-én második gyermekük, Pentz Balázs. A két fiú nagymamái ekkor 
már munkában álltak. Krepp Ilona 1964 novemberétől a Mechanikai Művekben dolgo-
zott. Futó Ilona 1969-ben élelmezésvezetői oklevelet szerzett, s a Nagytétényi Kastélymú-

Futó Ilona unokáivalKrepp Ilona és Katona 
József esküvői képe
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zeum épületében működő Egészségügyi Gyermekotthon élelmezésvezetője lett. A fiúk 
nagypapája a XI. kerületi Mezőkövesd utcai általános iskolában tanított. 1972-ben nyug-
díjazták, de a XI. kerületi Dolgozók Általános Iskolájában még 16 évig tanított. Ifj. Pentz 
Endréék 1973-ban Zuglóba költöztek, a két fiú már itt járt óvodába, majd iskolába. Zugló 
és Nagytétény között szoros maradt a kapcsolat. Hagyománnyá vált a nagytétényi vasár-
napi ebéd (váltakozva a Hunyadi utcai és a Szentháromság utcai nagyszülők között), és az 
ünnepeket is együtt töltötték.

Futó Ilona megtanulta a gobelinvarrás fortélyait és szakkörével, szép szőnyegeivel több 
fővárosi és vidéki kiállításon vett részt. A család 1973-ban Csopak határában megvásárolt 
egy 100 évesnél idősebb parasztházat, melyet felújítottak, s kedvenc nyaralójuk lett.

1974-ben az igazgató kisebbik fia, Pentz Attila megnősült. Felesége, Orosz Anna 1949-
ben született egy gazdálkodással foglalkozó újfehértói családban. Hatan voltak testvérek, 
Anna 1968-ban jött Budapestre. A házaspárnak három gyermeke született: Attila, András 
és Annamária. Ők is a Szentháromság utcai házban éltek.

Az 1980-as években szomorú, tragikus események történtek a Pentz családban. 1982. 
március 13-án 84 éves korában meghalt Futó Ilona édesapja, Futó Pál. Néhány hónappal 
később pedig az édesanyja, Schneider Ilona hunyt el, 80 éves korában.

Az évtized végén, amikor Pentz Gábor főiskolára járt, öccse, Balázs pedig érettségizett, 
újabb csapás érte a családot. 1989 nyarán, hosszú szenvedés után 65 éves korában meghalt 
Pentz Endre felesége, Futó Ilona. Ugyanebben az évben, szeptemberben újabb haláleset 
történt, Katona Ilona édesapja hunyt el, 75 éves korában.

Pentz Endrét nagyon megviselte felesége halála. A családja mellette állt, gondoskodtak 
róla. Unokái, egykori tanítványai gyakran látogatták, néhány hónap múlva mégis követte 
Ilonát. 1990 tavaszán felesége sírjához indult, de az autóbusz megállóban a szíve megállt. 
78 éves volt. A diósdi temetőben egy sírban nyugszik feleségével és Ilona szüleivel együtt.

Krepp Ilona Katona Ilonával és Pentz Gáborral Pentz Endre idős korában
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Az 1990-es évektől gyarapodott a Pentz család. Pentz Gábor  és Sulyok Myrtill 1998 
novemberében kötött házasságot, s három gyermekük született: Nikolett, Ákos és Tímea. 
Pentz Balázs és Borbély Orsolya 2007 áprilisában kötött házasságot. Két gyermekük szü-
letett, Bendegúz és Boldizsár. Pentz Attiláék Diósdra költöztek a Futó (Fusz) család régi 
házába, majd később a Diófa soron építettek egy házat. Pentz Attiláék családja is gyarapo-
dott. Ifj Pentz Attila és Renner Szilvia 2010-ben kötött házasságot, két gyermekük született, 
Enikő és Marcell. Pentz Annamária 2014-ben ment férjhez Koncz Dánielhez. Két gyerme-
kük született: Adrián és Arianna.

A család hagyományait, Pentz Endre nagypapa és dédpapa örökségét ők, az unokák és 
dédunokák ápolják és adják tovább. A nagytétényiek sem feledkeztek meg a polgári isko-
la igazgatójáról, egykori iskolája falán márványtábla őrzi emlékét. A képen Pentz Tímea 
dédunoka látható 16. születésnapján testvéreivel és nagyszüleivel 2017-ben.
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Mozaikok a nagytétényi Pentz család(ok) történetéből

Pentz Terézia unokája, Feimer Ágnes kutatómunkája eredményeként készült családtörténe-
ti írása és fényképei alapján idézzük fel a család történetének néhány részletét, epizódját.

A 18. század óta éltek, élnek Pentz, illetve Pencz családnevű lakosok településünkön, 
akik nem feltétlenül álltak, állnak rokonságban egymással. Az anyakönyvekben is kétfé-
le írásmód található, s a hivatalos iratok is hol tz-vel, hol cz-vel írták a nevet, ezért nehéz 
kideríteni, ki melyik családhoz tartozott. A kutatást az is nehezíti, hogy ugyanazok a ke-
resztnevek több családban is előfordulnak. Például 1870. december 2-án két Pentz család-
ban is született Ferenc nevű gyermek, s mindkettőjüket december 5-én keresztelték meg. 
(Egyikük pár hetesen, december 31-én elhunyt.)

Feimer Ágnes anyai nagymamájának, Pentz Teréziának a családjáról még őriznek  
fényképeket és történeteket az utódok. Terézia nagyszülei: Pentz Mihály (1832-1892) föld-
műves és felesége, Kőnig Terézia (1836-1918) tíz gyermeke közül háromról tudunk rész-
lesebben beszámolni.

János 1868. február 6-án született és 1901-ben vette feleségül Weigl Máriát (1881-1971). 
A házasságból három gyermek született: Julianna (1902-1977), Terézia és ifj. Pentz János (1906-
1960). A baloldali képen özv. Pentz Jánosné látható gyermekeivel 1908-ban. Julianna 1924/25-
től a községi elemi iskolában dolgozott tanítónőként. Ő látható az 1927. évi osztályképen.

Julianna 1925-ben házasságot kötött az Ugocsa megyéből (területe ma Ukrajna, Ma-
gyarország és Románia között van felosztva) származó Mészáros Jenővel. Férje ekkor ke-
rült Nagytéténybe aljegyzőnek Marastoni László főjegyző mellé.

Elemi iskola 2. osztálya 1927Özv. Pentz Jánosné  
gyermekeivel 1908-ban
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1935 márciusában az országgyűlési választásokon a főjegyzőt országgyűlési képviselő-
nek választották Nagytétény és a választókerület polgárai. December 5-én a képviselő-tes-
tület döntése alapján Mészáros Jenő lett a település új főjegyzője, aki 1945-ig irányította 
Nagytétényt. A fotó őt ábrázolja.

Ifj. Pentz János Szob és környékén lett orvos és jó barátságot ápolt Szőnyi István Zebe-
gényben élő festőművésszel és grafikussal.

Pentz Mihály földműves legfiatalabb gyermeke, Pentz Gáspár (1873-1933) a kereskedelmi 
pályát választotta. A Nagytétényi Ujság így jellemezte őt: „Gyengéd férj, ideális családapa, me-
legszívű barát...” A község kulturális életébe is aktívan bekapcsolódott. Fia, Pentz Endre tele-
pülésünk polgári iskolájának lett az igazgatója. Az előző fejezetben bővebben olvasható róluk.

Ifj. Pentz Mihály, Feimer Ágnes nagymamájának, Pentz Teréziának az édesapja 1858. 
december 4-én született. Felesége, Kovács Mária nyolc gyermeknek adott életet. Az 1881-
ben született Mária pár hónapos korában meghalt. A többiek:

István (1883) később hentesüzletet vezetett, Ferenc (1885) tanító, aki 1919-ben a ró-
mai katolikus fiúiskola igazgatója lett, Mária (1887), Terézia (1889), Katalin (1891), György 
(1893) és Mihály (1895). A képen Mária látható.

Az édesanya, Kovács Mária korán meghalt, ami nagy csapást jelentett a család szá-
mára. Mihály 1902-ben újra megnősült, feleségül vette Merl Magdolnát (özv. Schwanauer 
Péternét). A család hét gyermekét ezután a mostohaanya nevelte tovább.

István, a legidősebb fiú Budafokon tanulta ki a mészáros és hentes mesterséget. 1901-ben 
szabadult fel, azután öt évig segédként dolgozott. 1908-ban lett önálló Nagytétényben. 1912-
ben feleségül vette Grósz Juliannát. Végigharcolta az I. világháborút, megsebesült, mint tizedes 
szerelt le. A bronz vitézségi éremmel és Károly csapatkereszttel tüntették ki. A házaspárnak 
két gyermeke született: Stefánia és István. A család életében 1933-ban nagy esemény történt. 
A Fő-utca 58-ban megépült az új lakóház és üzlet, amelyet Foidl Elemér épített.

Pentz István és feleségeMészáros Jenő Pentz Mária
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Az új, szép házról a Nagytétényi Ujság is tudósított: „Pentz István házát a Benti szob-
rász cég díszítette igen ízlésesen.” A házaspár leánya, Stefánia Radeczky János felesége lett. 
Két gyermekükkel, Stefániával és Jánossal ebben a házban éltek, itt nevelkedtek az unokák 
is. Pentz István 1947-ben halt meg, felesége (Grósz Julianna) 1963-ban, leánya Stefánia 
(Radeczky Jánosné) 2003-ban.

Pentz György a Fő-utca 52. szám alatt lakott, tüzelőanyag-kereskedéssel foglalkozott. 
1928 novemberében házasságot kötött Ledniczky Borbálával. Egyetlen fiúk, György Kana-
dába költözött, ott is kötött házasságot.

Pentz Katalin másod-unokatestvérével, Pentz Lipót (sz. 1893) vasesztergályossal kötött 
házasságot 1919-ben. Lipót 1920-ban, amikor megkapta a Horthy Miklós kormányzó által 
alapított vitézi címet, Péczelire magyarosította nevét. Az ebben az évben született lányuk, 
Klára már ezt a nevet viselte. Klára unokatestvérével, Illés Mártával (Feimer Ágnes édes-
anyjával) testvérként nőttek fel, s ő lett Ágnes keresztanyja is.

Katalin és családja együtt élt nővérével, Teréziával és annak családjával Pentz Lipót 
vendéglőjének házában egészen 1936-ig, amikor Péczeli Lipót háza a Batthyány utca 34-
ben felépült. Lipót 1959-ben hunyt el, felesége, Katalin 1965-ben, Péczeli Klára 2004-ben. 

Pentz Terézia, Ágnes nagymamája, 1889. augusztus 14-én született. Nem lehetett túl 
boldog a gyermekkora, hiszen korán elvesztette az édesanyját, Kovács Máriát. Merl Mag-
dolna, a mostohaanya túl keményen bánhatott férje hét gyermekével. Terézia rosszul vi-
selte az otthoni légkört, ezért gyakran menekült a rokonokhoz, így nagybátyjához, Pentz 
Lipóthoz is a vendéglőbe. Kislány korában megtanult főzni és ezt a tudását nagybátyja 
vendéglőjében kamatoztatta, aki szívesen fogadta a segítséget.

Pentz Lipótot nem csak mint vendéglőst ismerték Nagytétényben. 1896-ban tagja lett 
a település képviselő-testületének. Ezekben az években Pentz Mihály volt a község törvény-
bírója (1896-tól 1902-ig). Lipót 1901-ben is a közgyűlés tagjai között szerepelt, s az 1905. 

Az új hentesüzlet 1933-ban Pentz Katalin és Pentz Lipót
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február 10-én megtartott ülésen őt választották törvénybírónak. 1917-ben az esküdtek kö-
zött szerepelt a neve. Terézia egyre több időt töltött a vendéglőben, ahol a 20. század elején 
egymást követték a bálok, a kulturális és művelődési rendezvények.  Ezekben az években 
mindent megtanult a vendéglátásról, aminek később nagy hasznát vette.

A vendéglőben ismerkedett meg későbbi férjével, Illés Ferenccel, aki Beleden szüle-
tett 1886-ban és a Bécsben kitanult szakmát itt gyakorolta. 1913. augusztus 5-én kötöt-
tek házasságot, Pentz Lipót és Pentz Ferenc tanúk jelenlétében. Nem sokáig élvezhették 
a boldog közös életet, közbeszólt az első világháború. Illés Ferenc 1914-től az orosz, a ro-
mán és az albán fronton harcolt. Károly csapatkereszttel tüntették ki, azonban a háború 
és az ott kapott malária mély nyomokat hagyott életében. A házaspárnak két gyermeke 
született: 1919-ben Márta (Feimer Ágnes édesanyja) és később Etelka, aki pár hónapos 
korában meghalt. 

Illés Ferenc 1921-től vezette a vendéglőt, neve ekkor került a cégtáblára, igaz rosszul, 
Illyés Ferenc néven (úgy tűnik, ekkor nem törődtek a nevek hiteles írásával). Terézia és 
Ferenc házassága nem lett tartós. A férj, betegsége miatt, néhány év múlva visszaköltözött 
szülőfalujába, Beledre és ott is halt meg.

Illés Ferencné 1931-ben végleg átvette a boltot, neve felkerült a cégtáblára. Terézia 
a 30-as évek elejétől egyedül vezette a vendéglőt egészen 1950-ig, az államosításig. Ő lett 
a családfenntartó, ami még nem volt általános abban az időben Magyarországon. Nem csak 
tulajdonosként, és mai szóval menedzserként irányított, hanem minden nap ő maga főzött 
a vendégeknek. Igaz, csupán két- vagy háromféle menüt, ezért étlapot nehezen találnánk 
az akkori időkből. A különböző rendezvényekre, például a Polgári Kör báljaira azonban 
speciális ételekkel is készült. Terézia mellett egy konyhai kisegítő (cselédlány) és egy pin-
cér dolgozott, ők alkották a vendéglő „személyzetét”.

Illés Ferencné és kislányaA három unokatestvér: 
Pentz Stefánia, Péczeli  
Klára és Illés Márta

Penzt Terézia és Illés Ferenc
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Illés Márta, Feimer Ágnes édesanyja szintén a vendéglőben töltötte gyermek- és ifjú-
korát. Az iskolai tanulmányain kívül itt tanulta meg, milyen az igazi szolgálat és itt tanult 
meg táncolni, zongorázni és teniszezni is. A kerthelyiség végében teniszpálya állt a vendé-
gek rendelkezésére. Márta a vendéglőben ismerte meg Ágnes édesapját, id. Feimer István 
és Kray Margit 1915-ben született második gyermekét, ifj. Feimer Istvánt.

Id. Feimer István 1884-ben született Szécsányban (Torontál vármegye) egy sokgyerme-
kes német földbirtokos családban. Legfiatalabb gyermekként neki nem jutott már földbir-
tok, ezért Nagybecskereken kitanulta a kereskedő szakmát. 1911-ben Budapestre került, 
a Liszt Ferenc tér 20. szám alatt fűszer- és vegyeskereskedést nyitott. Egy hajókirándulás 
során Nagytéténybe látogatott, itt ismerte meg Kray Margitot, akivel 1912-ben házasságot 
kötött. Az I. világháborúban az orosz fronton harcolt mint tüzér. 1916-ban orosz fogságba 
esett, a Kaukázusban raboskodott. 1918-ban igen kalandos módon jutott haza. A család 
Budapestről előbb Budatéténybe, majd Nagytéténybe költözött, ahol 1923-ban nyitottak 
üzletet. Id. Feimer István az Iparoskör választmányi tagja, 1933-ban pedig alelnöke lett.  
Az államosítás után saját üzletében sokáig segédként dolgozott. 1970-ben hunyt el.

Ifj. Feimer István Nagytétényben végezte el a négy elemi iskolát, majd a budapesti 
Werbőczi (ma Petőfi) Gimnáziumban folytatta tanulmányit. Érettségi után kereskedelmi 
akadémiai tanfolyamot végzett, ezután szülei kiskereskedésében segédkezett. Feleségét 
a vendéglőben ismerte meg, s 1942 júniusában kötött házasságot Illés Mártával. Az eskü-
vőt későbbre tervezték, de a II. világháború közbeszólt.

A baloldali kép 1940-ben készült Illés Mártáról és ifj. Feimer Istvánról, a jobb oldali 
pedig a házaspár esküvői fotója.
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Ifj. Feimer István SAS behívót kapott, s két héttel az esküvő után a frontra került, ahon-
nan sok viszontagság után csodával határos módon 1943-ban került haza A doni áttörésben 
átélt háborús emlékeit megírta, mely könyvben is megjelent. Feleségével folytatott levele-
zésüket a család ma is őrzi. 1944-ben megszületett első gyermekük, Miklós. A háború után 
nehéz évek következtek. Először kereskedőként lisztelosztással foglalkozott (csak jegyre 
lehetett akkor élelmiszert vásárolni), majd anyósa, Illés Ferencné vendéglőjében segéd-
kezett 1950-ig, amíg az étterem a család tulajdonában maradhatott.  Ezután nehezen ka-
pott munkát. Először a Vadásztölténygyárban helyezkedett el vasesztergályosként, később 
a budafoki Első Járműjavító Ktsz-nél (itt 1955-ben sztahanovista oklevelet kapott), majd 
rövid ideig a Háros-szigeti honvédségi alakulatnál is dolgozott. 1960 decemberében talált 
kereskedelmi végzettségének megfelelő munkát, a Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi 
Vállalat (MAGÉV) áruforgalmi előadója lett. Munkájáért többször kapott kiváló dolgozói 
kitüntetést. 1975-ben innen ment nyugdíjba.

A rendszerváltás után újrainduló nagytétényi polgári életben sokáig aktívan részt vett, 
tagja lett a Nagytétényi Polgári Körnek. Sokan fordultak hozzá az egykori tétényi élet, em-
lékek felidézéséért, fényképek kölcsönzéséért. 2009-ben hunyt el, felesége, Illés Márta pe-
dig 2019-ben.

A Pentz-Illés-féle vendéglő a 20. század első felében (Szelmann Ignác vendéglőjével 
együtt) mindig a község társadalmi életének fontos színtereként működött.

A korabeli újságok, a Budafok és Vidéke, a Budafok-Tétényi Lapok és a Nagytétényi 
Ujság rendszeresen tudósítottak a vendéglő programjairól, rendezvényeiről. A község elöl-
járóinak, a Polgári Kör tagjainak törzshelye lett az étterem. Gyakran csak egy kávé, egy 
fröccs mellett cseréltek eszmét egymással, vagy csupán kártyáztak. A vendéglő ennek el-
lenére mégis fenn tudott maradni, köszönhetően a számos bálnak, kulturális rendezvény-
nek. A Polgári Kör bálokat, hazafias ünnepélyeket, műkedvelő előadásokat, hangversenye-
ket rendezett a vendéglőben.

Pentz-vendéglő a 20. század elején Az étterem veranda része az 
1910-es évek közepén
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A Budafok és Vidéke hetilap 1903. március 23-i száma arról számolt be, hogy a világ 
legjobb sakkozójának tartott, s Nagytétényben élő Maróczy Géza Monte-Carlóban a sakk 
világversenyen második helyezést ért el. „A tétényiek lelkesen várják haza és az egész tor-
na alatt lesték a híreket, melyekről Pentz vendéglőjében egy ablaknagyságú táblázatos kimu-
tatást vezettek.”

A Budafok-Tétényi Lapok 1910. február 13-án a Pentz-vendéglőben tartott műkedvelői 
előadásról tudósított, melyen a budapesti szimfonikusok működtek közre, s műsorukon 
Mendelssohn, Kreutzer és Hubay művek szerepeltek. A hangversenyt reggelig tartó tánc 
követte. 1911. március 15-én, az ünnep alkalmából a Polgári Kör 50 fős társasvacsorát ren-
dezett a vendéglőben, májusban pedig táncmulatsággal egybekötött katonai hangversenyt.

A Budafok és Vidéke riportere 1913. július 21-én arról írt a lapban, hogy a Polgári Kör 
nyári mulatságot tartott a Pentz-vendéglőben, melyen „Nagytétény egész úri társasága” 
megjelent. Több érdekes és mulattató verseny (tekeverseny, női futóverseny, galamblövé-
szet, talicskatolás stb.) szórakoztatta a vendégeket.

1926 márciusában a községi képviselők és elöljárók megválasztásáról tudósított a he-
tilap. A képviselők döntése alapján a település bírója id. Pentz Ferenc lett. Az új képvi-
selő-testület tagjai és az elöljárók az ülés után a Illés-vendéglőben ünnepi összejövetelt 
tartottak.

1933 márciusában Illés Ferencné vendéglője nagytermét a Polgári Kör számára áten-
gedte, így a Kör barátságos otthonhoz jutott, mely a tagok állandó találkozóhelye lett. 1934-
ben, a község életének legnevezetesebb napján, október 28-án avatta fel József főherceg az 
elkészült Hősi Emlékművet. Az ünnepség után díszebédet rendeztek az Illés-vendéglőben.

A Nagytétényi Polgári Kör évente február elején rendezett körbáljait olyan nagy ér-
deklődés jellemezte, hogy asztalokat előre kellett biztosítani. A 30-as években a lehető-
ségek szerényebbek lettek, de a jókedvet, a hangulatot „az élet súlyos terhe sem tudta tel-
jesen letörni” - írta a Nagytétényi Ujság az 1934. február 3-i bálról. A táncmulatságokon 
kívül számos színházi előadás, irodalmi est színhelye lett a vendéglő. 1934-ben például 

Képviselőválasztási ünnepség, 1926, Illés vendéglőIllés Ferencné vendéglője az 1930-as 
években (balról a 4. férfi ifj. Feimer István)
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Mécs László, a híres papköltő adta itt elő verseit nagy sikerrel. A Levente Egyesület pedig 
szeptember 8-án szüreti mulatságot rendezett az étteremben. 1935 februárjában a köz-
ség társadalmi életének fénypontjáról, az Illés-vendéglő termeiben rendezett körbálról 
így tudósított a helyi lap: „Ragyogó estélyi ruhák, elegáns frakkok, hódító szmokingok 
váltogatták egymást...”.  Júniusban a Nagytétényi Ujság reggelig tartó, remek hangula-
tú sajtóbált rendezett a vendéglőben, melyen a népszerű Mahner dzsesszzenekar sláge-
reire táncoltak a vendégek. A községházán működő könyvtár mellett a Polgári Kör is 
rendelkezett egy saját kezelésű könyvtárral. Az Illés-vendéglőben minden csütörtökön 
és vasárnap lehetett kötetenként 5 fillérért könyvet kölcsönözni. Nagytétény katolikus 
társadalmának Emericana-bálját 1937. feb ruár 6-án tartották a vendéglőben, melyen 
Rudnyánszky Gyula kegyúr és Marastoni László országgyűlési képviselő is részt vett. 
A Polgári Kör hangversenyeinek, melyen a Kör saját zenekara játszott és az 1936-ban 
alakult Nagytétényi Zeneiskola növendékhangversenyeinek is helyet adott a vendéglő.

A község életében fontos közművelődési szerepet is betöltött, államosított Illés-ven-
déglő  épületét az Elnöki Tanács 1957. évi törvényerejű rendelete alapján a kerületi Ta-
nács Végrehajtó Bizottsága mentesítette. A család visszakapta az ingatlant, melyet bérbe 
adtak. Több évtizeden keresztül a Dél-Budai ÁFÉSZ üzemeltette Kürt Vendéglő néven, 
majd a rendszerváltás után különböző cégek vendéglátóipari egységei működtek benne.

Nagytétény nagy múlttal rendelkező vendéglője Kastély Restaurant néven 2016-tól fel-
újítva fogadja vendégeit.

Kastély ÉtteremNagytétényi Ujság
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A Huber család története

A 19. század második felében Nagy-Tétényben több mészáros és hentesmester működött. 
A Huber család a község legrégibb utcáiban, először a Templom utcában, később az Ó-ut-
cában is létesített feldolgozó üzemet és húsboltot.

Az 1878-ban született Huber Jakab a 19. század végén a Plébánia utca 5. szám alatt 
telepedett le magyarul nem beszélő, sváb származású feleségével, Scheszták Katalinnal. 
Kezdetben szőlőtermesztéssel foglalkoztak, a bort az udvaron lévő régi pincében tárolták. 
A boltíves bejárat alján évszám árulkodik a pince építéséről: 1785. A nyitott, kőoszlopos, 
verandás házban hentesüzletet alakítottak ki. Később a kert felé vágóhíddal és füstölővel 
bővítették boltjukat. Csak tőkehúst árultak, füstölést bérben vállaltak. A szépen csempé-
zett, óriási jégszekrénnyel felszerelt üzletet hamar megkedvelték a környék lakói. Huber 
Jakab jó üzleti érzékkel reklámozta áruját. Ezt bizonyítja nyomtatott újévi üdvözlőlapja is.

A házaspárnak négy gyermeke született: Antal, József, Róza és Ilona. A legfiatalabb, az 
1918-ban született Huber Ilona Szvoboda György felesége lett.

Huber Róza az 1921/22. tanévben lett a községi leányiskola első osztályos tanulója. Fáy 
Móricné tanítónő osztályába járt a település több ismert polgárának a gyermekével együtt. 
Osztálytársa volt például Spiller János vendéglős lánya, Borbála; Oberhuber Alfréd MÁV 
felügyelő lánya, Olga; Bischof Lipót vasesztergályos lánya, Gizella is. Róza Gedrus Pálhoz 
ment férjhez. A két fiú közül Huber József kéményseprő lett, s Pitka Máriát vette feleségül.

A legidősebb fiú, az 1909-ben született Huber Antal édesapja szakmáját folytatta. 
Feleségül vette az 1916-ban Érden született Kisbéri Ilonát, akinek édesapja, Kisbéri Imre 
MÁV pályaőrként dolgozott és Ilonán kívül még két gyermeket (Margit és László) nevelt. 

Huber Antal, 1942Huber Jakab, 1940 Huber Jakab reklámja
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Antal egy ideig édesapja üzletében mint húsipari szakmunkás dolgozott. 1940-ben a há-
zaspár az Ó-utca 20. szám alatt épített házat, vágóhidat, hentesüzletet. Az épület hatalmas 
kapubejáratán ki-be közlekedett az árut szállító lovaskocsi, a hintó, melynek végében fém-
mel bélelt ládában tárolták a felvágottakat. Huber Antal, közismert nevén Tóni  boltja az 
1940-es években Nagytétény egyik legmodernebb, korszerű gépekkel felszerelt üzlete lett. 

A vágóhíd mellett jégverem és feldolgozó műhely is tartozott az üzlethez. Télen a Du-
náról hordták az egész évre elegendő jeget, amit a kert végén kialakított jégveremben tá-
roltak, melynek tetejét náddal fedték be. A szakértelem, a családi vállalkozás (felesége és 
sógornője, Kisbéri Margit is besegített a munkába) lehetővé tette az üzlet bővítését, eszté-
tikusabbá tételét. Sokan vásároltak Tóni üzletében. Ő látta el a Hárosi honvédséget hússal, 
s hintóval szállították az árut Törökbálintra, Érdre és Diósdra a viszonteladóknak. A fel-
dolgozó üzemben készült virsli, hurka, kolbász a vásárlók kedvence lett.

Tónit nem csak mint hentest ismerték a községben. Tagja lett a település focicsapa-
tának és segítette, támogatta a sportegyesületet. Győztes mérkőzések után vendégül látta 
a csapatot, a kapu alatt csapra vertek egy söröshordót. Gyakran segített a község szegény-
házában élő sokgyermekes családoknak is.

A  Huber család, 1946

Huber Antal

Antal mellett sógornője, Kisbéri Margit

A Huber család, 1946
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A második világháború idején, 1944 karácsonyán a szovjet hadsereg a németeket ki-
szorította a községből, de el is foglalta a települést. Az orosz katonák beköltöztek a kastély-
ba, a tisztek birtokba vették több nagytétényi család lakását. Orosz tisztek költöztek Huber 
Antal házába is. A család a pincében rendezkedett be. Tóniék főztek a tisztek számára. Az 
elkészült ételt Huber Antalnak vagy Kisbéri Imrének kellett felszolgálás előtt megkóstolni. 
Több tétényi családhoz képest ők szerencsésnek mondhatták magukat. A náluk lakó tisztek 
emberségesen bántak velük. Tóni sógornőjének, a beteg Margitnak az egyik szovjet tiszt 
(orvos) sokat segített ápolásában, gyógyításában. Írást is kapott a család a tisztektől, mely 
megvédte őket a katonák zaklatásaitól.

A Plébánia utca 5. szám alatti házba, Tóni édesanyja házába is beköltöztek a szovjetek. 
Az udvar közepén állították fel a tábori pékséget. Egy nagy hadi kemencében sütötték 
a szögletes, fekete kenyereket a községben állomásozó katonák részére.

A háború utáni években minden élelmiszer beszerzése, megvásárlása nagyon nehéz 
lett Nagytétényben is. 1946 tavaszán az Állatforgalmi Központ egy mázsa zsírt biztosított 
a község számára. A pengő értéke ekkor már olyan rossz lett, hogy ezért a mennyiségért 
több mint 370 millió pengőt kellett fizetni. A zsírt a település elöljárósága által kijelölt hen-
tesek, köztük Huber Antal, adhatták el jegyre a lakosságnak. Egy községi kimutatás beszá-
molt a település henteseinek 1946. augusztus 1. és december 31. közötti időszakban tör-
tént vágatási és eladási adatairól. A legtöbb húst ebben az időszakban Huber Antal adta el.

1,5 marha, 1 borjú és 3 sertés feldolgozásából összesen 1.490 kg hús készült..  
Az 1940-es évek végén hazánkban felszámolták, államosították a magánkisipart és a ma-

gán-kiskereskedelmet. 1950-ben Huber Antal üzletét is államosították, a feldolgozót meg-
szüntették. A volt tulajdonos, Tóni egy ideig mint alkalmazott még dolgozott az üzletben, 
majd új eladók jöttek, végül a boltot bezárták. Antal ezután az Élelmiszeripari Miniszté-
rium Lenin körúti baromfi mintahúsüzletében dolgozott. Havonta 814 Ft fizetést kapott.

A Plébánia utcai üzlet az államosítás után a Közért Vállalat kezelésében rövid ideig 
még működött, majd a lepusztult boltot felszámolták. 

Szalay Manyi néni (Kisbéri 
Margit), Tóni sógornője

A Huber család az üzlet előtt 1946-ban, illetve az üzletben 
1947-ben
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Huber Antalnak és feleségének, Kisbéri Ilonának egyetlen gyermeke született 1940-
ben, György. Huber Gyuri a nagytétényi általános iskola elvégzése után édesapja szakmáját 
folytatta, mészáros- és hentesmester lett. Egy állami vállalatnál dolgozott. Feleségül vet-
te Sándor Magdolnát, aki 1961-től 1985-ig a nagytétényi gumigyár adminisztrátora, majd 
bér elszámolója lett. Munkájáról a gumigyári fejezetben olvasható részletesebben. 

A házaspárnak két gyermeke született: György és Gyöngyi.
A gyerekek is a nagytétényi általános iskolában tanultak. Osztályrendezvényeken és 

iskolai klubnapokon Gyuri mindig szívesen segített a vendéglátásban a konyhán dolgozó 
asszonyoknak. 1995-ben, névnapja alkalmából disznóvágást szervezett a Szelmann Házban 
és vendégül látta a Polgári Kör vezetőségét és tagságát. A programból hagyomány lett. 
Halála után (2003) a Kör Gyurira emlékezve a hagyományt megtartotta, s minden évben 
megrendezi a György napi disznóvágást.

Az 1919-ben született Kisbéri Margit (Antal sógornője) öccse, László, feleségével, 
Heitz mann Franciskával az Ó-utca 23. szám alatt laktak, s mindketten a Mechanikai 
Művekben dolgoztak. Margit a budafoki polgári leányiskolában 4 osztályt végzett el 

A baloldali képen Huber Gyuri látható 18 éves korában, a jobb oldali fotón pedig  
unokatestvére, Szalay Ilonka áll mellette

Huber Gyuri Kisbéri Margit utolsó munkahelye
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1933-ban. 1937-ben férjhez ment Szalay Gusztávhoz, aki a gumigyárban lakatos segéd-
munkásként dolgozott. A házasság másfél év múlva válással végződött. Margit ezután 
gyermekét, Ilonát egyedül nevelte. 1939-ben egy évig a törökbálinti Fémáru Fegyver és 
Gépgyárban dolgozott. 1940-től sógora, Huber Antal üzletében lett eladó, s nála laktak 
gyermekével együtt. Az államosítás után a Közért Vállalathoz került mint pénztárosnő. 
Több húsüzletben is dolgozott, a lóhússzék vezetését is átvette. Utolsó munkahelye a bu-
dafoki piacon lévő üzlet volt. Az első képen a Huber és a Kisbéri család tagjai láthatók. 
A felső sorban balról jobbra Huber Antal, Kisbéri Imre, Kisbéri László. Az első sorban 
Kisbéri Imréné, Huber Antalné (Kisbéri Ilona), Szalay Gusztávné (Kisbéri Margit).

A Huber és a Kisbéri 
család tagjai 

Horváth Károly és 
Huber Ilonka, 1956
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Margit leánya, Szalay Ilona (Gyuri unokatestvére) 1937-ben született. 1944 őszén lett 
első osztályos tanuló a nagytétényi iskolában, Jóby Frigyesné osztályában. A nyár folya-
mán azonban a németek bevonultak a községbe, s igénybe vették az iskola tantermeit. 
Ott tanítani nem lehetett. Kati néni saját otthonába, a mai Pintyőke utcába vitte kezdő 
osztályának tanulóit. A nagy telken hosszan elnyúló tornácos családi házban, a bejárat-
tól jobbra volt a „tanterem”. Mindenki arra ült, amire tudott: székre, puffokra, sámlira. 
Ilonka családja felajánlott egy kisebb méretű háromlábú táblát, mások szivaccsal, füze-
tekkel, írólapokkal, ceruzákkal segítették ezt a nem mindennapi iskolakezdést.

Az általános iskola elvégzése után Ilonka a II. kerületi Állami Tanítóképző tanuló-
ja lett. Tanítónak készült. Oklevelét megszerezve Sósvertikén kezdett tanítani, ahol ösz-
szevont 4 osztállyal foglalkozott egyszerre. Innen Uriba került. Itt ismerkedett meg Ősz 
Béla magyar-történelem szakos tanárral. Összeházasodtak, s a vecsési általános iskolában 
együtt folytatták pedagógusi munkájukat 30 éven át. Ősz Béla 16 évig igazgatóként is 
irányította az iskolát. Ilona közben az egri főiskolán elvégezte a technika szakot, így az 
iskolában azt is tanította. A képen Ilonka látható 1956-ban Horváth Károly nagytétényi 
tanítóval. Az Ősz házaspárnak két gyermeke született: Katalin és Béla.

A képen Szalay 
Ilonka látható egy 
1947-ben tartott 
szüreti mulatságon, 
mellette unokája, 
Pecoll Katalin 
hasonló népviselet-
ben 2001-ben



356

A Havasi család képes krónikája

Grósz Mária unokája, Turbékné Havasi Emőke visszaemlékezése, elbeszélése, valamint fo-
tói és dokumentumai alapján idézzük fel Havasi Márton családjának históriáját, fontosabb 
eseményeit.

Az eddig ismert adatok szerint a család története az 1820-as években kezdődött. Ekkor 
született Grósz János, aki Pentz Katalint vette feleségül és házasságukból három fiú szüle-
tett: Jakab, József és János.

Ifj. Grósz János házasságot kötött Mehrl Terézzel, aki három gyermeknek adott éle-
tet: Franciskának, Máriának és Jánosnak. Az 1892-ben született Grósz Mária 1913. április 
3-án férjhez ment az 1880-as évek második felében született Haisler (Havasi) Antalhoz. Öt 
gyermeket, három fiút és két lányt neveltek fel. Anna 1914-ben, Antal 1915-ben, Márton 
1917-ben, János 1919-ben, Teréz 1922-ben született. A baloldalon Grósz Mária és Haisler 
Antal esküvői képe (1913) látható, középen Mária első gyermekével, Annával 1914-ben, 
a jobb oldali fotó pedig Grósz Máriáról 1950-ben készült.

Haisler Antal a MÁV alkalmazottjaként dolgozott, s szolgálati helye átmenetileg Kispest-
re került. Márton ott látta meg a napvilágot 1917. november 10-én. A család később visz-
szaköltözött Nagytéténybe, s 1931-ben az apa Haisler nevét Havasira magyarosította.

Havasi Márton már fiatal éveiben is tevékenyen bekapcsolódott Nagytétény közösségi 
életébe. Főleg a cserkészmozgalom vonzotta. Lelkes tagja lett az 1929-ben alakult 803. szá-
mú Nagyboldogasszony csapatnak. Később tisztségviselőként szervezte a kirándulásokat, 
táborokat, s a fiatalok oktatásával foglalkozott. 16 évesen részt vett a cserkészek gödöllői 

Grósz Mária, 1950Grósz Mária és Haisler Antal Mária első gyermekével
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IV. világtalálkozóján (Jamboree). A nagytétényi cserkészekről 1933-ban készült kép felső 
sorának közepén Pentz József, a parancsnok, jobb szélén pedig Havasi Márton látható.

Az 1930-as évek közepén készült fotón az ülő cserkészek mögötti sorban kabátban áll 
Havasi Márton, mellette pedig egy 1938-ban róla készült felvétel látható.

A családról az 1930-as évek 
elején készült képen Grósz 
Mária és férje, Havasi Antal 
ülnek. Mögöttük balról 
jobbra haladva gyermekeik: 
Márton, János, Anna, Teréz 
és Antal állnak

Cserkészek a 30-as évek közepén

Cserkészek, 1933

Havasi Márton, 1938

Jamboree, Gödöllő, 1933
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A cserkészcsapat 1941. június 1-jén, pünkösdvasárnap tartotta zászlószentelési ünnep-
ségét. A csapat első zászlóvivője, s utolsó parancsnoka Havasi Márton volt. 

Iskolái befejezésével Márton felsőfokú mezőgazdasági végzettséget szerzett. Mezőgaz-
dászként a Gabonaforgalmi Központban Magyarország nagy malmainak felügyelőjeként 
dolgozott. Szépen ívelő szakmai előmenetelét a háború törte ketté. Közben megismerke-
dett Reichembach Margittal. Az iskola látogató-jegye mellett Margit látható 1938-ban egy 
szüreti mulatságon.

Zászlószentelési meghívó

Látogatói jegy, 1938

Havasi Márton, a cserkész-
parancsnok

Reichenbach Margit, 1938
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Márton katonai szolgálata 1940-ben kezdődött meg. A délvidéki bevonulás idején a tisz-
ti étkezde vezetője, majd egy munkászászlóalj parancsnoka lett. Ezután hazatérhetett, s tíz 
évi udvarlás után 1943-ban házasságot kötött Reichenbach Margittal. 49 évet éltek együtt.

A baloldali kép Margitról készült 1940-ben, a középső fotó egy szüreti mulatságon 
Margitról és Mártonról, a jobb oldali kép pedig esküvőjükön.

1944. június 21-én született meg első gyermekük, Havasi Emőke és ugyanezen a napon 
érkezett meg újabb katonai behívója. Augusztus 14-én vonult be, s egy munkásszázad 
parancsnokaként szolgált a háború végéig.

Márton két testvérét is behívták katonának, s mindhárman fogságba kerültek. Havasi 
Antal  Tbilisziből érkezett haza 1948-ban. Havasi János Németországban amerikai fogoly 
lett. Fogolycserével a franciákhoz került, s Dieppe francia tengerparti halászvároska tábo-
rában raboskodott. Onnan tért haza 1946-ban.

Havasi Márton és Reichenbach 
Margit esküvői képe, 1943

Reichenbach Margit, 1940 Havasi Márton és Reichenbach 
Margit, 1941 szüret

A Havasi családról 1940 első 
felében készült felvételen 
Grósz Mária és id. Havasi 
Antal ülnek, mögöttük balról 
jobbra haladva a felnőtt 
gyerekek: Teréz, Antal, 
János, Márton és Anna állnak
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Az első képen Havasi Antal, a középsőn Havasi Márton, a harmadikon a három test-
vér, balról jobbra haladva Antal, János és Márton látható.

1945. május 3-án, a háború végén (Európában május 8-án fejeződött be a háború) 
Márton csapatával gyalogosan hazafelé tartott, amikor Szentgotthárdon a szovjet járőrök 
igazoltatták őket. Hadifoglyok lettek. Először egy kelet-romániai gyűjtőtáborba vitték 
őket. Havasi Márton innen került Szibériába, a Szverdlovszk (ma Jekatyerinburg) melletti 
munkatáborba. Itt erdőirtást végeztek a hadifoglyok egy vasútvonal építésénél. Borzalmas 
körülmények között éltek: állandó éhezés, gyér ruházat, mínusz 30-40 fokos hideg. Ebbe 
a táborba 1945-ben 5000 fogoly érkezett, de csupán körülbelül ötszázan élték túl a megpró-
báltatásokat. Egy alkalommal a rabok észrevették, hogy az őrök izgatottan szaladgálnak. 
Összeterelték a foglyokat, s össze kellett kapaszkodniuk csoportokban. Közben hirtelen, 
percek alatt sötét felhőkből rettenetes hóvihar keletkezett. Helyben kellett ugrálniuk, hogy 
ne temesse be őket a hatalmas hó. Mindez mínusz 45-50 fokos hidegben.

Hadifogságba kerülése után Márton tábori levelezőlapok segítségével tartotta a kap-
csolatot családjával. A Magyar Kommunista Párt Hadifogoly Irodája által kiadott levele-
zőlapokon üzenhetett egymásnak a férj és a feleség. 1946-ban Reichenbach Margit e so-
rokat írta férjének a táborba:

„Kérjük a Mindenhatót, őrködjön Feletted, vigyázzon minden lépésedre, óvjon meg min-
den bajtól. És hozzon mielőbb haza a Te szeretteidhez, kik oly forrón várnak.”

A hadifogoly iroda nem szégyellt egy jelmondatot írni a levelezőlap aljára: „Erősítsd 
a szovjet-magyar barátságot!”, vagy húsvétkor „Kellemes húsvéti ünnepeket” felirattal nyu-
szi és csibe rajzokkal illusztrált levelezőlapokat adtak.

A következő oldalon látható levelezőlapot Márton 1947. április 20-án írta. Június 
16-án megtörten érkezett haza. A két és fél éves szibériai munkatábor testileg és lelki-
leg is nagyon megviselte. Nem sokat beszélt fogságbeli „élményeiről”, csak annyit mon-
dott: „az egy rémregény volt”. 1947-ben a háború előtti munkahelyére nem vették visz-
sza. Alkalmi munkákat vállalt,  majd 1948 februárjában a Metallochemia alkalmazta.  

Havasi Antal, János és 
Márton

Havasi Antal, 1943-44 Havasi Márton



361

Levelezőlap

A három testvér: Piroska, Hajnalka és Emőke 1950-benEmőke, mint kis betyár 
1947-ben

Havasi Márton 1953-ban cso-
portképet készített id. Havasi 
Antal családjáról. Ülnek: Id. 
Havasi Antal és felesége Grósz 
Mária. Mögöttük állnak (balról 
jobbra haladva): Bíró András, 
mellette felesége, Havasi 
Anna, Kemény László, Havasi 
János, Havasi Teréz (Kemény 
László felesége), Bíró Anna 
(Bíró András lánya), Szokol 
Anna (Havasi János felesé-
ge) és Reichembach Margit 
(Havasi Mártonné). A gyerekek 
(balról jobbra haladva): Emőke, 
Hajnalka és Piroska.
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Először az udvaron kisegítő munkát végzett, majd az üzemben fizikai munkásként, ké-
sőbb irodai alkalmazottként nyugdíjazásáig dolgozott.  1948-ban a házaspárnak iker-
lányai születtek: Hajnalka és Piroska.

A házaspár nehéz időket élt át a háború utáni években. Mártont a kommunista rend-
szerben az államhatalom megfigyeltette. Felesége gyakran rettegett, amikor férjét időnként 
ismeretlen férfiak egy kis sétára és beszélgetésre hívták el. Sosem tudta, hogy hazaérke-
zik-e. Évekkel később árulta el Márton, hogy besúgó szerepre akarták „felkérni”. Néhány 
sikertelen próbálkozás után nem zaklatták többé. A szülők igyekeztek lányaiknak a tanu-
láson túl sportolási, szórakozási lehetőséget biztosítani (kézilabda, balett, rajz). Az 50-es 
évek első felében a Nagytétényi Kultúrotthonban működő balett-tanfolyamra íratták be 
mindhármukat. Németh Márta (Grábits Istvánné) igazgató jóvoltából egy gyermek után 
sem kellett tandíjat fizetni.

A baloldali képen a három testvér látható tanulás közben 1954-ben. Az asztalt és a szé-
keket édesapjuk készítette. A jobb oldali fotó második sorának bal szélén Havasi Emőke 
áll a kultúrotthon színpadán 1956-ban, egyik szereplésükön.

A családról 1954-ben készült felvételen Havasi Márton és felesége Reichembach Mar-
git előtt balról jobbra a testvérek: Piroska, Emőke és Hajnalka állnak.

A három testvér 1954

Havasi Márton családja, 1954

A 12 éves Emőke, 1956

Műkedvelő focicsapatban, 1947 körül
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Márton ezekben az években is tevékenyen részt vett Nagytétény közösségi életében. 
1948-ban cserkésztábort szervezett Zala-megyébe, ez volt az utolsó tábor. Az állam 1948 
végén a cserkészmozgalmat felszámolta. Az ötvenes évek első felében az asztalitenisz szak-
kör tagja lett, a helyi labdarúgócsapatban futballozott, Antal bátyjával a sakkszakkör prog-
ramjain vettek részt.

Az amatőr focistákról készült fotón az álló sor közepén látható Havasi Márton, a má-
sik képen a kultúrotthon sakkszakkörének egyik foglalkozásán sakkozik Havasi Antal és 
Márton (a kép jobb oldalán ülnek).

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején Havasi Márton, Erdélyi István, Taffer-
ner Károly, Stróbl Antal, Endrődy Ferenc, Tichy Ferenc és Nagy András azt tervezte, hogy 
a régi cserkészekkel újból megalakítják a cserkeszcsapatot. A képen az 1941-ben felavatott 
csapatzászló egy részlete látható. Elképzelésük megvalósítását az orosz csapatok megér-
kezése akadályozta meg. A kultúrotthonban működő helyi Nemzeti Bizottság javaslatára 
a Szentháromság téren lévő világháborús emlékműnél egy jelképes sírt állítottak fel. El-
készítésére Havasi Mártont kérték fel, amit ő el is vállalt. A sírt „Hazánkért Szabadságun-
kért” felirattal látták el, s a fejfa mögé két nemzeti színű zászlót tűztek le. A sír egy hétig állt 
fenn, mely köré sok tétényi lakos helyezett égő gyertyákat. 1957 novemberében a rendőr-
ség kihallgatta Havasi Mártont, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 
irata szerint azt vallotta, „Hogy szándékom ezzel az volt, hogy a hősöknek így áldozzunk. 
Azoknak is, akik az ellenforradalomban (mást ekkor nem mondhatott) estek el és azoknak 
is, akik ezt megelőzően az I. és II. világháborúban lettek hősi halottak”.

Bátyját, Havasi Antalt 1957-ben mint „kompromittált” személyt nyilvántartásba vették, 
és évekig megfigyelés alatt tartották, mert a forradalom alatt „kiosztotta a Metallochemia 
Vállalat személyzeti osztályának iratait”.

1958-ban emlékezetes eset történt a családban. Az ikrek akkor kezdtek oroszul tanul-
ni, s egy igeragozásnál vita támadt közöttük. Apjuk egy idő után csendesen megszólalt és 
kimondta a helyes megoldást. A lányok döbbenten kérdezték: „Apu, te tudsz oroszul?” Vá-
laszt akkor nem kaptak. Később Márton elmondta, hogy olyan sok szenvedést, megalázta-

Havasi Antal és Márton, 50-es évek első fele Cserkész zászló jelvénye
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tást, éhezést kellett átélnie, hogy megfogadta, az emlékeiből még az orosz nyelv ismeretét 
is törli. Pedig a nyelv nem tehetett semmiről.

A rendszerváltás után felpezsdült az élet Nagytétényben, s megújult a Szelmann Ház is. 
1991-ben 34 taggal újjászerveződött a Nagyboldogasszony cserkészcsapat, melynek régi-új 
parancsnoka Havasi Márton lett. 1992. június 29-én szentelte fel Ternyák Csaba püspök 
az új csapatzászlót. Zászlóanyának Havasi Mártonnét kérték fel.

A baloldali képen Márton látható a régi zászlóval, a jobb oldali fotón Havasi Márton-
né az új zászló avatásán.

Az 1990 decemberében megalakult Nagytétényi Polgári Kör első felkért korelnöke 
Havasi Márton lett (1992-es választásig). A Metallochemia bezárása utáni kárfelmérési 
munkában a lakosságtól az adatgyűjtési és feldolgozási adminisztrációs feladatokat látta 
el 1991-1992-ben. Az 1992-es időközi kerületi önkormányzati választáskor képviselőjelölt 
lett, a választás előtt azonban, 1992. szeptember 21-én váratlanul elhunyt. Temetésére, 1948 
óta először, a régi csapatzászlóval vonult ki a cserkészcsapat. Márton felesége, Reichembach 
Margit 2019. december 1-jén töltötte be 101. életévét.

Az új zászló avatása, Havasi Mártonné, 1992Újjáalakult csapat parancs-
noka 1991-92
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A szerző és családja

Anyai ágon „ősi” tétényi sváb családból származom. Mária Terézia egyik, a 18. század má-
sodik felében kiadott urbáriumában a tétényi jobbágyok, zsellérek nevei között a Pentz, 
Grosz, Skolits, Spiller stb. mellet a Mehrl név is olvasható. Ősapám, Johannes Mehrl 1757-
ben született, s 1811-ben halt meg. Felesége Magdalena Schlosser 1760-ban látta meg a nap-
világot és 1831-ben hunyt el. Szépapám, Mehrl György 1791-től 1861-ig élt, felesége, Tichy 
Ágnes 1795-ben született. Ükapám, Mehrl Sebestyén 1822-ben jött a világra, s kapásként 
dolgozott a község szőlőiben. 1866-ban halt meg.  Felesége, Szokol Katalin szintén Tétény-
ben született 1820-ban, s 1895-ig élt. Gyermekük, Mehrl Pál, dédapám (1843. október 31.)  
napszámos munkát végzett a településen. 24 éves korában, 1866. március 8-án feleségül vet-
te a 21 éves Olvitz Magdolnát, aki szüleivel, Olvitz Mátyás kováccsal és feleségével, Baltzer 
Magdolnával Diósdon éltek. Dédapán 58 éves korában, 1901-ben halt meg.

Dédszüleim fia, nagyapám, ifj. Mehrl Pál 1875. augusztus 31-én született. Napszámos-
ként dolgozott Tétényben és kitanulta a kőműves mesterséget is. 25 évesen, 1900. február 
2-án feleségül vette nagyanyámat, Szlatoszlavek Erzsébetet (1881. szeptember 26), aki szü-
leivel, Szlatoszlavek Józseffel és Provaznicsek Rozáliával is a községben éltek.

Dédapám keresztlevele Dédszüleim házasság-levele
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Nagyszüleimnek tíz gyermeke született. József, a legidősebb 1900-ban, a legfiatalabb 
1920-ban. A gyerekek közül hárman meghaltak: Terézia 2 éves korában, 1905-ben, Rozár 
4 hónapos korában, 1912-ben és Erzsébet 1920-ban, 18 évesen. Édesanyám, Mehrl Erzsé-
bet, aki meghalt testvére nevét kapta, 1920. szeptember 23-án született.

1914-ben kitört az első világháború, melyet nagyapám szanitécként, egészségügyi ka-
tonaként harcolt végig. Hazatérése után kőművesként, majd segédfűtőként dolgozott 1933-
ban bekövetkezett haláláig. A képeken nagymama látható a Temető utca 7. szám alatti ház 
udvarán és a férjével az I. világháború idején.

A képen nagyanyám 
látható gyermekeivel az 
1910-es évek második 
felében
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Édesanyám a nagytétényi elemi népiskola 6 osztálya után kitűnő előmenetellel 
végezte el a szabó tanonciskolát és női szabósegéd lett. A megvásárolt Singer varrógép-
pel otthon dolgozott.

1938. szeptember 3-án feleségül ment Dindi István gyári munkáshoz, aki Érden szü-
letett 1909. szeptember 5-én.

Én 1939-ben születtem, majd két év múlva a húgom, Magdolna. Ezután szüleim elvál-
tak, s édesanyánk egyedül nevelt fel minket.

A második világháború idején édesanyám két bátyjáért aggódott a család. A Temető 
utcai ház egyik lakásában családjával lakó Pál bátyját és a tőlünk nem messze élő Károly 
testvérét is behívták katonának. 1944 karácsonyán a szentestét mi is a pincében töltöttük. 
Másnap, december 25-én, amikor feljöttünk a pincéből, az udvaron egy téli ruhába öltö-
zött, usankás (szőrmés férfisapka) orosz katona állt. Amint meglátott minket a húgommal, 

Nagypapa szanitéc társaival a fronton

Az esküvői képen 
szüleim láthatók 
szüleikkel, testvéreikkel 
és a rokonsággal együtt
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a zsebébe nyúlt és csokoládét adott nekünk. Távozása után a három éves Magdi boldogan 
újságolta, hogy a „csizmás kandúr” – így nevezte a katonát – csokit adott neki. 

1945 őszén a nagytétényi általános iskola tanulója lettem. A háborúból hazatért Hor-
váth Károly tanító vezetett be az írás, olvasás, számolás világába. Két év múlva Magdi hú-
gom is mindennap velem jött az iskolába. Édesanyánk a község magán-zeneiskolájába is 
beíratott minket, hegedülni tanultunk.

1947-ben a svábok kitelepítése családunkat is érintette. Legidősebb bátyja, Mehrl Jó-
zsef, aki a község német népművelődési csoportjának tagja volt, családjával együtt már 
1946-ban elhagyta az országot. Németország nyugati részén telepedtek le. Nővérét, Mehrl 
Teréziát és férjét, Berger Károlyt augusztus 25-én több más tétényi sváb családdal együtt 
marhavagonokban Németországba, a szovjet zónába, a későbbi NDK-ba szállították. Szász-
Svájc egyik faluja lett az új otthonuk.  

Szüleink házassági anyakönyvi kivonata Édesanyám bátyja, Mehrl Károly 
1942-ben

Húgommal és unokahúgommal Mehrl  
Anikóval állunk a házunk udvarán

Édesanyám legidősebb bátyja, József és 
családja, NSZK 1949
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Az első képén a Berger házaspár látható ráchegyi házuk előtt (ma Barackos út 135.). 
A másodikon édesanyámtól balra, a kép szélén a kitelepített Berger házaspár, édesanyám 
mögött Pál bátyja, a felesége és unokahúgom, Anikó áll.

Az 1950-es évek elején sok tétényi gyermek járt a település zeneiskolájába. A képen  
Perger Rózsa hegedűtanárnő növendékei láthatók. Húgom a második sorban balról az első 
kislány, én az utolsó sorban jobbról a második helyen állok.

Az 50-es évek elején barátaimmal többször szerepeltünk a Szelmann Ház színpadán, 
a kultúrotthonban. Együtt kirándultunk, baráti találkozókat tartottunk, például a Ruzsa 
család Napközi utca végén lévő otthonában. A képen a két Ruzsa lány között Mauchner 
József  ül. Ő az 1960-as években a kultúrotthon igazgatója volt, majd sikeres szinkron-
rendező lett. A második sorban balról a második Szalay Ilonka, aki tanítónő és technika 
tanár lett. Ebben a sorban jobbról a második helyen én állok. A legfelső sorban balról 
a második Ruzsa József.  Ő matematikatanárként évekig a Budai Nagy Antal Gimná-
ziumban tanított.

Nagymama halála után a Temető utcai házból elköltöztünk, s a Diósdi utcában bérel-
tünk egy szoba-konyhás lakást, itt éltünk 1956-ig. Közben húgommal elvégeztük az általá-

ZeneiskolásokNagytétényi barátokkal, 1955
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nos iskolát. Magdi a Budai Nagy Antal Gimnáziumban, én a budai tanítóképzőben tanul-
tam tovább. Édesanyánk a Gumigyár dolgozója lett. Először betanított munkát végzett, 
majd tanfolyamra járt, tanult, s mint a cipőüzem minőségi ellenőre dolgozott egészen 
nyugdíjazásáig. Otthon szabással és varrással egészítette ki fizetését.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után, novemberben, unokanővé-
rem, Berger Terézia (őt nem telepítették ki 1947-ben) férjével, Büki Istvánnal külföldre 
távozott. Az NDK-ban, szüleiknél telepedtek le. Ekkor költöztünk a Ráchegyre, a Barackos 
utcai házba. 1958-ban tanítói oklevelet szereztem, s a XVIII. kerületben, Pestszentlőrincen 
kaptam állást, az akkori Bokányi Dezső utcai Általános Iskolában. 

Bekapcsolódtam az iskola úttörőcsapatának kulturális és sportéletébe, majd annak ve-
zetője lettem.

Az 1960-as évek közepén meglátogathattuk kitelepített rokonainkat, a Berger csa-
ládot az NDK-ban. Két hetet töltöttünk náluk, s kerékpárral bejártuk Szász-Svájc he-
gyeit, szép tájait.

Az első kép egy első osztályos írásórán készült 1958-ban, a második a Berger csa-
lád szász-svájci otthonában. A képen a Berger házaspár mellett lányuk Terézia ül. Az álló 
sorban balról jobbra férje, Büki István, unokahúgom, Mehrl Anikó, mellettem egy hely-
beli ifjú lány és a húgom, Magdi látható.

Közben húgom elvégezte az egyetemet, ő is pedagógus lett. Feleségül ment Albert Ká-
rolyhoz, s két gyermekük született, Albert Anikó és a keresztfiam Albert István.

Munka mellett  az ELTE kiegészítő szakán történelemtanári diplomát szereztem, 
s 1976-ban hazatértem a XXII.  kerületbe.  Az oktatásügy különböző területein dol-
goztam: iskolaigazgató, művelődésügyi osztály felügyeleti csoportvezetője, pedagógiai 
szakmai szolgáltató központ vezetője, s közben mindig tanítottam is. Az 1980-as évek 
végén a központ a Nagytétényi Általános Iskola 1978-ban épült szárnyának egyik részé-
be költözött. A központ irányítása mellett a tétényi iskolában tanítottam. Országjáró, 
történelmi kirándulásokat, helytörténeti vetélkedőket szerveztem. 1979 és 1989 között 
minden év nyarán táborvezetőként irányítottam a kerület Balatonakaliban lévő táborá-

A Berger család otthonábanTanítási óra
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ban üdülő iskolák, úttörőcsapatok munkáját.  Az első kép Balatonakaliban készült az 
1980-as évek elején. Mellettem Fleck Ervin, a budatétényi iskola (itt voltam iskolaigaz-
gató) tornatanára látható. A második kép a kerület óvodavezetőinek továbbképzésén 
készült 1993-ban.

2007-ben mentem nyugdíjba. Azóta Nagytétény helytörténetét, múltját kutatom, s a meg-
szerzett ismeretek, kutatásaim eredményének megírásával, bemutatásával foglalkozom.

Magdi, István, AnikóHúgom esküvői fotója

Óvodavezetőkkel 1993-banBalatonakali
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