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Az Olvasóhoz
A Szemeretelep történetéről szóló könyv készítése során sokat tanultam a telepről, az itt élt, élő emberekről. A Baráti Közösség tagjai
is többet elárultak sorsukról. Innen jött a gondolat, hogy erről az
oldaláról is bemutassam telepünket. A könyvben az itt élő, mintegy
8000 ember közül bárki szerepelhetne.
Az alábbiakban a szerző – szerkesztő egyéni szimpátiája szerint kiválasztott lakótársaink életéről olvashatnak, szándékom szerint nem
úgynevezett életrajzot, hanem sorsrajzot, ami talán egy kicsit bensőségesebb.
Szerepel a könyvben több, már elhunyt személy is, akik életükben
hozzájárultak az itteniek boldogulásához, ezért igyekeztem emléket
állítani nekik. Akinek még megtaláltam hozzátartozóját, vele
együtt, akinek nem maradt ismert leszármazottja, azokról a fellelt
dokumentumok alapján írtam. Olyan is volt, hogy találtam valakit,
aki szívügyének tekintett vele nem rokon embereket, ezért megkértem írjon róluk.
Az élők között volt, aki kérésemre megírta a saját történetét, volt,
akivel elbeszélgettem és az elmondottak alapján fogalmaztam meg
vele egyetértésben.
Olyan is volt, nem is egy, aki elzárkózott, félt a nyilvánosságtól.
Természetesen mindenhol jelzem a forrást, illetve a szerzőt. Ha
pontosan idézek valamit így írom.
Hőseim egyszerű emberek. Nincs köztük rangsor, ezért névsor szerint következnek. A róluk szóló írás hossza a rendelkezésre álló adatoktól függ. Az idő, amit megéltek gyakran nehéz volt, ahogy a régi
kínai átokban mondják:
Élj történelmi időket!
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Balla Mihály
Az első letelepedők egyike, aktív közéleti személyiség,
Pestszentlőrinc község bírója
Ezen a néven két személy is aktív részese volt a település életének.
(Élt itt másik két Balla Mihály is, de ők nem vettek részt a közéletben. Róluk ezen írás végén adom közre, amit tudni lehet.) Ez időnként zavart okozott a visszaemlékezésekben.
Szemeretelep (és Pestszentlőrinc község) történetében a családfő
Balla Mihály nyugalmazott MÁV segédtiszt (főművezető) töltött be
fontosabb szerepet.
1865. február 23-án született Diósjenőn, római katolikus családban,
Balla Mihály és Jelenfy Anna gyermekeként. 1951. december 29-én
déli 1 órakor halt meg Budapest XVIII. kerület, akkor Nagyvárad
utca 24. sz. alatti otthonában. A ház még az 1970-es évek végén is
a Balla család tulajdonában volt. Az utca jelenleg már a harmadik
nevet viseli, a ház nem mozdult az elmúlt több, mint száz év alatt
csak kicsit átalakult.
Négy év polgári elvégzése után a lakatos szakmát tanulta ki és a
MÁV Északi Főműhelyébe került, ahol segédtiszt, illetve főművezető lett. Budapesten, Rákoscsabán, majd Rákoskeresztúron lakott.
A szemeretelepi házát 1911-ben írták az ő és felesége nevére, az
első 40 lakó közé tartoztak.
Első felesége Czigány Apollónia 1871. május 24-én született a Sopron melletti Szil községben és 1914. május 16-án este 9 órakor halt
meg a VIII. kerület Gyulai Pál utca 2. sz. alatti házban, vagyis a Szt.
Rókus kórházban.
Ebből a házasságból 5 gyerek született, két fiú és három lány. Mihály, Margit, Sarolta, Piroska (Etel?) és László. A fiúkról vannak
adatok, a lányokról sajnos nincsenek.
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Második feleségével, Vatai Máriával 1914-ben házasodtak össze, a
tanúja Mógor Lajos volt, ő is gyakori szerepelője a kor történetének.
Balla Mihály, aki ideköltözésekor már 45 éves volt, a MÁV Északi
Főműhelyében főművezető volt, aktív szereplője lett a lassan létrejövő telep életének. 1923-ban, amikor nyugdíjazták, még inkább kivette részét a telep és a község irányításából. Alapító tagja, később
alelnöke volt a Szemeretelepi Polgárok Testületének, alelnöke a
Szemeretelepi Jóbarátok Asztaltársaságának, amely jótékonysági
tevékenységéről volt ismert.
1912-1918 között Szemeretelep képviselője, 1918-1927 között,
mint esküdt vett részt a közügyekben. 1927-ben választották bíróvá,
mely posztban 1934-ben megerősítették.
A Pestszentlőrinci Háztulajdonosok Szövetsége elnöke.
A Falusi Kislakásépítési Szövetkezet helyi szervezetének elnöke.
Tagja az Egri Norma szerinti szegénygondozási bizottságnak.
A Nemzeti Egység Párt helyi szervezetének elnöke.
Annak idején a községi képviselői, bírói funkciókért díjazás nem
járt, de ha hivatali ténykedésükkel kárt okoztak, akkor teljes anyagi
felelősséggel tartoztak. Az esküdtek, a község elöljárói, akik közvetlenül segítették a bíró munkáját. A bíró vezette gyakorlatilag a
községet, ő volt a közgyűlés elnöke.
Balla Mihály, akár mint képviselő, akár mint bíró, rendszeresen az
élére állt a kezdeményezéseknek, vagy akár tiltakozásoknak is, amikor szükség volt rá.
Kezdetben tagja volt az 1920-ban alakult Pestszentlőrincszemeretelepi Vízművek rt. igazgatóságának is, majd elszánt harcot
folytatott a telep vízmizériái ellen, mikor kiderült, hogy az rt. csak
nyerészkedni akar, de beruházni nem
Tagja volt a HONSZ (Hadiárvák, Hadirokkantak, Hadiözvegyek
Országos Nemzeti Szövetsége) pestszentlőrinci csoportjának. Itt
végzett munkájáért másokkal együtt díszoklevelet kapott.
Fennmaradt egy levél, amit 64-ed magával írt alá 1926. június 26án, mint községi elöljáró, melyben óvodát kérnek a telepre.
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Az 1. számú mellékletben megtalálhatók a róluk fellelt adatok.
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Amikor a község lakói vitába keveredtek a BESZKÁRT-tal a villamos pótdíj bevezetése miatt, minden megmozdulásban, petícióírásban, követségben benne volt. Hasonlóan aktív szereplője volt Kispest bekebelezési kísérlete elhárításának és a várossá válásért folytatott küzdelemnek is.
Amikor a katolikusok templomot akartak építeni Szemeretelepen, a
Templom Építő Bizottság élére is Balla Mihályt választották.
Bírói hivatali ideje alatt támadások is érték. Volt hogy azért, mert
nem hajtotta be kellő szigorral a közadókat, volt hogy azzal vádolták, hogy a parcellázások során Kuszenda Lajossal, a község főjegyzőjével közösen a saját hasznukat keresték. Hosszú vizsgálat után
felmentették mindkettőjüket a vádak alól. A bizalom helyreállását
jelzi, hogy az események után újraválasztották bírónak. Rá 328-an,
a második jelöltre 43-an szavaztak. A korabeli híradás szerint a
megjelent mintegy 400 szavazásra jogosult jórészt szemeretelepi
volt.
A várossá válás idején a bírói státusz megszűnt, a polgármester vette
át a kormányt, ekkor városi kertésszé nevezték ki, ugyanis a megye
nem engedélyezte a városgazdai munkakör létrehozását, de ebben a
beosztásban is gyakorlatilag a városgazda feladatait látta el. Ezt azzal indokolták, hogy a várossá alakulás során felállt új vezetésnek
szüksége van a volt bíró tapasztalataira, tudására a település anyagi
ügyei, gazdálkodása terén.1
Amikor azzal támadták, hogy van nála a kertészethez jobban értő
jelölt, a Pestszentlőrinci Hírlap, ami a fejléce szerint az iparosok, a
kereskedők, kertészek, kisállattenyésztők érdekeiért küzdött, kiállt
a volt bíró védelmében.
Ha a község vagyonát eddig a bíró kezelte és ő volt annak őre,
kellett a számára teremteni egy lehetőséget, hogy még egy
ideig a vagyon kezelésében tapasztalatait a város igénybe vehesse. Nincs, aki kétségbe vonná, hogy Balla Mihály bíró

1

Pestszentlőrinci hírlap 1936. április 25.
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tapasztalatai ebben a vonatkozásban a város számára ne volnának nagy jelentőségűek.
Bírája volt a községnek, Magyarország legnagyobb községének. A város képviselőtestületi tagjainak nagy többsége annak
a pártnak tagja, melynek ő az elnöke. Pozíciót tölt be tehát a
várospolitikában. Alig van mozgalom, legyen az társadalmi,
kulturális, jótékonysági, vagy gazdasági, melynek vezetésében
része ne lenne. Puritán, tisztakezű férfi, akinek magatartására
ellenségei sem tudnak dicsérő jelzőn kívül mást mondani. Előkelő társadalmi pozíciójára tekintettel nem volt szüksége arra,
hogy városi kertész legyen, mert az társadalmi helyzetét
emelni nem igen volt alkalmas.
A várossá válás után is képviselő maradt.
A városban lakó, de nem a tárgyalt családba tartozó Balla Mihályok:
Balla Mihály, asztalos művezető, született: 1861.07.07., Piros
(Bács-Bodrog megye, ma Szerbia: Rumenka), meghalt: 1944.05.08.
XIX. kerület. Lakása.: Pestszentlőrinc, Batthyány u. 143. Református. Szülők: Balla János, Varga Erzsébet
Feleség:
1 Schveier Erzsébet,
2. Tar Julianna (esk. 1901, Bp. II. kerület)
gyerekek:
Balla Anna Erzsébet (1894-?), férje Halasi József (esk. 1920)
Balla Mihály (1902-1922)
Balla Ilona (1904-1904)
Balla Árpád (1910-1982)
Balla Mihály, MÁV-nyugdíjas, született 1873.08.14. Mezőberény,
Békés megye, meghalt 1945.11.01. XVIII. kerület. Lakhelye: Pestszentlőrinc, Állami telep 37/4, református. Szülők: Balla István,
Mati/Máté Sára.
Feleség: Balla Mária (1877-1940, szülők Balla Mihály-Mészáros
Judit)
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A telep kulturális életének fontos szereplője.
A községi bíró Balla Mihály nagyobbik fia. 1895. október 25-én
született Budapesten, a VII. kerületben.
1925-ben ő volt Balla László, a bíró másik fia esküvői tanúja. Akkor
még Szemeretelepen lakott a József főherceg utca 38-ban. Később
átköltözött a Tisztviselők kertvárosába, ma Szent Imre kertváros, a
Nagyenyed utca 17-be, később a Nagyenyed utca 19-be ahogy az
1936. májusi telefonkönyvben olvashatjuk. (Az is lehet, hogy a
Szemeretelepi Torna Egyesület jegyzőkönyvében írták el a házszámot 1935-ben, amikor alelnöke lett az egyesületnek.) Itt élt feleségével, amíg a háború után ki nem telepítették. Később visszaköltöztek Szemeretelepre és itt halt meg a Nyíregyháza utca 33-ban.
A Budapesti VII. kerületi Barcsay utcai m. kir. állami Főgimnáziumban érettségizett 1913-ban.
Felesége Fábri Ilona, (1893. Monor) akivel 1919-ben házasodtak
össze Monoron.
A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetemen
tanult, a jogi karon. 1922-ben tette le az első államtudományi szigorlatot2.
A Pénzügyminisztériumban dolgozott, egyre feljebb jutva a ranglétrán, ahogy a Magyarország tiszti cím- és névtárban olvashatjuk évről évre. 1927-ben pénzügyi segédtitkár, 1936-ban pénzügyi titkár,
berendelve az 1. főosztályra. Illetve 1937-ben miniszteri titkár.
1938-ban, mint az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek kormánybiztosa, hivatalának 1. ügyosztálya vezetőjeként tevékenykedett.
Ebben a munkakörben nagy sajtónyilvánosságot kapott, amikor is
sorra nyitotta meg a különböző ágazatokban az átképző tanfolyamokat, melyekre tömegével jelentkeztek a munkanélküli értelmiségi
2

Hivatalos közlöny 1922. 12. 24.
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fiatalok abban a reményben, hogy fizikai munkakörben el tudnak
helyezkedni. Az átképzések eredményeként másfél év alatt már
mintegy 9000 fiatal kapott munkát a 35 000 jelentkezőből.
1941-ben a m. kir. Pénzügyminisztérium elnöki osztályán miniszteri
titkár, kirendelve az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek kormánybiztosságra.
1942 01. 01-től miniszteri osztálytanácsos.
1942-ben a Közérdekeltségek Felügyelő Hatósága beosztottja.
1943-ban a vitéz Horthy István Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak általános igazgatási osztályvezetője, igazgatóhelyettes.
1943. az Állami Vasgyárak Győri Alkalmazottainak Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet győri cég képviselője.
Az I. világháborúban tisztként harcolt. Kitüntetései: Bronz katonai
érdemérem a kardokkal, 2. osztályú ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesültek érme.
1944-ben címzetes tartalékos százados a gyalogságnál3.
Mindez a sok érdem is már megkívánná, hogy Szemeretelep érdemes lakói között szóljunk róla, de dr. Balla Mihály és felesége az
Üllői út túloldalára való átköltözés ellenére továbbra is aktív tagja
és mozgatórugója volt a telep kulturális életének. Amúgy ennek köszönhető, hogy fénykép is maradt róluk, ugyanis tisztes helyezést
értek el a műkedvelő színjátszók országos versenyén több ízben is a
Szemeretelepi Torna Egyesület képviseletében, melynek dr. Balla
Mihály az alelnöke is volt 1932-ben.
1934-ben a Magyar Műkedvelők Országos Szövetsége műkedvelő
versenyt rendezett, amelyen több, mint 100 csoport indult, és a
szemeretelepiek az előkelő hatodik helyezést érték el.

3

23. számú Honvédségi közlöny 1944. május 24.
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A Szemeretelepi Torna Egylet „özvegy Varga Ábrisné” előadásával
nyerte el a nagyon értékes díjat. Tagjai közül dr. Olcsváry László és
Schweigstill Zsigmond ezüstérmet, Dr. Balla Mihályné elismerő oklevelet kapott.
A csoport nem csak a versenyeken nyújtott emlékezetes előadást, de
mind a Szemeretelep, mind a Tisztviselők Kertvárosa rendezvényein, jótékonysági programjain is.
dr. Balla Mihályné szintén aktív közszereplő volt. A műkedvelő
egyesületen kívül más területeken is tevékenykedett.
Még 1922-ben kilenc hónap börtönbüntetést kapott, mert az Igazságügyminisztérium tisztviselőjeként másokkal együtt, kedvezményes élelmiszerjegyeket adtak el arra jogosulatlanok részére. A kilenc hónapból ötöt le is töltött.
Amint a férjénél bemutatott képen is látjuk, sikeres szereplője volt
a műkedvelő előadásoknak. A különdíj szerint tehetsége is volt a
színjátszáshoz, de nem csak a kulturális életben tevékenykedett, hanem más területeken is önkéntesként dolgozott.
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1942 szeptemberében bevezették a női honvédelmi munkaszolgálatot. Elvileg önkéntes jelentkezés alapján, de ha nem jött össze a
szükséges létszám kötelező igénybevételnek is volt helye. A polgármester feleségének vezetésével létrehozták a Pestszentlőrinci Női
Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezetet. A város területét 11 körzetre osztották, ezek egyike a Kertváros, melyben dr. Balla Mihálynénál lehetett jelentkezni. A többi körzet élére is közismert személyek kerültek: Barkóczy Ilona, dr. Bernolák Jánosné, Lessó Gyuláné, dr. Olcsváry Lászlóné, Tóth Tivadarné.
Balla László
Balla Mihály másik fia. Rákoscsabám született 1900. május 11-én.
Pécelen halt meg 1957. szeptember 18-án.
1925-ben házasodott össze Simkovics Juliannával. Mindketten a
Károly Ferenc utcában laktak. Julianna a 4-ben, László a 24-ben. Az
ifjú férj akkor villanyszerelő volt. A házassági tanúja a bátyja dr.
Balla Mihály volt.
Balla László is tagja volt a Szemeretelepi Torna Egyesületnek,
1935-ben ő volt a titkár. Ekkor a jegyzőkönyv szerint a Szitnya utcában lakott.
Balla László 1938-ban a MÁV Pénzügyi Főosztály, Költségvetési
és Statisztikai Osztályán irodasegédtiszt, Pestszentlőrinc, Nagyvárad utca 6. szám alatt lakott. Ez azonos a Károly Ferenc utcával,
csak az idők folyamán változott a neve.
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XVIII. kerületi tanácstag, a Fővárosi Tanács tagja, a Szemeretelepiek Baráti Közössége ügyvezető alelnöke
1924. október 25-én született
Lökösházán. Később átköltöztek Pusztaföldvárra4, Orosháza
mellé. Apja itt bérelt 134 kataszterihold földet Temer
Emiltől.
Miskolcon a Kir. Katolikus
Fráter György Gimnáziumba
járt 8 éven át5. Jó tanuló volt.
A gimnázium évkönyvei szerint tiszta 1-es (ami akkor a
legjobb jegy volt). Németül és
franciául tanult. Jó tanulmányi eredményének egyik következménye, hogy míg az általános tandíj 100 pengő, addig neki 20 – 40
pengő volt. Több ízben kapott könyvjutalmat tanulmányi eredményeiért. 1942-ben jeles eredménnyel érettségizett6.
A VIII. osztály második féléve szomorúan kezdődött Batta József
számára. 1941-42 tele a szokásosnál hidegebb volt és több csapadék
hullott. Hatalmas mennyiségű víz gyűlt össze Orosháza körül 7.
1942. április 28-án apja a vadvízen keresztül csónakon akart

Levéltári Szemle, 33. (1983) 1–3. szám KÖZLEMÉNYEK Herczeg Mihály:
Adalékok a nagy és középbirtok területi változásaihoz a századfordulótól a felszabadulásig Orosházán és környékén
5
MISKOLCI KIR. KAT. FRÁTER GYÖRGY GIMNÁZIUM évkönyv 1940-41
tanévről
6
Miskolci Magyar jövő 1942. június 12.
7
Orosháza a második világháború idején Forma István http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3463/1/1975_forman_istvan.pdf
4
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hazajutni a Ravasz tanyáról négy társával. A csónak felborult és ő,
valamint egy másik ember megfulladt8.
Ugyan ebben az évben felvételt nyert a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karára.
Itteni tanulmányait megszakította a háború. 1944
decemberében a nyilas
kormány SAS behívóval, katonaként tanzászlóaljba szervezte a magasabb
évfolyamos
egyetemi hallgatókat és
Németországba küldte
őket tanulmányaik folytatására9. Batta József
Drezdába került. Itt tanult, élt 1945 novemberéig. A korábban megszerzett német nyelvtudását sikerült ez idő alatt anyanyelvi szintre
tökéletesíteni. 1945-ben nővére a háborús események áldozata lett.
Hazatérte után 1946 őszétől a Budapesti Műszaki Egyetemen folytathatta a tanulást a Kandó Kálmán Kollégiumban. 1949-ben kapta
meg az oklevelét.
Mint fiatal mérnök, a Magyar Siemens Műveknél helyezkedett el és
ennél, illetve jogutód vállalatainál dolgozott nyugdíjazásáig.
A Kandó Kálmán Kollégiumban találkozott Örkény Istvánnal, az
íróval. Örkény akkor anyagot gyűjtött a Zichy-palota című színdarabjához és gyakran ellátogatott a kollégiumba. Kérte és meghallgatta az ottaniak véleményét. Erre az ismeretségre apellálva Batta
József kritikát írt Örkény „Lila tinta” című írásáról az Irodalmi Újság (az Élet és Irodalom elődje) 1952. augusztus 28-i számában. Ennek a kritikának az lett az eredménye, hogy Batta József szócikk lett
Újnemzedék 1942. április 29.
Levéltári Szemle, 57. (2007) 2. szám MÉRLEG Krahulcsán Zsolt: Palasik Mária: A műegyetemisták Odüsszeiája, 1944–1946. Budapest, 2006 / 86–88. o.
8
9
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A Magyar Irodalom Története IX. kötetében, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum Studiolo tudományos könyvsorozatában, a 2016ban megjelent „helyretolni” című kötetben Reichert Gábor: „Egészséges erotika” A szocialista közerkölcs és a Lila tinta című írásában.
A Gyömrői úti telephely 1953-ban Villamosgép és Kábelgyár lett,
majd 1963-ban beolvadt az Egyesült Villamosgépgyár (EVIG) vállalatcsoportba.
Előbb üzemmérnök, aztán szerkesztő, főkonstruktőr, 1968-tól termelési főmérnök10 volt.
Batta József erősen kötődött
édesanyjához. Vele együtt
költözött a XVIII. kerületbe a
Batthyány Lajos utcába.
Amikor megnősült, 1958ban, feleségével Dr. Bodolai
Máriával Szemeretelepen találtak házat a Varga Katalin
utcában. Házasságukból két
gyermek született. Lányuk is
orvos lett. Dr. Batta Ildikó jelenleg Pestszentimrén házi
gyermekorvos.
A Bodolai név ismerősen
csenghet sokaknak, hiszen
Dr. Bodolai György itt
Szemeretelepen volt körorvos, Dr. Bodolai Mária is a
kerületben rendelt a Czifra
György utcában.

Villamosgép Az EVIG dolgozóinak lapja 1968. március 16. Dr. Batta Ildikó
tulajdona
10
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Batta József közösségi ember volt. Szeretett és tudott is utána járni
a problémáknak, elintézni dolgokat. Rokonai összes ügyes – bajos
dolgát magára vállalta. 1963-tól a rendszerváltozásig tanácstag volt.
1963. és 1985. között a kerületi tanácsban tevékenykedett. 1976-ban
a Közgazdasági Bizottság elnöke volt.

1981-ben a Fővárosi Tanács elnöke a „Kiváló társadalmi munkáért”
kitüntető jelvényt adományozta részére eredményes munkája elismeréséül.
1984-ben a kerületi Tanács a „Budapestért” kitüntető jelvényt adományozta részére a főváros fejlődése érdekében végzett kiemelkedő
társadalmi munka elismeréséül.
1985-től a kerület képviselője lett a Fővárosi Tanácsban. Az 1985.
évi választásokon a 45. választókerületben Pándi János előtt nyert
50,8 százalékos eredménnyel. A helyi lelkész 44,5 százalékot ért el.
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Az Egészségügyi Bizottság tagja volt , később a Műszaki és Kommunális Bizottság tagja lett.
Sokat dolgozott a kerület közműfejlesztése érdekében. Felismerte a
közműtársulások
előnytelenségét
a
résztvevő
polgárok
számára. Többször interpellált a visszásságok megoldása érdekében. Két példa:
1989.
december
30. Fővárosi közlöny Batta József:
XVIII. kerületi fővárosi tanácstag
szerint a szolgáltatások költségnövekedésének dinamikája
közismert. Így évről-évre emelkednek a lakossági pénzek bevonásával megvalósuló közműtársulási szolgáltatási szférába
tartozó költségek is.
A közműfejlesztéshez felvehető hitelek feltételei 1989. január
1-től jelentősen megváltoztak, és e változások a lakosság alacsonyjövedelmű, aktív és nyugdíjas rétegét egyaránt hátrányosan érintik. Elviselhetetlen azonban a hároméves futamidő
az alacsonyjövedelmű, többségében nyugdíjas állampolgárok
számára. A korábbi 3%-os rendszer törlesztőrészletei, ami 1015 évre szólt mindenképpen kedvezőbb volt. Kéri, hogy az illetékesek járjanak el az OTP és PM szerveknél, az említett rétegek részére a 3 éves futamidő 5 ill. 10 évre történő megemelése érdekében, ami a havi törlesztés összegét a felére ill. harmadára csökkentené.
Fővárosi közlöny 1990. szeptember 30. Batta József: XVIII.
kerületi fővárosi tanácstag elmondja, hogy a múltkori szennyvízcsatorna interpellációjára személyesen is kapott választ a
11

11

HU_BFL_XXIII_102_a_1_1985-10-09__pages146-146.pdf
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Fővárosi Csatornázási Vállalattól, melyből két gondolatot ismertetne. Az egyik javaslata az volt, hogy a kertes, családi házas övezetekben alkalmazzák a locsolási kedvezményt. A vállalat válasza erre az, hogy a 27/1975. MT számú rendelet előírja, hogy egységes elszámolást kell alkalmazni. A másik, a
szennyvízbekötéssel kapcsolatos problémájára, azt a választ
kapta, hogy útépítés esetén a vállalat megelőlegezi a bekötést,
majd rákötés után utólag számlázza. A kedvezmény megadására itt sincs lehetőség, írták. A választ elfogadja, bár egyben
vitatja és kéri, hogy ismét kerüljön ez a probléma megtárgyalásra, a költségvetés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatással
együtt.
Mi, akik családi házban lakunk, tudjuk, hogy javaslatai végül is
megvalósultak. Azóta is létezik a locsolási kedvezmény is.
1990-ben a rendszerváltozással a Fővárosi Tanács megszűnt. Batta
József nem indult a későbbi választásokon. Korábbi vetélytársával
Pándi János református lelkésszel összefogva létrehozták a
Szemeretelepiek Baráti Körét. Ennek a civil szervezetnek a képviseletében folytatta a köz érdekében végzett munkát. Csatorna, gáz,
telefon jelent meg Szemeretelepen és ebben Batta Józsefnek komoly
szerepe volt.
A Szemeretelepiek Baráti Körében fáradhatatlan lelkesedéssel és
energiával szervezte és tervezte meg a kirándulásokat, ahová unokáit is rendszeresen magával vitte. Úgy “általában” jellemző volt rá
az állandó tenni akarás, a másokon való segítés vágya - legyen szó
a családról, kollégáról vagy a lakó környezetben élőkről.
A szakmai közéletnek is aktív részese volt. Mint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja igyekezett közzé tenni szakterületének aktuális híreit. Részletesen leírta a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság ajánlását a P 33-as védettségű, zárt kivitelű, rövidrezárt forgórészű aszinkron motorokra, 100 kW felső teljesítményhatárig12.

12

Elektrotechnika 1963. 11 – 12. sz

23

Batta József
Konferenciákon, ankétokon felszólalt és nem félt kritikát mondani.13
Hűen elveihez elkerülte a párttagságot, pedig ezzel akadályozta előmenetelét. A Vasas szakszervezetnek viszont tagja volt.
Felmenői általában hosszú életet kaptak. Neki 74 év jutott. Édesanyja néhány hónappal később halt meg, mint ő.
A fejezet összeállításában Dr. Batta Ildikó volt a segítségemre.

A miskolci Kir. Katolikus Fráter György Gimnázium végzősei

13

Bányászati és Kohászati Lapok – Öntöde 1970. 4. sz
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Fazekas László
Testnevelő, sportvezető, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Pro
Urbe díjas polgára
1931. május 24. 2012. január 28.
Fazekas László 1954-ben került a Kassa Utcai Általános Iskolába.
Akkor az iskola tornaterme a kerület legkorszerűbb termének számított sporteszközeivel és parkettás padlózatával, méltó helyszíne
lett az évi országos kosárlabda bajnokság mérkőzései egy részének14. Nagy lelkesedéssel kezdte itt a munkát, hiszen Pestszentimrén, ahol addig az Ady Endre Utcai Általános Iskolában tanított,
nem volt tornaterem, csak sportudvar. Szerette a Szemeretelepet, a
Béke tér környékét. Háztömb körüli futásokat tartott tanítványainak,
melyeken akkoriban ő is részt vett.
1961-ben így foglalta össze ars poétikáját:
Számomra ugyanolyan fontos feladatot jelent a fegyelem megszilárdítása, a gyerekek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak
helyes irányú kialakítása, mint a tantervi anyag elsajátíttatása. Érzem, hogy a kimondottan „rossz”-nak tartott gyerekek
a tornateremben érzik leginkább otthon magukat. Itt pedig mi,
testnevelők irányítjuk őket. Sokat segíthetünk abban, hogy
megtalálják helyüket az iskolában.15
Sokat gyalogolt, a rövid és hosszú utcákat járva gyönyörködött a
kertekben, a virágzó gyümölcsfákban, virágokban. Nagyra értékelte
a szépen metszett szőlőlugasokat, ez otthonosságot jelentett számára, mivel vidékről származott, büszke volt, hogy ő még aratni is
tudott.
Szerette a torna sportágat, a legnagyobb elköteleződése mégis a kézilabda volt. Ebben képezte magát, hogy minél magasabb szintre
emelje sportágát, mindeközben annak elsajátítására nevelte,

14
15

Szabad ifjuság 1954. február 27.
Nemzeti sport 1961. január 1.
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tanította a rábízottakat. A HONVÉD Sportegyesület munkájába,
mint tartalékos tiszt kapcsolódott be.
Nagy álma valósult meg
1971-ben, amikor iskolája a
Kassa a Budapesti Honvéd
Sportegyesület sporttagozatos általános iskolája lett, az
országban másodikként. Tagozatosnak lenni „rangot”
jelentett. Volt olyan tanév,
amikor közel 100 jelentkezőből kellett kiválasztani
28-30 főt. Szabadidejében
óvodás tornát tartott a környékbeli apróságoknak, már
akkor figyelte a mozgásukat. Ha valaki a foglalkozáson sírva fakadt, fölvette
karjába a többiek döbbenetére, mosolyogva vigasztalta, s bíztatta a pöttyös
labda kergetésére a szipogót. A kicsik iránti szeretete – mely szigorral és követelménnyel párosult – mutatta meg, hogy ő igazi tanító.
A Nagykőrösi Arany János Református Tanítóképzőben szerezte
első diplomáját. Az igazi pedagógusvénát édesapjától örökölte, aki
több évtizeden keresztül volt Madocsa község kántor tanítója.
1971-ben a Kassában bemutatót tartottak a szakosított iskolák igazgatói és vezető testnevelő tanárai részére. Fazekas László volt a házigazda, aki az első osztályosok óráját mutatta be. A gyerekeknek
fél kézükben egy labdával kellett feljutniuk a bordásfal tetejére. 16
Büszke volt a sporttagozatos osztályaira, melyek sorra érték el a
sportsikereket a kerületben, de az országos úttörő-, később diákolimpiákon is. Másodállásban a Honvéd Sportegyesület utánpótlás
16

Nemzeti sport 1971. március 19.
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nevelőedzője lett. Edzésmunkájára, kitartó munkabírására hamarosan felfigyeltek a Magyar Kézilabda Szövetség vezetői is. Pár év
elteltével felkérték a Magyar Kézilabda ifi Válogatott szakmai irányítására is.
1977-ben az első junior kézilabda világbajnokságon Svédországban, második helyezést ért el csapatával, mint vezető edző. Ebből
az alkalomból nyilatkozott a pályakezdéséről.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de nem tudtam megbirkózni a
kosárlabdajáték elemeinek oktatásával, ezért tértem át a kézilabdára — mondta. — Ügy tűnt, hogy sokkal egyszerűbb,
könnyebb játék. Persze, azóta már tapasztalhattam, hogy ennek a sportágnak is vannak buktatói. Mégsem csalódtam, hamar megszerettem és ma már nem is szakítanék a kézilabdával17.
Hatalmas megtiszteltetésnek érezte, mikor a címeres melegítőt magára ölthette és csapata az európai és világversenyeken vehetett
részt. Hazafias nevelése példamutató volt. Mindenkinek megtanította a Himnusz éneklését. Második szakja az ének-zene volt. Hatalmas orgánuma messze elhallatszott. Ekkor született elhíresült
mondása, mely ma is szállóige: „Egy szív, egy haza, egy szív, egy
Kassa!”. Szép és legendás sikereket ért el az ifiválogatottal, de pedagógusi hivatását soha nem adta volna fel edzői munkájáért. Az Ő
Kassáját, melyet „második otthonaként” tiszta szívvel szeretett, el
nem cserélte külföldi edzői állásokért, mely ajánlatok sorra érkeztek
abban az időben. Inkább itthon dolgozott, osztotta meg módszereit,
gyakorlatait. Számtalan országos testnevelő tanári bemutatót tartott,
később videóanyagot adott ki, kész edzéstervekkel.

17

Nemzeti sport 1977. május 15.
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Szakmai tudását elismerték 1984-ben beválasztották az Országos
Testnevelési és Sport Tanács tagjai közé18, 1994-ben Mesteredzői
címet kapott19.
Külön foglalkozott a „balkezes” tanulókkal, azt vallotta, hogy ez a
sport számára ajándék, hiszen az ellenfél nem tudja kiszámítani,
honnan érkezik a lövés.
1992-ben 60 perces videofilmet készített a „Kézilabda oktatása 1-8
osztály” címmel, melyet az iskola terjesztett.
Igazi „csapatember” volt, segítőkészen támogatta kollégáit. Több
mint 50 éven át utazott a városból Pestszentlőrincre. Soha nem lakott a kerületben, mivel azt vallotta, hogy akkor nem is lenne magánélete. Fáradtan, munka után szeretett csendben elvonulni, családja körében újra feltöltődni, pihenni.
18
19

Népsport 1984. november 29.
Népszava 1994. március 14.
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Munkáját rendszeresen elismerték 1981-ben a parlamentben vehette
át a „Kiváló pedagógus”20 kitüntetést. a kerületi önkormányzat
2002-ben Sport érdeméremmel, 2012-ben PRO URBE díjjal ismerte
el.
Nyugdíjba vonulása után több tanéven keresztül óraadó tanárként
járt vissza iskolájába. Ez év januárjában, halálának 10. évfordulóján
kollégái és tanítványai gyertyagyújtással emlékeztek rá a Pestszentlőrinci temetőben.
Gellén Gabriella
tanítónő

20

Művelődési közlöny 1981. 14. szám
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Frank Pál
Szalézi szerzetes pap
(1928-2016)
(Családtagjaim halálakor kerültem kapcsolatba Pál atyával. Nem vagyok vallásos,
de az elhunytak azok voltak, ha nem is jártak templomba. Közel engedett magához
és sokat beszélgettünk. Amikor a Don Boscóban szombat délelőtti ifjúsági programokat szervezett feleségemmel gyakran besegítettünk. Ő pedig rendszeresen eljárt nagy
beteg apósomhoz, aki bénán feküdt, és elbeszélgetett vele. Számomra ő a „Pap”.
Scharek F.)
Rendtársa, Csány Péter szalézi szerzetes pap készítette Frank
Pállal az alábbi interjút Óbudán, pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából 2007-ben:
1928-ban születtem a Békés megyei Újkígyóson hatgyermekes, vallásos családban. A család meghatározó jelentőségű volt életemre és
hivatásomra. Apai nagyanyánk rózsafüzér társulati vezető és előimádkozó volt, és én gyakran és már elég fiatalon részt vettem vele
az imádságokon. Érdekes, hogy pont engem, a sorrendben negyedik
gyermeket a jó Isten talán már ekkor kiszemelt magának. Ahogy az
az esetek többségében lenni szokott, elsősorban édesanyám jóságos,
szelíd lelkisége és határozott, rendszerető és csöndes embersége volt
meghatározó számomra, de apám szorgalmas és tisztakezű életáldozata is nagyszerűen illeszkedett hozzá.
– Mi terelt kimondottan a papi hivatás irányába?
Ha számot vetek magammal, akkor mindig apai nagymamámra kell
visszatérnem, aki az imádság szeretetét belém plántálta. De voltak
egyéb jelei is hivatásbeli érdeklődésemnek: gyerekként készítettem
házi oltárt magamnak, a virágos kertben kis kápolnát építettem,
30
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kisiskolásként önállóan eljártam a májusi litániákra és a keresztútra.
És még valami, ami egészen megdöbbentő dolognak számít mindmáig hivatásomban. Anyai nagymamám vak volt. Húsz évig nem
látott semmit. Egy alkalommal, amikor harmadik-negyedikesként a
szomszéd faluban látogatóban voltunk nála, sorban – mint mindig –
odamentünk hozzá, megtapogatott minket, hogy megtapasztalja,
mennyit nőttünk, és – ez élesen megmaradt bennem – nálam rákérdezett: „Ugye, Te pap leszel?!”
– Hogyan tudtad tervedet megvalósítani?
Nyolc elemi után a tanítóm ajánlotta fel, hogy a középiskola elvégzését elősegítendő maga vállalja fel a polgári iskolai vizsgákra való
előkészület költségeit. A négy polgári iskolai év után a plébánosom
támogatott a papság felé vezető úton, és így kerültem két évre diákként és kollégistaként a gyulai szalézi intézetbe. Itt döntöttem a második évben, hogy szalézi leszek. Az engem támogató plébánosnak
ezt nehezen mertem elmondani, ő azonban – aki valamikor maga is
szerzetes akart lenni – megnyugtatott, áldását adta rám.
– Mi miatt döntöttél a szaléziak mellett?
Együtt éltek velünk, és így beleláthattam szegénységben és munkában eltöltött életükbe, igyekezetükbe, lelkesedésükbe, és ez 18 éves
fejjel megtetszett nekem. Tanakajdon kezdtem a noviciátust 1948ban, ahová savtúltengéses panaszokkal vonultam be, de ott csodálatos módon elhagyott ez a betegség; ott nagyon jól éreztem magam.
Mezőnyárádon ért minket a szerzetesrendet felfüggesztő rendelet.
Bennem egy világ omlott össze, amikor szélnek eresztettek minket.
Plébánosom ekkor is tartotta bennem a lelket. A váci szemináriumba többedmagammal fogadott be és jószándékkal tolerált minket
a nemeslelkű püspök, Dr. Pétery József, pedig elvileg a szerzetesi
kispapokat nem lett volna szabad felvennie.
– Mi minden fért bele papi szolgálatod ötven évébe, amellett,
hogy például Farmoson többek között ministránsod volt Borókai Gábor vagy az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány?
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Négy helyen voltam kápláni állásban összesen tizenegy évig: Szegváron, Isaszegen, Dunaharasztin és Farmoson, és három plébániát
vezethettem: Újszilváson hét évig, Tápiógyörgyén 14 évig, majd,
amikor 1990-ben a magyar tartomány újjáéledt, azonnal jeleztem,
hogy visszatérek a rendi szolgálatra, és így kerültem Pestszentlőrinc-Szemere telepre, ahol 16 éven keresztül voltam igazgató-plébános. Híveimmel Magyarország majd’ minden Mária-kegyhelyét
meglátogattuk. Ilyenkor a szomszéd plébániákkal összefogtunk, és
három-négy busznyi saját zarándokcsoportot szerveztünk a nagyobb ünnepek környékén.
– Érkezésed óta szembetűnő és egyben lélekemelő templomunkban, illetve a rendház környékén, hogy nálad a lelkek szolgálatával mintha szorosan együtt járna a virágok szeretete és kitartó
gondozása. Hibiszkusz, mályva, klívia, hagymás növények, dália, hortenzia, rózsák vallhatnának maguk erről...

A virág családi örökség: anyai nagyapám nagyon szerette a növényeket, és mivel gazdálkodó ember volt, már az 1900-as években
nagyon szép gyümölcsös- és rózsáskertje volt. Nekünk is szép
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kertünk volt. Káplán koromban mindenütt, ahol csak tehettem, létrehoztam egy virágoskertet. Nyombélfekéllyel küszködtem gyerekkorom óta, és ez a fajta fizikai tevékenység mindig regeneráló hatást
tett rám. Volt egy hasonló cipőben járó pap barátom – nekünk ez
volt a hobbink, nem utazgattunk. Szeretem a szépet, és praktikus is
volt a templom díszítésére kamatoztatni.
– Pali atya, te amellett, hogy a kórház lelkésze vagy, minden lelkipásztori munkára, helyettesítésre készséggel jelentkezel. Szeretnek és keresnek a hívek. Mi a papi jelmondatod?
Szent Pál mondata állt mindig közel a szívemhez: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” (1Kor 15, 10a) Ha tényleg lettem valami,
Isten által meghívott és kiemelt pap, azt nem saját erőmnek, hanem
a Gondviselés kegyelmének köszönhetem.21

2005-ben átkerült a budapesti Szent Alajos Szalézi Rendházba, ahol
több éven keresztül volt a rendház vikáriusa, valamint a BudapestÓbudai Szűz Mária, a Keresztények Segítsége Kápolnaigazgatóság
kisegítő lelkésze, és a közeli Szent Margit kórház kórházlelkésze.
2014-re sajnos ereje elfogyott, ezért véglegesen nyugállományba
került. 2016. december 22-én bevitték a Szent Margit kórházba, ahol
2016. december 27-én, a hajnali órákban az Úr magához szólította.
Pál atya példamutató pap és szalézi szerzetes volt. Hatalmas lelkesedés sugárzott belőle. Mindig kész volt kisegíteni a környező plébániákat.
Péliföldszentkereszten a rend sírkertjében nyugszik.
Forrás és fotó: Szaléziak.hu

21

https://www.magyarkurir.hu/hirek/elhunyt-frank-pal/
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A Szemeretelepiek Baráti Köre utolsó elnöke, a jelenlegi Közösség motorja
Mit keres egy Ivády Szemeretelepen?
Szegeden születtem 1956-ban, és 1988-ban költöztem Szemeretelepre.
Apai ágon Ivádról származom. Ivád egy kis, 400 fős település Heves
megye szélén, Pétervásárától pár km-re. Az Ivádyak legtöbbje a 18.
században még Pétervásáron élt, de sokan közülük már akkor is a
mostani Ivád területén laktak. A század elején a község akkori tulajdonosai, a Keglevich grófok Pétervásárán kastélyt építettek, ide
helyezték hatalmas birtokuk majorsági központját, és a kastélyban
maguk is sokszor tartózkodtak. Mivel az Orczy bárók terjeszkedési
igénye is fenyegette őket, az Ivádyak jónak látták kiköltözni az ivádi
pusztára, amely a mai Ivád területét jelenti, mert itt közvetlenebbül
védhették meg jogaikat, ha területileg egy helyen élnek.
A családom 1738-ban települt ki a mai községbe. Az akkor élő
Ivádyak közül Dávid, László és János a falu közepén, a mostani ún.
„kastély” parkjának területén, Gergely és fiai, István, Máté, Pál és
Gergely pedig a falu felső részén, a jelenlegi Sulyok, Bialos, Esküdt
porták helyén építették meg gerendaházaikat.
A19. század fordulójára tehető az úgynevezett „hadak” megjelenése. Az első ismert „had” névadója az az Ivády Pál, akit a többi
Páltól való megkülönböztetésül Pál Deáknak, és az a Gergely, akinek leszármazóit feleségéről, Sulyok Juditról Sulyok melléknévvel
tisztelték. Én Sulyok hadbeli vagyok. Ezek az úgynevezett ragadványnevek ma már a születéskor nem kerülnek bele az anyakönyvekbe. Elkülönült az Ivádyak legelőkelőbb hada is, a „hegyen” való
településükről elnevezett Hegyi had, mely később a földesurakat
adta Ivádnak. Persze minden településnek megvan a maga története,
ezért csak nagy vonalakban foglalkoztam a faluméval.
Miért is olyan érdekes az Ivády név és maga a falu, ahonnan apai
ágról származunk? Dr. Nemeskéri János antropológus, demográfus,
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az MTA tagja, nagyon fontos dolgot fedezett fel, és tanulmányt készített az itt élő Ivádyakról. Megállapította, hogy annak ellenére,
hogy a fent említett különböző hadban született Ivádyak abban az
időben egymás között házasodtak, betegségek az eddig vizsgált más
társadalmi csoportokhoz képest elenyésző számban fordulnak elő,
nem úgy, mint egyes királyi családoknál, ahol szintén gyakori volt
a közeli rokonok közötti házasság. Nem értette, hogy Ivád miért különbözik más vizsgált társadalmi csoportoktól. Ezért feltérképezte a
családfát is, de választ a kérdésre nem tudott adni.
Édesapám Pétervásárán született 1914-ben. Egerben érettségizett.
Már gyermekkorában is az volt a vágya, hogy orvos legyen. Mivel
a tandíjat nagyapám nem tudta fizetni, édesapám rokonokhoz fordult, akik segítettek neki a pénz előteremtésében. Támogatták őt,
mivel bíztak a tehetségében. Így került Szegedre, ahol elvégezte az
orvosi egyetemet. 1943 szeptemberétől 1946 novemberéig a Kolozsvári Egyetemen, illetve a később ennek jogutódjaként felállított
Bolyai János Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján (amit
később áthelyeztek Marosvásárhelyre) dolgozott gyakornokként.
Sajnos a II. világháború beleszólt az életébe. Katonaorvosként kivitték a Szovjetunióba, ahol frontszolgálatot teljesített. Szerencsés
visszatérése után házasságot kötött makói születésű édesanyámmal,
akit a Szegedi Orvostudományi Egyetemen ismert meg.
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Itt kell megjegyeznem, hogy korán megözvegyült anyai nagymamám 3 gyermeket nevelt egyedül, akiket nagyon nehezen tudott ellátni. Mivel édesanyám volt a legkisebb, neveléséről nagyanyám
testvére, Pataky Felicitás gondoskodott, akinek a férje, Pénzes Zoltán Salgótarjánban tanított. Édesanyám születéskori neve Probst
Margit volt. Mikor Salgótarjánba került, felvette a Pénzes vezetéknevet, mert az akkori időkben német hangzású névvel nem lehetett
érvényesülni. Édesanyám iskoláit is Salgótarjánban végezte el. A
család Makóról ismerte Juhász Gyulát,
ezért Zoli bácsi megkérte őt, hogy a szeptemberi iskolai évnyitóra írjon a bányászvárosban található gimnázium részére egy verset,
amelyet most itt közreadok. A költemény
azért érdekes, mert
az eredeti verset a
kádári rendszer meghamísította,
hogy
számukra elfogadható legyen. Az eredeti kézirat azóta is a
család
birtokában
van.
Édesapán a frontszolgálat után ismét
Marosvásárhelyen, a
Kolozsvári Egyetem
Bolyai
János
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Orvostudományi Egyetemén tanított.
Ott született meg Réka nővérem. Édesapámat erdélyi jó barátja 1946
őszén figyelmeztette, hogy napokon belül lezárják a magyar-román
határt, és akkor nem fog tudni hazamenni Magyarországra. Ezért
apám fogta a 6 hónapos nővéremet, édesanyámmal együtt gyalog
indultak neki a határnak. Így érkeztek vissza Szegedre. 1946 novemberétől 1964 szeptemberéig adjunktusként dolgozott a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen és a Gyermekklinikán. A klinika igazgatójának nyugdíjazása után az intézet megbízott vezetője lett.
1954-ben megszületett Péter bátyám, majd 1956-ban én is a világra
jöttem. Az új intézményvezető kinevezése után, annak szakmai féltékenysége miatt helyzete tarthatatlanná vált, ezért úgy gondolta,
hogy mivel NDK-ban (Német Demokratikus Köztársaság) orvoshiány volt, ott próbálkozik. Államközi szerződéssel 3 évet (19611964) töltöttünk családostul az NDK-ban.
A pályaudvaron készült
kép az útra induló családról
és Pataky Felicitasról
A család Meißenbe költözött, ahol édesapám a gyermekkorház megbízott főorvosa volt, és Halle-ban is
tanulmányokat folytatott.
5 évesen nem is értettem,
hogy mi történik Németországban. 1961. augusztus
13-án szögesdróttal választották el Nyugat-Berlint
(amerikai, angol, francia
megszállási zóna) KeletBerlintől (szovjet megszállási zóna). Elkezdték építeni a betonból készült, és
védelmi zónákkal határolt,
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úgynevezett berlini falat. Fennállása idején sokan próbáltak keletről
nyugatra szökni. Számos szökési kísérlet végződött a menekülők
halálával. A fal 1989-es leomlásával megnyílt a lehetőség, hogy a
két Németország ismét egy legyen. Az egyesülés után a falat lebontották. Itt jegyzem meg, hogy mikor már dolgoztam a VIDEOTON
Fejlesztési Intézetében, abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy
felnőttfejjel láttam a fal mindkét oldalát. A nyugati oldalról a falig
el lehetett menni, s bizonyos helyeken át is lehetett nézni emelvényekről a szovjet zónára. Ugyanakkor a keleti oldalról is láttam a
falat. Itt nem lehetett közel menni a drótháló és az árok miatt, ahol
állandóan cirkáltak a katonák, nehogy valaki átszökjön. Ez számomra érthetetlen volt. Az NDK-ból való visszatérésünk után szüleim segítségével több nyarat is Németországban töltöttem, hogy a
német nyelvet ne felejtsem el. A meißeni korház dolgozóinak gyermekeivel voltam táborban.

1968-ban a táborozás után úgy volt megszervezve a nyaram, hogy
augusztusban még pár napot Magyarországról kitelepített ismerősöknél leszek Meißenben, és augusztus 19.-én megyek haza. Augusztus 18.-án éjszaka az emberek arra ébredtek, hogy a várost német és szovjet tankok lepték el és vonultak át nagy robajjal, tönkretéve a történelmi belvárost. Akkor senki nem értette, hogy miért a
városon keresztül vonul a sereg. 19.-én jöttem haza vonattal a baráti
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család hasonló korú fiával, este érkeztünk Budapestre. Másnap hallottuk, hogy a Varsói Szerződés katonái megszállták (köztük a magyar katonák) Csehszlovákiát. Sajnos azok a külföldiek, akik épp
úton voltak Csehszlovákia területén, több napig nem tudták elhagyni az országot. A velem együtt utazó fiúnak csak a Szovjetunión és Lengyelországon keresztül sikerült hazamennie, ami majd
3 napig tartott az 1 helyett. Ezt azért mesélem el, hogy a maiak érzékeljék, hogy bár közvetlenül a mi generációnk kimaradt a háborúból, de az úgynevezett 40 évet mi is megszenvedtük.
Meißeni tartózkodásunk alatt kezdtem el az iskolai tanulmányaimat.
Az akkori ottani szokás szerint én is megkaptam a szokásos
„Zuckertüte”-t.
A 3 év leteltével visszatértünk Szegedre. Azonban a
szakmai féltékenység még
inkább fokozódott, és nem
engedték apámnak, hogy a
kandidátusi dolgozatát megvédje, ami így csak később
sikerült. Édesapám ezért Budapestre jött, ahol a Heim Pál
Gyermekkórházban kapott
állást, a csecsemőosztály vezetését bízták rá. Itt dolgozott
nyugdíjba vonulásáig. 1966ban WHO ösztöndíjjal Baselben volt tanulmányúton.
1971-ben meghívták, hogy
tartson előadást Bethesdaban (Amerikai Egyesült Államok, Maryland) a csecsemőkori intersticiális plazmasejtes pneumonia pentamidin terápiáról, amely egyben a későbbi kandidátusi értekezése is volt. Ezzel a betegséggel már az 50-es években foglalkozott Dr. Páldy Lászlóval és Dr. Dux Ernővel együtt. A kiutazása
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falakba ütközött. Nem akarták, hogy előadást tartson az USA-ban.
Végül az amerikai nagykövet segítségével sikerült kiutaznia Bethesda-ba, a követség vállalta a kiutazás teljes költségét. Édesapámat
az Egészségügyi- valamint a Belügyminisztérium csak azzal a feltétellel engedte ki, hogy alá kellet írnia egy nyilatkozatot, hogy amíg
ő az USA-ban van, addig egyik családtagja sem kér útlevelet és nem
hagyja el az országot. A bethesdai kongresszus után egyre többször
tartott előadásokat különböző nyugat-európai országokban. (Mainz,
Basel, Turku, Bécs, Kiel, Lipcse, Erfurt). Természetesen az enyhülés meghozta számára is a lehetőséget, hogy megvédje kandidátusi
dolgozatát. Az Akadémián elhangzottakra a bíráló bizottság kegyesen igent bólintott. Pedig már rég az általa kidolgozott gyógymódot
alkalmazták a gyermekorvosok.
Így került a mi családunk Budapestre Ivádról, Szegeden keresztül.
Édesanyám pedig Budapestre költözésünk után a KÖJÁL-nál (Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, későbbi neve ÁNTSZ majd
Nemzeti Népegészségügyi Központ) (1097 Budapest, Gyáli út 17–
19.), mint labor főorvos helyezkedett el ahol a bakteriális fertőzésekkel foglalkozott, és nyugdíjazásáig ott dolgozott. Nagy mértékben hasznosítani tudta drezdai ismereteit, mivel Németországi tartózkodásunk alatt Drezdában az ottani Közegészségügyi Intézetben
dolgozott, ahol a bakteriális fertőzésekkel foglalkozott.
Sajnos édesanyám 1966-ban súlyoson megbetegedett. Apámnak
kellett a munkája mellet a 3 gyermekét ellátni és felnevelni. Ezért
úgy döntöttek szüleim, hogy engem, mint legkisebbet, elhelyeznek
a kecskeméti gyermekotthonba. Itt egy évet töltöttem. Erről az egy
évről nagyon nem szeretnék beszélni. Ezt az egy évet soha nem tudom elfelejteni.
A kép lentebb1967-ben készült a kecskeméti gyermekotthonban,
farsangkor
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Ha tehettem, hétvégeken hazamentem, vagy Kecskeméten a rokonoknál voltam.
Anyám felgyógyulása után az
5. osztályt már Budapesten
végeztem el. Az Árpád Gimnáziumban
érettségiztem,
majd egy év katonai szolgálat
után Szegeden a József Attila
Tudományegyetem programozó matematikusi szakán
szereztem diplomát. Itt ismerkedtem meg a feleségemmel,
Klárával, akivel 1979-ben házasságot kötöttünk. Végzés
után a VIDEOTON-nál helyezkedtem el. 1980-ban a
Pestszentlőrincen található
KISZ (ma Ifjúsági) lakótelepre költöztünk, 1984-ben itt
született meg Kinga nevű lányom. 1987-ben vásároltuk meg a
Szemeretelepen lévő házunkat, ahová a szükséges felújítás után,
1988 szeptemberében költöztünk be. A VIDEOTON-nál töltött rövid idő alatt szakmailag rengetget tanultam és fejlődtem. Nagy élmény volt számomra, hogy ottmár a 80-as évek elején foglalkoztak
mikroprocesszorokkal, és kísérlet folyt a cégen belül a gép-gép kapcsolattal telefonvonalon keresztül. (Magyarországon ezt lehetne az
internet ősének is tekinteni). Ebben az időben a VIDEOTON-t képviseltem Kassán, Pozsonyban, Berlinben, Erfurtban, Szófiában,
Moszkvában, valamint az Urálon túl található Tyumenyben is, ahol
az úgynevezett gép-gép kapcsolatot próbáltuk bevezetni.
1990-ben Pándi János tiszteletes Szemeretelep lakóival együtt létrehozta a Szemeretelepiek Baráti Köre egyesületet. Kezdetektől az
egyesület tagja voltam. Ma már csak négyen élünk az alapítók közül. Az egyesületnek abban az időben sok tennivalója volt. Azért
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dolgoztunk, hogy a telep minél élhetőbb legyen. Nem volt gáz, nem
volt csatornázva a telep, és telefon is csak elvétve akadt. Arra törekedtünk, hogy ezek mindenki számára elérhetők legyenek. Az egyesület munkájáról a már megjelent előző könyvben lehet olvasni.
2006-ban Varga István, aki akkor az egyesület elnöke volt, családi
okok miatt lemondott az elnöki posztjáról (azóta is a Baráti Kör
mozgató rugója). Akkor hosszas rábeszélésre elfogadtam a felkérést, és megválasztottak elnöknek. Ugyanakkor elmondható, hogy
az egyesület utolsó elnöke voltam, mert az állandóan változó civil
törvények miatt kértük az egyesületként való megszüntetésünket.
Az eljárás több éven keresztül zajlott, pedig az egyesületnek vagyona sem volt, amit szét kellett volna osztani. Jelenleg a
Szemeretelepiek Baráti Közösségében próbálunk lakótársainknak
nívós programokat szervezni.

Ha olykor elcsüggedve
az embernek nincs kedve,
legyen torony,
amire felnézhetek,
a neve – a szeretet –
mindenkoron.
(Ivády Gyula: 1993 szeptember)
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A Magyarországi Kopt Ortodox Egyház első pásztora
Az alexandriai kopt ortodox egyház és
Magyarország kapcsolatára nagy hatással volt a Várszegi Asztrik pannonhalmai főapát által kezdeményezett ökonomikus találkozó 1996-ban, melyen
III. Shenouda kopt pápa, Alexandria
pátriárkája is részt vett.22
Youssef atya 2004-ben kapta a feladatot, hogy jöjjön Magyarországra és
fogja össze, vegye gondjaiba az itt élő
híveket.
2005. május 20-án került sor a frissen bejegyzett Magyarországi
Kopt Ortodox Egyház első lelki találkozójára, amire hirdetés útján
invitálták a Magyarországon élő arab keresztényhitű hívőket és családjukat23.
Youssef atya egy arabul tudó református lelkésszel való véletlen találkozása során a metrón24 tudta meg, hogy van egy eladó templom
Szemeretelepen. Hamar sikerült lebonyolítani a vételt és megkezdődhetett az épület átalakítása a kopt egyház szokásainak megfelelően.
2011. augusztus 21-én III. Shenouda felszentelte a szemeretelepi
kopt templomot.
Youssef atya 2013-ban magyar állampolgár lett.
A magyar kultúra csodálatos, mély és szép. Jómagam egy
7000 éves egyiptomi kultúrából, a koptból érkeztem, s visszavisszatért a gondolat, hogy aki ezt az egyházat képviseli
22

Magyar Nemzet 1996. szeptember 16.
Magyar Nemzet 2005. május 13.
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Magyarországon, az mindkét kultúrát képes magába szívni.
Egyre erősebb volt a késztetés, hogy magyar ember is lehessek. Szolgálok a templomunk falai között, s ugyanúgy szolgálom az egyiptomi és a magyar embereket, híveket is. A mai
fiatalokból lesz a jövő generációja, ők alakítják majd sokak
jövőjét.25
nyilatkozta az állampolgári eskü letétele után.
2022. május 7-én kerestem fel Youssef atyát a templomban. A látogatást a Lőrinc Centerben beszéltük meg, ahol véletlenül találkoztunk. Ő a kisunokájával vásárolt. Megjelenése és öltözete elég jellegzetes, úgyhogy könnyű volt felismerni. Kedvesen fogadta a közeledésemet.
A találkozóra velem jött Kürtösi Károly, lányom párja, mivel az én
angolom megkopott, az atya érti a magyart, de még nehezen beszéli.
Egy, az életével megbékélt, mélyen hívő, mosolygó ember fogadott
minket. Az alábbiakban összegzem beszélgetésünk eredményét.
Mintegy bemutatkozásként elmondta, hogy
A kopt kereszténység ősrégi. A kereszténység legrégebbi formája, legősibb szervezete. A koptok felfogásában a kereszténység nem csupán egy vallás, sokkal több annál: maga az
élet. A kereszténység lényege, hogy az élet Istentől származik,
és ő arra kérte az embereket, hogy éljenek neki tetsző életet.
Fiát, Jézus Krisztust azért küldte a földre, hogy megváltsa az
emberiséget bűnei alól a keresztre feszítés során. Jézus megdicsőült a feltámadásban, és a jézusi tanok követői lettek a keresztények.
Amikor arról kérdeztem, miként lesz pap, ezeket mondta:
A kopt egyházban a papok kiválasztása másként történik, mint
a többi keresztény egyházban: itt a kiválasztás lentről felfelé
valósul meg, míg a többi egyházban fordítva. A kopt egyházközösségek, mint ez a szemeretelepi is, egy összetartó emberközösség, melyben civilek szolgálnak. Mit jelent ez a
25
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szolgálat? Például a gyermekek nevelését, vasárnapi iskolák
tartását a lelkész által, a közösség problémáinak megoldását
stb. A kongregáció (hitközösség) vigyázó szemei előtt történik
ez a szolgálat, és a kongregáció tagjai egy szép napon megkeresik a papot (atyát) azzal, hogy papi szolgálatra (személyisége és cselekedetei által) méltónak találtak egy civil személyt, és javasolják őt a kopt egyház papjának. A kopt papi
közösség ezt követően ülést tart, melynek során megvitatják a
papnak jelölt személy alkalmasságát a papi hivatásra, és ha
rendben találják, akkor felterjesztik a kopt püspök elé. A püspök meginterjúvolja nem csak a papnak ajánlott személyt, hanem a feleségét is (ha van), mivel a feleségnek is fontos szerepe lesz a papi szolgálat előmozdításában, például látogatásokat tesz a hívek körében, prédikál, problémákat old meg.
A pap (vagy atya) a kopt egyházban valóban atyaszerepet tölt
be, jóindulattal, az idősebb ember szeretetével és tapasztalatával segíti egyházközösségének tagjait, magyarán atyáskodik. Ha a hitközösség egyik tagja beteg lesz, az atyának szólnak először (és nem a doktornak), aki imát mond a beteg
gyógyulásáért. Ha egy feleség és a férj között konfliktus van,
az atyának szólnak először, hogy segítsen elsimítani az ellentétet a felek között. Ha valakinek pénzügyi problémája van a
hitközösségen belül, az atyához fordul először segítségért,
ugyanígy, ha egy gyermek rossz közösségbe kerül, az atya tanácsát kérik ki először, aki többször elbeszélget a gyermekkel,
és igyekszik a helyes útra visszaterelni őt.
Arról kérdeztem, hogy személyes életében hogyan jelentkezett a
papi hivatás? Készült erre gyermekkorától kezdve, vagy egy különleges esemény, személy netalán küldetéstudat terelte ebbe az
irányba?
Apukám pap volt Felső-Egyiptomban, tehát egy ottani paplakban nőttem fel és láttam apukám működését papként. Az első
mag feltehetően ekkor került elvetésre a szívemben. A gimnázium befejezése után orvosi tanulmányokat folytattam Kairóban az egyetemen, általános sebészetből diplomáztam, és ezt
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követően 10 évig a tanult szakmámban dolgoztam. Édesapám
halála után az egyházfők megkerestek azzal, hogy legyek pap
ugyanabban a templomban, ahol édesapám szolgált.
Miért pont önt keresték meg a feladattal?
Őszintén szólva, nem tudom. Talán megláttak bennem valamit, ami alapján azt gondolták, alkalmas lennék a feladatra.
De ekkor még elutasítottam a kérést. Nem tudom miért. Mindenesetre ezt követően Kairóba költöztem, ahol orvosként dolgoztam, megházasodtam és született két lányom. Én orvosként
dolgoztam, a feleségem pedig tanárnőként. Az egyháztól azonban nem távolodtam el teljesen, mert a lakóhelyemhez tartozó
kopt templomban civil szolgálatot vállaltam. Egy idő után az
ottani egyházfők is megkeresetek azzal, hogy álljak be papnak
közéjük. Ez 1993-ban történt. Ajánlást fogalmaztak meg rólam Senuda kopt pápa számára (ő a kopt egyház feje, és ő az,
aki 2011-ben a Szent István napi ünnepségekre Magyarországra látogatott, és felszentelte ezt a szemeretelepi kopt
templomot). Személyesen Senuda kopt pápa kért fel a papi hivatásra, és ő volt az, aki pappá szentelt engem.
Itt is adódik a kérdés, miért pont Önre esett a választás?
Nem tudom, és szerintem nem is fontos. Mindenesetre ekkor
már nem tudtam, és nem is akartam nemet mondani. Talán
isteni sugallatra történt. Onnantól a kairói kopt templomban
szolgáltam papként egészen 2004-ig, amikor Senuda kopt
pápa arra kért, hogy utazzak Magyarországra és alapítsam
meg a magyar kopt egyházat. Idejöttem, és nekifogtam összegyűjteni egyházunk már itt élő híveit, ebben segítségemre voltak az egyiptomi paptársaim, és az itteni kapcsolataik. Paskai
László akkori bíborossal is felvettem a kapcsolatot, aki egy
templomot ajánlott fel egyházunk számára, először a 9. kerületi Gát utcában. Aztán 2007-ben megvettük ezt a területet a
reformátusoktól, és elkezdtük építeni a kopt templomot, ami
2009-re lett kész, és 2011-ben szentelte fel a kopt pápa. Azóta
itt szolgálok papként.
Gondolt arra, hogy hazatér Egyiptomba?
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Igen, felvetődött bennem az idők során, de amikor ténylegesen
szóba került, a kopt pápa azt mondta, hogy itt, Magyarországon van rám szükség. Így hát maradtam. Egy kopt pap engedelmességgel tartozik a mindenkori elöljárója felé, az ő döntései megkérdőjelezhetetlenek. Egyébként nem tudom tudtáke, de a kopt papok nem mennek nyugdíjba, ez egy élethosszig
tartó szolgálat. Ez az atyai szerepkörből, tágabb értelemben
vett apaságból is következik. Ha például éjfélkor telefonál egy
hívő, hogy bajban van, akkor én készen állok, hogy segítsek.
Hogyan élnek itt Magyarországon, milyenek a körülményeik? Kívülállóként olyan, mintha a kopt hitközösség egy kicsit elszigetelt
lenne a többi egyházközösségtől.
Szó sincs elszigeteltségről. Fontos megjegyezni, hogy az életünk két, egymástól el nem választható részből tevődik össze:
a családi létből és a keresztény-vallási létből. A családi élet
valóban zártabb, hiszen apaként teljesítenem kell apai kötelességeimet, a legjobb tudásom szerint gondoskodnom kell a
feleségemről és a gyermekeimről. Sikeresnek kell lennem apaként és férjként, hogy jó példával szolgálhassak a hívek számára, akiket többek közt arra tanítok, hogyan lehetnek a jövőben jó anyák és jó apák. De a hitközösség tagjaként már
sokkal inkább a nyitottság jellemző rám is és a hívekre is. Számomra talán a magyar nyelvtudás szintje jelenti a legfőbb
akadályt a magyar társadalom felé történő szélesebb nyitás
kapcsán, de például a lányaim folyékonyan beszélnek magyarul, hiszen itt nőttek fel, és mindketten magyar állampolgárok.
Kikből tevődik össze a magyar kopt hitközösség?
Összesen nagyjából 100 családot számlál jelenleg a magyarországi kopt egyház. Egy részük egyiptomi állampolgár, akiknek civil foglalkozása van, például export-import vállalat alkalmazottjaként vagy multinacionális nagyvállalatok alkalmazottjaként dolgoznak Magyarországon. Másik részük
egyiptomi-magyar állampolgár, mert teljesítették a magyar
állampolgárság feltételeit, régóta élnek Magyarországon, befogadták őket, és szeretnének is itt maradni. És vannak tisztán
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magyar állampolgárságú kopt egyházhívők is, akik magyarként látták meg a napvilágot, és nincs semmilyen egyiptomi
kötődésük.
Milyen a kapcsolata a szomszédokkal, elsősorban a református és a
katolikus felekezettel?
Kiváló. Baráti viszonyt ápolunk mindkét egyházzal. A szomszédos katolikus templomba rendszeresen ellátogatok, és épp
itt van egy meghívó az asztalomon a református egyháztól az
új pap felszentelésére a szomszédos templomban, melyre nagy
örömmel fogok elmenni. Egyébként általánosságban elmondhatom a magyarokról, hogy barátságosok és jószívűek velünk,
különösen azt követően, hogy megismernek bennünket, megismerik a gondolatainkat és érzéseinket. A magyar nép tradícióban, kultúrában, spirituális tekintetben a keleti népekkel
több rokonságot mutat véleményem szerint, mint a nyugatiakkal, ezért hozzám közel állónak érzem a magyarokat.
A Szemeretelep érdekes színfoltja, hogy ilyen egyházi negyedünk
van, hogy három különböző felekezet él itt békésen egy helyen. Mit
gondol erről?
Spirituálisan is felemelő ez a helyszín. Meggyőződésem, hogy
Isten mosolyog fentről vasárnap reggelenként, amikor háromfajta keresztény éneket és zenét hall a három szomszédos
templomból felszállni az ég felé.
Végezetül mondana nekünk valamilyen útravalót?
Meggyőződésem, hogy a mai kor emberének nagyobb szüksége van az isteni szeretetre, az isteni ölelésre, mint bármikor.
Kérdés az, hogy Isten végtelen szeretete hogyan nyerhető el?
Nos, mindenekelőtt szeressük Istent a szívünk legmélyéről.
Alakítsunk ki vele személyes és meghitt kapcsolatot az imádság révén, a szent Biblia útmutatásait követve. A Biblia lehetőséget biztosít az Istennel való társalgásra, a megfogalmazott
kérdésekre értő olvasással feltárulnak és érthetővé válnak az
isteni üzenetek. Az úrvacsora szertartása pedig az Istennel
való eggyé válást teszi lehetővé. Ezt az üzenetet szeretném
minden magyar, különösen a fiatalok számára eljuttatni: Isten
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egy kincs, mely minden emberben ott lakozik, bennem is, bennetek is, és én ezt a kincset szeretném mindenkivel megosztani,
hogy az Istenben való hit csodája mindenkié legyen szerte a
világon.
Dr. Khalil Youssef 1959. szeptember 20-án született Kairóban egy
Felső Egyiptomban élő kopt pap fiaként.
1984-ben megházasodott, felesége tanárnő, aki egészen Magyarországba költözéséig dolgozott. Két lányuk született. Mindkettő már
itt végezte az egyetemet. Az egyik, egy nagyvállalatnál dolgozik, itt
él velük a családjával. A másik Izraelben él.
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A Szemeretelepi Református Egyházközség nyugdíjas lelkésze,
Pestszentlőrinc – Pestszentimre Pro Urbe díjas polgára.
Nyugdíjba vonulásomig, mint református lelkipásztor 46 éven át
szolgáltam Istent és embertársaimat. Ebből kereken 30 évet itt
Szemeretelepen töltöttem el, ezért joggal érezhetem magamat idevalósinak, ide gyökerezettnek.
Amit az alábbiakban leírok, azt
joggal tekintheti a kedves olvasó
afféle önvallomásnak. Elárulom,
nem kis vajúdás után vágtam
bele, hiszen családomtól örökölt
és hitemből fakadó puritanizmus
az önfényezéstől iszonyodik leginkább.
Nádudvaron születtem 1952-ben.
Szüleim hittel és szeretettel neveltek, mindent megadtak amire
igazán szükségem volt.
Édesapám is lelkipásztor volt.
Hűséggel állt helyt, egy a környezetében „kis Moszkvának” nevezett nagyközségben.
Édesanyám tanítónő volt az egyik iskolában. Be akarták szervezni
édesapám ellen, de Ő kitartott a hite mellett. A templomba járástól
is el akarták tiltani, de hiába. Ekkor egy hallgatólagosan megkötött
egyezmény szerint továbbra is gyakorolhatta hitét, de kitüntetést,
rendkívüli béremelést nem kapott. A lehető legszerényebb nyugdíjazásban részesült, de cserébe nem háborgatták. Munkatársai szerették és munkáját nagyra értékelték.
Az ideológiai nyomást nővéremmel bátyámmal együtt szinte mindennap átéltük. Sok nemtelen csúfolódás, egyes, így megfelelni
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akaró tanárok nyílt és az osztályközösség előtti gúnyos megjegyzései érthetővé tették, hogy gyakran nekem szegezett kérdésre miszerint: te is pap leszel? azt feleltem „az biztos, hogy soha”
Mégsem volt hasztalan életemnek ez az időszaka. Istentől olyan leckét kaptam, mely egész életemre nagy hatással volt. Családomban
megtanultam, hogy a hit képes túllépni a rossz tapasztalatokon. A
problémákban nem kell elvesznie a derűnek, és az emberségnek.
Összességében harmonikus gyermekkorom volt, sok jó baráttal és
vidámsággal.
Nádudvaron óriási többségében nagyon szegény agrárproletár élt. Keménységükben és olykor durvaságukban is megtaláltam a
végtelen
akaraterővel
megkapaszkodni
akaró
lelkületet. Megtanultam
Nádudvari református templom
szeretni és becsülni az
egyszerű embereket.
Édesapám is nagyon szegény volt. Az 5 éves teológiát 8 év alatt
végezte el mert közben a legnehezebb napszámos munkát is végezte, hogy jusson a tandíjra és hadiözvegy édesanyját segítse.
Szülőhelyem szeretete ma is kötelez arra, hogy lehetőség szerint
reszt vegyek testvéreimmel együtt az azóta már várossá lett Nádudvar éves ünnepségein.
A kedves olvasót bizonyosan érdekli, hogyan kaptam elhívatást a
lelkipásztori szolgálatra?
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába kerültem. Úgy
terveztem, hogy régész, vagy történész leszek, erre volt affinitásom.
A hit és a vallás dolgai akkoriban nem igen izgattak. Ez így volt
annak ellenére, hogy Isten impulzusszerűen többször is jelezte,
hogy számot tart reám. Voltak csodálatosan meghallgatott imádságaim, édesapám igehirdetéséiben olykor megértettem valamit, ami
rövid időre felvillanyozott. Érdekes epizódja volt életemnek, amikor
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7. osztályos koromban egy úttörő kiránduláson egy a hegyek között,
a természetben élő remetét látogattunk meg. A vezető tanárunk,
mint valami csodabogarat akart bemutatni általa. Egyáltalán nem
tartotta őt veszélyesnek szocialista, ateista neveltetésünkre nézve. A
remete megkínált bennünket sokfajta vadgyümölccsel, majd szelíden mesélni kezdett magáról. Elmondotta, hogy Ő az Istennek olyan

különleges világában él, amelyben láthatja az élet igazi értéket. Akkor döbbentem rá, hogy bizony van egy másik világ, az Isten országa, amely valóság és élhető. Erős és addig még nem tapasztalt
örömöt éreztem akkor, de ennek hatása is hamar elmúlt. Mégis Isten
jelezte, hogy van, és vár reám. Élő hitre középiskolás koromban jutottam az ifjúsági beszélgetős bibliaórákon. Isten bizonyította előttem a biblia csodálatos világát. Az általam többnyire intellektuálisan
már ismert történetek élettel telítődtek meg. Megláttam benne önmagamat is, mint az érdeme szerint elveszett, de Krisztusban megváltott embert. Az előzőektől eltérően a megtapasztalásnak ez az
öröme már nem bizonyult múlandónak.
Isten szavából hamar megértettem az elhívást a lelkészi szolgálatra.
Más lehetőség ekkor már nem is érdekelt. Amikor szüleimnek bejelentettem, hogy elhivatottnak érzem magam a lelkészi pályára, nagyon megörültek. Édesanyám akkor mondotta el nekem, hogy Ő
már kétszer is imádkozott ezért. Először akkor, amikor terhessége
felénél súlyosan bevérzett. A kórházi főorvos erősen kérlelte,
egyezzen bele a terhesség megszakításába, mert ha még meg is maradnék testileg és lelkileg is nyomorék lennék. Édesanyám ebbe
nem egyezett bele. Úgy imádkozott értem hogyha Isten megsegít,
legyek az Ő szolgája. Születésem után néhány évvel torokgyík betegségbe estem. Az orvos elmondása szerint már csak egy hajszálnyi rés volt a levegővételre. Édesanyám ekkor is hasonlóképen
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imádkozott. Mindezt nem mondta el eddig, mert nem akart presszionálni, csendben várta a meghallgattatást. Így teljesedett be életemben Jeremiás elhívó igéje: Így szólt hozzám az Úr igéje: „Mielőtt
megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra
jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” Ez állított engem mindig talpra, amikor elbizonytalanodtam vagy keseredtem
szolgálatom közben.
A Debreceni Teológián végeztem. Akkoriban nagy volt egyházunkban a lelkészhiány. A teológiára csak alacsonyan limitált számban
vettek fel hallgatókat az adott politikai helyzetben. Így kerültem
ki, mint exmiszszus negyedévesen Battonyára
1972-ben. Onnan
jártam be vizsgázni az Akadémiára. Kemény
évek voltak ezek,
Debrecen Teológia a Nagy templommal
mert a kötelező
tanulás mellett,
minden lelkészi szolgálatot el kellett látnom. Ekkor jó hasznát vettem az édesapámtól ellesett dolgoknak. Igazán mély vízbe kerültem.
Az ottani kis gyülekezet mélyen megosztott volt és a teljes szétesés
szélére került. Templomba alig jártak, a kassza szinte már üres volt.
600 forintnál többet nem tudtam fizetésként felvenni.
Isten meg bátorított: Tekintsem mind ezt kihívásnak, mert innen
szép nyerni. Tudtam, hogy Isten nagyon komolyan rám bízta a megbékélés evangéliumát. A változás nagyon hamar elkezdődött. Mind
többen jöttek az alkalmakra, a szétszakadás hamar begyógyult. A
lelki éhség kitapintható volt. Minden héten házi istentiszteleteket
tartottunk. Jöttek a szomszédok, ismerősök, magyarok, szerbek és
románok egyaránt. Ezen a többnemzetiségű helyen újabb szép
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leckét tanultam. A szülőházból hozott mélységes nemzet és hazaszeretet tovább gazdagodott az ott élő népek nyelvének és kultúrájának becsülésével és szeretetével. Az országhatár közelsége lehetővé tette az elszakadt magyarság iránt érzett felelős szeretet gyakorlását. Ez a szerelem se hunyt ki szívemből.
1980-ban nősültem. Feleségemben, Marikában, a legjobb társat
kaptam, aki orvosi hivatásának gyakorlása mellett hűségesen ált
mindenütt és mindenkor mellettem, mint társ, édesanya és elkötelezett gyülekezeti munkás. Házasságunkat Isten négy leánnyal és ez
idáig két unokával áldotta meg. Gyermekeink már saját lábukon állnak, de ma is élő hittel és nagy szeretettel kötődve hozzánk és egymáshoz. Olyan nagy ajándék ez melyet soha nem lehet meghálálni.
Házasságkötésünk után következtek a vándorévek. Először a feleségem egri munkahelyéhez közeli Maklárra kerültünk. Egy kicsi, de
történelmileg nagymúltú gyülekezetbe. Próbáltuk erősíteni, családiassá tenni az ottani közösséget.
Néhány év után Poroszlóra is átjártam helyettesíteni. Fiatal és teherbíró voltam, de azért elfordult,
hogy 5 gyülekezetet ellátva az
utolsó, esti, vasárnapi istentiszteleten már egy kicsit elbóbiskoltam.
Ezenkívül a későbbiek során több,
más helyen is végeztem helyettesítő szolgálatot 1-1 évig. Végül
székhelyünket a Tisza melletti Poroszlóra tettük. Örömmel szolgáltam a szülőfalumhoz hasonló mentalitású emberek között. Ráadásul
ott volt a Tisza-tó a kertünk alatt, a régi magyar vízvilágot idézve.
Ezután Isten négy év után Szilvásváradig vezetett, a szép és magas
hegyek közé. Megismerhettem a hegyi emberek különleges lelki világát, rátartiságát és odaadását egyaránt. A kis gyülekezet szépen
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erősödött, és gyarapodott.
Kialakult egy hitben járó és
szolgálatkész kis csapat.
Hiszem, hogy Isten szava
tud igazi szeretetközösséget teremteni. Nem voltunk
sokan, de összetartottunk.
A rendszerváltást is itt éltük meg. Megindult a hitoktatás szép számmal.
Visszaigényelhettük az államosított javainkat. Ekkor
kaptam egy felkérést, induljak az önkormányzati
választáson, mint képviselőjelölt. Úgy éreztem, hogy
a változás sok bizonytalanSzolyva Málenkij Robot emsággal járó idején ilyen forlékmű
mában is segíteni kell a közösségemet. A közéletiség
a református lelkészi tradícióban a dolgok természetességéhez tartozik. Képviselői mandátumot nyertem. Az újrakezdés nem könnyű,
gyakran éjszakába nyúló tanácskozásoknak ideje volt ez, de az öszszetartó, önzetlenül a jót akaró emberekből álló testület hatékonyan
munkálkodott ingyen, ,,fizetés” nélkül is a község érdekében.
1991-ben kaptunk elhívást a szemeretelepi gyülekezetbe. Éreztem
Isten mozdítását, tudtam, hogy többre, nagyobb feladatra hívott,
mégis volt bennem némi szorongás a váltással kapcsolatban. Egyszerű falusi lelkészként nem vallok-e szégyent a városi kultúrában
élő emberek között. Különböző lelkületű gyülekezetben szolgáltam
eddig, s most jött egy teljesen új kihívással járó városi gyülekezet.
Hamar rájöttem, hogy nagyon nagyot itt sem kell változnom. Eddig
is három alapelvet igyekeztem követni: ismerd meg a nyájat, légy
felkészült, és szeresd őket nagyon.
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Szemeretelep volt az első, ahol a
gyülekezetet rendezett körülmények kőzött vettem át. Nt. Pándi János lelkipásztor hűséges szolgálata
által kitaposott úton indultam el. Isten kegyelméből kereken 30 esztendőn át végeztem itt szolgálatomat.
Mivel az idő előrehalad, az engem
kedvesen fogadó gyülekezet nagy
részét már eltemettem, de Isten
gondoskodott az utánpótlásról.
Nem fogytunk el, hanem szaporodtunk. Elindult egy nem látványos,
de folyamatos lelki ébredés. Gyülekezetünk befogadó és családias jellegében tovább erősödött. Sok új lelki alkalom és élménydús kirándulás egyaránt ezt a belső egységet és összetartást szolgálták. Ennek
munkálását 46 éves lelkészi szolgálatom idején mindenkor fontosnak tartottam.
A közösség munkálása, gondozása, korunk egyik legfontosabb feladata, nem csak az egyházban, hanem a társadalomban is. Ezért vettem jó szívvel és kedvvel részt a Szeméttelepi Baráti Kör életében.
Ennek ma is tagja vagyok. Sok-sok
program, kirándulás részese lettem
ezáltal. A közös élmények sokasága,
a jókedvű éneklés és ízes beszélgetések jellemzik ezt a közösséget. Munkámban nagyon segített a harmonikám és a gyermekkoromtól kísérő
sok szép magyar népdal szeretete.
Erőm szerint jó szívvel vettem reszt
kerületűnk életében. Munkám elismeréseként lehettem birtokosa a kerületi Pro Urbe díjnak, valamint
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nyugdíjba menetelem alkalmából kapott polgármesteri kitüntetésnek.
Nagyon örülök, hogy aktívan részt vehettem a fogyatékkal élők közötti szép szolgálatban.
Ennek szép gyümölcse a
gyülekezet és a Gyöngyvirág Otthon közötti virágzó kapcsolat. Ebben a
szolgálatban továbbra is
részt kívánok venni.
Idejövetelemkor
nem
gondoltam, hogy építkező lelkésznek is kiszemelt az én Uram. Szinte
minden helyen renováltunk templomot vagy parókiát, itt azonban mindezeken túl még építettünk is. Előszór 1993-ban gyülekezeti házat
építettünk, majd 2010 májusában belefogtunk gyülekezetünk 75
éves nagy álmának az új templomnak felépítésébe. Ez erőt, sokszor
türelmet is meghaladó munka volt. Isten mellénk állt. Csodákat éltünk át. Kis közösségünk teremtette elő a 240 milliós projekt nagyobbik felét. Azóta már belaktuk a templomot, felépítettük az urnatemetőt.
Közösségünkre jellemző a szociális elkötelezettség. Segítjük a szegényeket. fogyatékkal élőket, idős és gyermekotthonokat, a rászoruló felnőtteket és gyermekeket.
2021-ben mentem nyugdíjba. Éreztem, hogy Isten meghúzta az aktív élet határát. Az örvendetesen megszaporodott szolgálatok és teendők már friss erőt kívánnak. A növekvő adminisztráció követelményeit egyre nehezebben teljesítettem. Utódomra már új feladatok
és kihívások várnak.
30 éves szolgálatom utolsó 10 évében beteljesülhetett az amire mindig vágytam. A lelkipásztor mögött kialakul egy szép számú hívő és
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tettrekész csoport, akik a szolgálatokban aktívan segítenek. Ez azért
is hálára indító mert nincs univerzális lelkész, aki mindenhez ért, és
mindenre van ereje. Az egyház közösségében él. Úgy érzem személyem fontos volt, de szüntelen kiegészítésre, olykor bocsánatra is
szorult. Hálát adok, hogy hirdettem Isten szavát, vigasztalhattam a
gyászolókat és az elesetteket és pásztorolhattam Krisztus itt élő nyáját.
Az elrendelt idő szerint vonultam vissza szívemben békességgel és
hálával. Családommal bár elköltöztünk Szemeretelepről, de a gyülekezetben maradunk. Amíg az én Uram erőt ad szívesen segítem
szolgálataimmal közösségemet.
Soli Deo Gloria.
Kiss László
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Aki 91 éve él azon a telken, ahol született.
1931 március 10-én született a Pöstyén téren levő dupla telken épült
szülői házban, második gyerekként.
A szülei házasságkötésükkor, 1928-ban vették a dupla telket, számítva a születendő gyerekekre. Egy nagyobb és egy kisebb házat
építettek az egyik telken.

Kovács Gyula a szüleivel és a testvérével
Apja asztalos volt, a MÁV Északi Főműhelyében dolgozott a famegmunkáló részlegnél. Anyja könyvkötő volt, a család bírtokában vannak általa bekötött könyvek. Mindketten jártak
egy eszperantó nyelvképzésre, ott találtak
egymásra.
Testvére Sándor 1929-ben született 41
éves korában halt meg.
Gyula bácsi a Szurmai tábornok utcai
óvoda után az első két évet a Gulner utcai
Állami Elemi Iskolában, a harmadik – negyediket a Szemeretelepi Állami Elemi
Iskolában járta ki.
Búcsú az óvodától
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A két gyerek, együtt a barátokkal, a sok üres telek, a kavicsbányák,
a mezei vasútüzem vagonjai között nőt fel meglehetős szabadságban. A „Pöstyéntéri banda”, 15-16 hasonló korú gyerek, bejárta a
környék összes játszásra, fürdésre alkalmas helyét. Gutmann tó,
Merzse mocsár, Római strand, Kispesti strand. Előfordultak csatározások is, de a lényeg az iskolaszünetek vidám eltöltése volt. Kecskebékacomb, kenyérgomba, kukorica parázson gyakori ebéd volt.
Az idősebb Kispestre járt a II. Rákóci Ferenc polgáriba, mert a helyi
iskolából eltanácsolták fegyelmi okokból. 1941. március 11-én az
egyik gyerek bevitt az osztályba egy az I. világháborúból maradt
kézigránátot és megpróbálták szétszedni. A gránát felrobbant egy
gyerek azonnal, kettő a kórházba szállítás során meghalt.26 Sándort
is kórházba vitték súlyos sérülésekkel. Az iskola a rendőrségen keresztül értesítette a sérültek szüleit. A Pöstyén térre kerékpáron érkező rendőr azt mondta az anyjának, hogy a gyerek meghalt. Szerencsére ez nem volt igaz, a kórházban hosszas kezelés után felépült.
A II. világháború 1944-től elért Szemeretelepre is. A repülőtér kiemelt célpontja volt a bombázóknak. Sok bomba esett a telepre is.
A gyerekek persze megnézték a romoka. Gyula bácsi még most is
borzadva emlékszik a látottakra. A szomszéd utcák romokban. A
kavicsbánya oldalába közös erőfeszítéssel óvóhelyet építettek a környékbeliek. Sokfelé készült ilyen a környéken. Nem igazán voltak
biztonságosak. A Besztercebánya utcában egy alápincézett házba
húzódtak be a szomszéd lakók, de telitalálatot kapott és mindenki
meghalt a pincében.
Másik a vészkorszakkal kapcsolatos élmény, hogy a szülei, összefogva a közelben lakó rokonokkal, zsidókat rejtegetett. Két egyetemistát és egy nőt kisgyerekkel. Felváltva hol az egyik, hol a másik
házban helyezték el őket. A mentőakció sikeres volt. Gyula bácsi
emlékezik a bújtatott egyetemisták nevére, szakterületére. Mindkettő jelentős beosztásba került úgy, hogy újságcikkek alapján

26

Esti Ujság 1941. március 11.
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megtalálhatóak. Később a zsidó hatóságok, a megmentettek kezdeményezésére, oklevéllel ismerték el a bátorságukat.
1945-ben, miután a harcok véget értek és a lakosság visszatérhetett
a kiürítésből, sor került a védvonalban visszamaradt hadianyagok és
aknamezők, felszámolására. A gyerekek, Gyula bácsi és egy barátja,
lelkesen részt vettek a munkában. Összeismerkedtek a szovjet katonákkal és segítettek nekik felszedni az aknákat a Gulner iskola közelében, összehordani a szétszórt hadianyagot. Gyula bácsi szemléletesen magyarázta az akna felszedésének, szétszerelésének fogásait. A gránátokat egy biztonságos helyen felrobbantották. Ahogy
elmesélte a folyamatot, nagy szerencséjük volt, hogy megúszták a
játékot. Ennek zaja bizonyára zavart valakit, mert feljelentette a két
fiút azzal a váddal, hogy a szovjet Városparancsnokságot akarják
felrobbantani. Berendelték őket az Andrássy út 60-ba. Még most is
emlékszik, hogy az első emeleten balra, az utolsó ajtó balra volt az
iroda, ahova menniük kellett. Hosszú várakoztatás után kerültek a
vizsgáló tiszt elé. Bemutatkozásként kaptak egy – egy pofont. Szerencséjükre jóban voltak a Pöstyén téren állomásozó szovjet légvédelmi őrs tagjaival, így aztán törölték a vádakat.
Egy másik érdekes élménye is volt. A tér másik oldalán lakott az
állami ítéletvégrehajtó Bogár János, aki barátságos ember volt, szép
kerttel, a gyerekek rendszeresen felkeresték.
1941 őszétől a pestszentlőrinci polgári fiúiskolában tanult. Abban
az időben az épület két részre volt osztva. Egyik felében a fiúk, másikban a lányok tanultak. Még az udvart is kettéosztották drótkerítéssel. A szünetekben azért szövődtek kapcsolatok a kerítésen keresztűl. A polgári befejezése után, 1945-ben az apját követve a
MÁV Északi Főműhelyébe ment géplakatos tanoncnak. Három évig
volt tanonc, utána még két évig dolgozott ott a szakmájában.
Közösségi ember, megbecsült kolléga volt. 1949. végén elküldték a
„Munkára harcra kész” mozgalom felkészítő tanfolyamára. Végzés
után sikerült neki a munkatársakat rávenni a közös sportolásra a kőbányai Törekvés Sporttelepen.
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Az MHK tanfolyam végzősei

A műszaki tanárképző főiskola végzősei
Akkortájt is szükség volt tanárokra a megújuló szakképzésben, Kovács Gyulát is rábeszélték, hogy végezze el a műszaki tanári iskolát.
A főiskola a volt piarista gimnáziumban volt a Piarista közben. Jó
ösztöndíjat adtak a 2+2 éves képzés alatt. 1953-ban házasságot
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kötött. A házasságból egy fiú született, aki után két unoka és három
dédunoka van. A fiuk korán meghalt. Ez a kapcsolat hamar felbomlott. Talán fél évig éltek együtt. Azután jött a kétéves katonai szolgálat, leszerelés után elváltak.
Móron volt katona a kivonuló légvédelmi tüzér alakulatnál, mint
híradó. Innen csak ritkán lehetett eljönni. Szerencséjére, némi családi segítséggel átkerült Pestimrére, a honi légvédelmi alakulathoz.
Innen jártak Csepelre harcállápontra szolgálatba. 1955-ben szerelt
le.
Végzés után előbb az Elnök utcai, később a budai 27. számú Szakmunkásképző Intézetbe került oktatónak.
Ez utóbbi iskola a Mártírok útján, a volt Margit kőrúti katonai börtön épületében működött. A tantermek a volt cellákban voltak. Az
ajtókon még megvoltak a betekintő nyílások. A siralomházból lett a
mosdó. Az udvarokon még látszottak a kivégzések nyomai.
Jól érezte magát ebben az iskolában. Jó közösség volt a tantestület.
Kultúrtermük is volt, amit a korábbi bírósági teremből alakítottak
ki. Rendszeresen tartottak ünnepségeket, rendezvényeket. Anyagismeretet és szakismeretet tanított. A 60-as években 1200-1400 tanuló
volt. Délelőtt a diákok, délután a felnőtt átképzősök tanultak.
Az akkori szabályok szerint légoltalmi képzést is tartottak a II. kerület Medve utcai iskolában. Erre egy 30 órás tanfolyamon készítették fel.
1960-ban megismerkedett későbbi feleségével, a nála 9 évvel fiatalabb Somogyi Júliával, aki ápolónő volt a kórházban, ahova hősünk
szalmonellafertőzéssel került. Egy év múlva össze is házasodtak. A
feleség családja Kisújszállás közelében egy tanyán lakott. 1963.
december 24-én reggel vonaton utaztak, hogy velük töltsék a karácsonyt. Az előttük haladó személyvonat belerohant egy tehervonatba 45 fő vesztette életét, számos sebesült volt27. Gyula bácsiék
27
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számára ennek az lett a következménye, hogy az egész napot a vonaton töltötték.
A fiatalok előbb a szülői ház melletti kis épületben laktak, a nagyobbikban a bátyja lakott a családjával. Még az esküvő évében
építkezni kezdtek a másik telken és
fél év alatt el is készült a házuk,
amiben most is lakik.
1977-ben a 27. Szakmunkásképző
Intézet új helyre költözött, ami
Pestlőrincről már nehezen megközelíthető volt, ezért munkahelyet
változtatott. Új iskolája a kispesti
Villanytelep melletti szakmunkásképző lett, ahol műszaki rajzot tanított. Elmondása szerint itt nem
volt olyan jó a közösség, mint Budán, de azért 1991-ig nyugdíjazásáig itt maradt.
Felesége, akivel szépen éltek, nagyon beteg lett és még abban az
évben, 1991-ben amikor Gyula bácsi nyugdíjba ment, meg is halt.
1963-óta vezet. Először egy Pannónia motorja volt, amivel rövid
időn belül két balesete is történt. Az egyik a csehszlovákiai Pöstyénben (Piestany) ahova sátrat venni ment. Itt egy szabálytalanul kanyarodó teherautó lökte fel. A másik az NSzK-ban, amikor egy személyautó leszorította az útról.
Gyorsan el is adta a motort és 1965-ben vett egy nagykerekű Wartburgot. Ez kétéves volt, jó állapotban. 45 000 Ft-ot fizetett érte. Később befizettek egy új Zastavára, amire 5 évet kellett várni.
Jelenleg is érvényes a jogosítványa, de már csak vásárolni jár autóval a piacra, pedig a feleségével minden évben mentek valahova
nyugatra-keletre. Az egyhónapos nyugati út költségét Nyugatnémetországban egyhetes alkalmi munkával kereste meg. Az ottani
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munkaközvetítő irodában minden további nélkül kaptak munkát,
csak német hangzású nevet kellett megadni.
Felesége halála után több környékbeli özvegyasszonnyal is próbát
tettek, de senki nem tudta pótolni az elveszett párját. Most, több
mint harminc év után, ha szóba kerül az asszony úgy beszél róla,
hogy angyali természetű volt.
Jelenleg egyedül él a kutyájával, akit most Palkónak hívnak. Az
előző tacskó neve Lajkó volt.
Gyula bácsi naponta háromszor - négyszer hosszú sétát tesz Palkó
társaságában. Napközben rendszeresen találkoznak a kutyások a
Pöstyén téren, ilyenkor jókat lehet beszélgetni.
Az élete tervszerűen zajlik. Főzés 4 személyre, amit 3 – 4 napra elosztva fogyaszt el. Közben a háztartás többi gondja takarítás, mosás.
Az egyedül élő idős ember körül rend, tisztaság van. A kertje gondozott.
Háromszor egy órát beszélgettünk Gyula bácsival. Az elkészült szöveget elolvasta, talált benne módosítani valót, a végleges verziót jóváhagyta.
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Gépészmérnök, a műszaki tudományok doktora, műszaki szakértő, tősgyökeres szemeretelepi lakos.
1942. június 20-án születtem Szemeretelepen a Honvéd utca és az
Üllői út sarkán levő üzlethelyiségben. Akkor fodrászüzlet volt ott,
ami az apámé volt. Harnisféger Etel volt az anyám neve, akinek Temesvárról jött a nagyapja gazdatisztnek Magyarországra Trianon
után.
Apám vidéken élt, Dunavecsén, 11 gyerekből négyen maradtak testvérek. Az I. világháborúban katona volt, mindjárt az elején átszúrta
a testét egy kozák lándzsával, de meggyógyították és 6 évig volt
orosz fogságban. Szibériába került, ott dolgozott. Mivel borbélyfodrász volt sebet kötözött, fogat húzott, borotvált, hajat vágott
megbecsülték. Volt egy járvány a táborban, amit sikerült megfékeznie ezért úgy kezelték, mint orvost. 1919-ben felajánlották a szabadságot, ha belép a Vöröshadseregbe. Három hónapig tartott, amíg
Szibériából Moszkvába értek. Mire odaértek már nem volt rájuk
szükség. Elindult hazafelé. Itthon bezárták, amíg kivizsgálják nem
vörös ügynök-e. Azzal a feltétellel engedték el, ha belép a csendőrséghez. Be is lépett őrmesteri rangban. Rövidesen látta, hogy nem
neki való, de csak úgy lehetett megszabadulni a csendőrségtől, ha
méltatlanná válik az egyenruhára. A kapott tanácsnak megfelelően
leittasodott, leült egy utcasarkon és énekelt egyenruhában. Le is szerelték. Ez után tudott hazamenni.
Otthon már halottnak hitték hiszen 6 éve nem hallottak róla. Nem
számítottak rá, semmije sem volt. Itt is a szakmájában dolgozott.
1925 körül nősült meg, a felesége 10 évvel volt fiatalabb (1893-ban
született) nála. Apám már 49 éves volt, amikor születtem.
Anyai nagyapám öngyilkos lett, amikor rosszakarói elpusztították a
termést és nem tudta megfizetni a bérleti díjat a földbírtokosnak.
Valamikor 1935-36-ban meghaltak az apám szülei, nem akart a testvéreivel huzakodni az örökségen, ezért mint legkisebb gyerek eljött
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otthonról, hogy máshol keresse a boldogulást. Pestszentlőrincen keresett üzlethelyiséget. 1943-ban elvitték katonának az apámat. A
Budai Várba került raktárosnak. Amikor az orosz csapatok Pest környékére értek átverekedte magát a jeges Dunán és jelentkezett náluk. Tudott oroszul, meg tudta magát értetni, elindult haza.
A család a Kossuth térrel szemben a későbbi állami áruház épületében, meg a Bartók Lajos utcában ásott óvóhelyen húzta meg magát.
Még mindig emlékszem a kis lámpácskákra, amik megvilágították
a földalatti lukat. Amikor az apám megtalált minket hazaindultunk.
Saját felelőségre átkeltünk az útzáron a Piros iskolánál.
Az üzletben laktunk. Az épület alá volt pincézve, minden üzletnek
volt pincéje, amiből ki lehet jutni az udvarra. Úgy tudtunk mozogni,
hogy nem kellett kimenni az utcára.
Amikor vége lett a háborúnak kaptunk még egy szobát. A hátsó lakásban a Sas bácsiék, a szomszéd üzlethelyiségben a Uzsuzsák néni
féle dohánybolt volt. A Sas családban négy vagy öt gyerek volt.
Tanulmányaimat a Szemeretelepi Állami Általános Iskolában kezdtem. Itt két évet töltöttem. A főépületen kívül még két lakóházban
is folyt az oktatás a sok gyerek miatt. Amikor elkészült a Kassa utcai
Iskola újra rajzolták az iskolai körzeteket. Ekkor átkerültem az Engels utcai Iskolába. Itt három évig voltam, mert elkészült a Brassó
utcai iskola és az új körzet szerint oda tartoztunk, úgy, hogy ott jártam ki az utolsó három évet.
9 éves koromban nagy dohányos voltam. Elmentünk biciklizni a haverokkal és szívtuk a cigarettát. Sellőt szívtunk, ami egy elég gazdaságtalan cigaretta volt. Igaz csak 8 fillér volt darabja, de alig volt
benne dohány, a zöme egy papírcső volt. Az apám megérezte a dohány szagot és jól elvert. Elmondta a verés után, hogy a fogságban
a dohányos emberek a kevés élelmüket is oda adták a cigarettáért és
meghaltak. Ezzel véget ért a dohányzás.
Végzés után, 1956-ban, a József Attila Gépipari Technikumba vettek fel. Az első év elég bonyolult volt az ismert események miatt.
A Kilián laktanya közelében, a Thaly Kálmán utcánál volt a József
Attila Gépipari Technikum, a Vendel utcában. Volt, hogy nem
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jártak a villamosok, volt, hogy csak egy darabon. Gyakran nem tudtunk felszállni a zsúfolt kocsikra. Gyakran elmaradtunk az órákról.
A forradalom idején sehova nem volt szabad mennem, mert az apám
nem engedett, okulva az orosz tapasztalatokon.
A Hellár pék a Selmecbánya utca előtt, a 3 ablakos házban volt. Végig sütött kenyeret azoknak, akik megrendelték. A Garam utcában
Ángyán bácsi fűszerüzlete volt. A pék kerékpáron hordta a kenyeret,
pékárut a megrendelőknek.

Brassó Iskola 8. fiú osztály 1956.
1956. november körül, amikor súlyosbodtak a harcok a közelben,
elmentünk a Honvéd utca 7-be 2-3 napra egy szeneskamra szerűségbe, ahol egy kis Jancsi kályha adott némi meleget, ha folyamatosan raktuk. Ez a ház messzebb volt a Vöröshadsereg úttól, biztonságosabbnak tűnt. Hamar visszamentünk, mert a saját pincénkben
akartunk lenni, ahol nagyobb volt a hely. Nem volt víz a házban. A
Honvéd utca túloldalán és távolabb a Selmecbánya utca sarkán volt
egy közkút, onnan kellett hordani a vizet.
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A forradalom után a diákok az összeszedett lőszerekkel kísérleteztek, szórakoztak. A rendőrök persze foglalkoztak velük. Többeket
eltanácsoltak az iskolából. A 30 diákból 20-an maradtunk. Próbáltak
engem is belekeverni, de mivel az apám nem engedett a közelébe az
eseményeknek, megúsztam. A forradalom idején elméletileg megszűnt az orosz nyelv oktatása, de az orosz tanár bejárt az órákra,

mondván hamarosan úgyis kötelező lesz. Nem volt tananyag, ezért
Ну, погоди! filmeket néztünk, 40 filléres, 20 oldalas orosz nyelvű
füzeteket használtunk orosz tanulásra. Ezeket fordítgattuk, megbeszéltük.
1960-ban végeztünk. Abban az időben csak azok mehettek egyetemre, akik KISZ tagok voltak, én nem léptem be a szervezetbe.
Március körül jöttek a repülőtérről repülőgépszerelőnek toborozni.
Több hónap volt a biztonsági ellenőrzés, de az iskolaév végére megkaptam az engedélyt. Kizáró ok volt a nyugati nyelvtudás,
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kapcsolat. Előny az orosz tudás. Ettől kezdve nyugdíjazásomig a repülőtéren dolgoztam.
8 éves voltam, amikor az édesanyám megbetegedett. A Rimaszombat utcában volt az építőanyag kereskedő. Egy embernek 30 kg fa
járt, ha jutott. Amikor sorba álltunk a fáért havaseső esett, az anyám
rám adta a felsőruháját úgy várakoztunk a telepen, így én is kaptam
fát. Viszont az esőben nagyon megfázott és sohasem gyógyult fel
többé.
Akkor a vállalkozóknak és családtagjaiknak nem járt egészségügyi
ellátás. Mindenért fizetni kellett. Apám keresete nem volt sok. 1,20
volt a borotválás, 3,60 a nyírás. Ami bevétel volt azt vittük a gyógyszertárba, vagy az orvoshoz.
1960-ban, amikor elmentem dolgozni, az anyám is kapott ellátást,
mint az én jövedelem nélküli családtagom. Nem sokkal később,
ahogy az apám felhagyott a fodrászattal ő is bekerült az ellátottak
közé.
Jól emlékszek a segélycsomagokra, amit Svédországból, Hollandiából küldtek. Természetesen az azokban levő ruhák nem voltak mérethelyesek. Az anyám szétbontotta és egy közeli szabó rám igazította a nadrágot, kabátot.
A repülőtéren jó fizetést kaptam, 1960-ban 1200 Ft-ot. Viszont legnagyobb meglepetésemre KISZ tag lettem, ugyanis a sok kérdőív
között, amit ki kellett töltenünk, megbújt egy felvételi lap is az Ifjúsági Szövetségbe.
Elvégeztem a repülőgépszerelői tanfolyamot, ahol már a gázturbinás hajtóművek kiszolgálása, üzemeltetése volt a téma.
1961. január 1-től a belföldi járatokon közlekedő Li-2 repülőgépek
előkészítése, időszakos ellenőrzése volt a feladatom segédszerelőként.
Mivel közel laktam télen reggel 5-re jártam dolgozni. 6-ig felfűtöttük a motorokat, 7-ig berakodták a gépeket és indultak a belföldi
járatok.
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Amikor nyár lett nem kellett melegíteni, viszont a hangárban hiány
lett szerelőkből ezért áthelyeztek oda.
1962-ben a Hazafias Népfront helyiségében találtam menedéket az
eső elől, amikor is megláttam jövendőbeli feleségemet. A lány, Éva,
abban az évben érettségizett. Egy másik fiúval volt, de úgy gondoltam ez a lány lesz a feleségem. Annak idején az apám is az első
találkozásnál döntött az anyám mellett, én is arra gondoltam, amikor
megláttam Évát, hogy vagy ő, vagy senki. Három évig udvaroltam,
mire végül is elértem a célomat és összeházasodtunk. A lánykérésre
1965 márciusában került sor miután megnéztük a Mici néni két élete
című filmet moziban. Az év júliusában volt az esküvőnk. A szertartásra a Kossuth téri református templomban került sor Pócs Lajos,
akkor már nyugdíjas szemeretelepi lelkész vezetésével. Azóta is
együtt élünk, négy gyereket neveltünk fel.
Nagy beteg anyám csak annak élt, hogy a férjéről, fiáról gondoskodjon. Amikor úgy látta, hogy egy rendes nő került a fia mellé,
csendben meghalt.
1965-ben az esküvő után még a fodrászüzletben laktunk, de lehetőségünk volt beszállni az épülő KISZ lakótelepen egy lakásba. 15000
Ft pénzben és 15000 Ft munkában volt a beugró. Addig is, amíg
elkészült a lakásunk, elcseréltük az üzletet egy cipésszel, akinek jó
helyen levő műhely kellett, házra.
1965-ben egyhónapos katonai kiképzésen vettem részt Egerben. Ez
egy kicsit megzavarta a tanulmányaimat az egyetemen, de sikerült
az összes vizsgát időben letenni. A hadseregben hadnagyi rangot
kaptam.
Volt egy másik vas is, amit a tűzben tartottunk. Egy idős házaspárral
életjáradék szerződést kötöttünk, azzal, ha az öregek közül valamelyik meghal, mi odaköltözünk a házukba, hogy a megmaradt ne legyen egyedül. Havonta fizettünk egy meghatározott összeget valutában, amit a repülőtéren nem volt nehéz megszerezni.
A bácsi nem sokkal azután halt meg, hogy beköltöztünk a KISZ lakótelepi lakásba. Így aztán visszakerültünk Szemeretelepre a
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mostani házunkba, amit azóta számtalanszor alakítgattunk a növekvő család igényei szerint.
Egész aktív életemben tanultam. A technikum elvégzése után felsőfokú technikum következett, aztán főiskola, egyetem, szakmérnöki,
mérnöktanári, doktori iskola, persze mind munka mellett levelező,
esti tanrendben.
Volt, hogy párhuzamosan jártam két iskolába. Mivel a tananyag hasonló volt és sok tárgyból volt már vizsgám amit beszámítottak, nem
nagyon kellett órára mennem. Gyakran csak a szakdolgozat leadásakor, vagy a vizsgán találkoztam a tanárokkal.
1969-ben, miután befejeztem az egyetemet, műszakvezető mérnök
lettem és előléptettek főhadnagynak. Katonaként egy repülőtér telepítő csoportba tartoztam, aminek Szentgyörgyi Dezső, a híres pilóta
volt a parancsnoka. Ekkor bíztattak, hogy legyek párttag, mivel én
vagyok az ideális mérnök. Sikerült kibújni a kérés alól, mondván
még nem érzem magam elég érettnek erre.
A kormánygépeket üzemeltető csoport is kinézett magának, de annak főnökével rossz viszonyban voltam, ezért az utolsó pillanatban
otthagytam a hangárokat és átmentem a repülőtér fenntartáshoz gépészeti főnöknek. Ezért kikiáltottak hazaárulónak.
Ez az új munkakör nagyon a kedvemre való volt, a szerteágazó feladatok, a jó közösség. A repülőtéren minden elképzelhető szakterület képviseltette magát építészet, elektromos és gépészeti feladatok,
betonszerkezetek javítása, hóeltakarítás a hatalmas területen. Mind
ehhez sok remek szakember kellett.
1972-ben szétvált a repülőtér üzemeltetés (LRI) és a MALÉV, viszont megszűnt a kormánygépes szolgálat. Így aztán visszatértem a
hangárba. Ott a számomra nem szimpatikus személy volt az új főnök a kormánygépektől. Szerencsére a főmérnöknek szüksége volt
egy gépészre, így azután mellette dolgoztam.
1977-ben megbíztak az IL-18-as típusú repülőgépek nagyjavításának irányításával hazai körülmények között. Többhetes tanulmányútra mentünk Taskentbe, a típus javító bázisrepülőterére.
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A felkészülés jól sikerült. Az elemeire szétszedett gépet felújították,
határidőre összeszerelték a műszakiak. Az én feladatom a munka
mindenoldalú biztosítása volt. Nem voltak állandó szerelők, hanem
a hálóterv szerint következő munkához szakembereket, anyagokat
kellett előteremteni. Mindennek és mindenkinek időben a helyén
kellett lenni. Váratlanul nagy feladat volt a fedélzet fűtésének hőcserélőjéhez szükséges ajtó méretű tömítések elkészítése. A pár milliméter vastagságú hatalmas tömítésből egyet nem voltak sem képesek, sem hajlandók szállítani a szovjet gyárból. Százat igen, de egyet
nem. Neki kellett állni és megcsinálni. Hála a rábeszélőképességemnek és a kollégák hozzáértésének ez is sikerült. Igaz három éjjel három nap folyamatos munkába került. Mire készen lettünk másfél hónap túlóra jött össze.

Az IL18 nagyjavító brigád szerelők
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Az IL 18 nagyjavításában részt vett műszerész tanoncok
A túlóra után kapott szabadságomat töltöttem, amikor telefonáltak,
hogy menjek a repülő orvosi vizsgálatra, mert fedélzeti mérnök leszek. Tekintve, hogy én nem jelentkeztem, mert nem lelkesedek a
repülésért, köszöntem, de nem kértem belőle. Meglepődtek, mert
mások sorba álltak a lehetőségért. Nemigen hitték, hogy én csak
azért dolgozok a repülőtéren, mert az van a legközelebb a lakóhelyemhez.
A magánéletben is dolgoztam, fiatal koromban vállaltam lakatos,
hegesztő munkákat (megszereztem a szükséges vizsgákat nehogy
támadjanak, mint kontárt), később, mint műszaki szakértő. Daruk
tervezése, meghibásodásaik kivizsgálása volt a feladat. Otthon is jól
felszerelt műhelyem van, mindenféle képesítésem van, sok mindent
meg tudtam csinálni.
A repülőtéren a szerteágazó feladatok azt igényelték, hogy minden
területnek külön vezetője legyen, aki naprakészen tudja mit kell csinálni és megteremti a hozzá szükséges feltételeket.
1974-re elvégeztem a repülőgépész szakmérnöki képzést.
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Akkoriban három repülőgép katasztrófa történt. 1971-ben Szentgyörgyi Dezső Koppenhágában, egy 1975-ben itt a repülőtéren, egy
gép pedig 1977-ben Bukarestben. Az ezekből levont tanulságok
eredményeként új képzéseket vezettek be, melyek gyakorlati részét
a MALÉV által felépített tanműhelyekben kellett elvégezni 28. Megbíztak ennek a MALÉV részéről a megszervezésével, irányításával.
Mivel öt felsőfokú végzettségem között pedagógiai nem volt, soron
kívül, határidőn túl beiratkoztam a mérnöktanári képzésre. Külön
miniszteri támogatás kellett, hogy felvegyenek. Csak az elektromos
ágazaton volt hely. A bemutató tanítást akkumulátor témában tartottam, az sok volt a repülőkön is és elektromos is. Ha már ott voltam, elvégeztem a bánásmód pszichológiai képzést is.
Először egy ideiglenes tanműhelyt épített az ERDÉRT fából a MALÉV sporttelepen, ami még most is megvan, csak más a funkciója.
Közben készült a fémvázas is.
Az új hangárban, ami az én elképzeléseim szerint készült, a repülésben érintett összes szervezet együttműködésével sikerült a gyakorlati képzéshez szükséges feltételeket megteremteni. A tanulók lehetőséget kaptak, hogy a szerelők repülőgépet építsenek a műszerészek pedig a szükséges műszereket beépítsék. A munka során olyan
fogásokat gyakoroltak be a tanulók, amiket senki sem ismert az
igazi hangárban.
Amikor a képzés már jól haladt, úgy éreztem, hogy rám itt már nincs
szükség. Ekkor álltam rá a roncsolásmentes anyagvizsgálat megismerésére és a szükséges jogosítások megszerzésére.
Időközben elkészült az anyagvizsgáló labor, aminek vezetőjévé kineveztek. A labor fontos lépés volt a nyugati géptípusok bevezetése
érdekében. A korszerű roncsolásmentes anyagvizsgálat gyors és
megbízható állapotfelmérést tett lehetővé.
A doktori értekezésem témája is egy olyan eljárás volt, amivel kiküszöbölhetők a repülésbiztonságot veszélyeztető hiányosságok a
javítások során.
28

Magyar Nemzet 1975. március 29.
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1985-ben nyertem el a doktori fokozatot.

Egy turbina vizsgálata
A X. Magyar Repüléstudományi Napon, Szolnokon 1993. május
19-20-i konferencián sikeres előadást tartottam Roncsolásmentes
vizsgálatok és állapot szerinti karbantartás címmel.
1994-ben országosan bevezették a nemzetközi anyagvizsgálati szabályokat. A mi részünkre az örvényáramos vizsgálatot osztották ki
bemutatásra. Teljesítettük a legmagasabb nemzetközi követelményeket. Ebből fejlődött a rezgés diagnosztika és az akusztikus
emisszió vizsgálat. Ezeket akkor csak mi csináltuk a gyakorlatban.
Ekkor már nagyon zavart, hogy a vállalat vezetői figyelmen kívül
hagyják a szakmai észrevételeket. Csak a látszólagos elvárásoknak
való megfelelés volt a fontos. Eladták a vállalatot, aminek az eredményeként a MALÉV többlépcsős leépítése, kifosztása is látható
volt. Ezért úgy döntöttem, hogy kihasználom a röntgen berendezések üzemeltetése során kapott szolgálatiidő kedvezményt és elmegyek nyugdíjba, annak ellenére, hogy így alacsonyabb lett a nyugdíjam.
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Mikor 1998-ban eljöttem a MALÉV-től rögtön kaptam munkaajánlatot. Az MHT (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati
Egyesülés) kért fel vizsgabiztosnak a nemzetközi minősítő vizsgákhoz.
A Schwarzmüller kft. a daruk tervezésében, és ellenőrzésében alkalmazott. Azután, amikor a nagy daruk nem közlekedhettek Budapesten, 2000-ben ez az osztrák cég megszüntette budapesti tevékenységét, de én nem akartam Győrbe menni. Így is hívnak, amikor szükség van rám.
Most már külsősként veszek részt a vizsgáztatásban is. Szükség van
rám, mert csak ketten rendelkezünk rezgés diagnosztikából felsőfokú nemzetközi végzettséggel, aki tanítja az egyetemen, meg én,
aki vizsgáztatok.
Életemnek a családomon, a repülőtéren és a tanuláson kívül fontos
színtere a Szemeretelepi Református Egyházközség. Hat éves korom óta rendszeresen részt veszek a Gyülekezet életében.
Apám, mióta az eszemet tudom presbiter volt. Tőle maradt rám az
igény a templomlátogatásra. 6 éves voltam, amikor az iskolai évnyitó után átsétáltunk a református parókiára és akkor találkoztam
Pócs Lajos tiszteletessel, aki kedvesen fogadott bennünket. A későbbiekben, amikor a kötelező hittan megszűnt, a gyülekezet idősebb hölgy tagjai vették pártfogásukba a fiatalokat. Ők beszélgettek
és megértették velünk prédikáción elhangzottakat. Rózsika néni, aki
a Bártfa utca és Zila utca sarkán lakott, patronálta azt a 4-5 fős csoportot, amihez tartoztam. Rendszeresen megvendégelt bennünket
1960-ban Pócs tiszteletes úr javaslatára presbiter lettem. Lajos bácsi
úgy gondolta szükség van fiatalokra a gyülekezet vezetői között.
Később, már Pándi János tiszteletes idején felkértek, hogy legyek
gondnok. Eleinte túl sok dolgom nem volt, hiszen a gyülekezetnek
nem volt pénze. Később, amikor a rotterdami hittestvéreink támogatása és a gyülekezet összefogása lehetővé tette a templom felújítását, a gyülekezeti terem felépítését, már megszaporodtak a teendők. Nekem természetes volt, hogy ha kellett leértékelt építőanyagok után jártam, ha kellett ástam az alapot. Később létrehoztunk egy
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alapítványt a gyülekezet részére érkező adományok fogadására. Ennek az elnöke lettem. Ahogy erősödött a gyülekezet, újból előkerült
az új templom terve.
A nyugdíjba menő Pándi János helyett új, fiatal lelkészünk lett Kiss
László személyében. Ekkor visszavonultam a vezetői feladatokból,
átadtam a helyemet a fiataloknak. Azóta is részt veszek a gyülekezet
életében, de már csak, mint egyszerű hívő.
Még egy tevékenységem érdemel említést. Amikor Pándi János tiszteletes úr elkezdte szervezni a később Szemeretelepiek Baráti Köre
néven működő egyesületet, természetesen csatlakoztam hozzá és
alapító tagként vettem részt a munkában. A Baráti Kör sokat tett a
telep fejlődése érdekében. Szerveztük a telefon, a csatorna, a gáz
bevezetését. Más közügyekben is volt sikerünk. Ma már ebben a
közösségben is csak tagként veszek részt.
Jelenlegi legfőbb feladatom a 10 unokámnak örülni, és az egészségemet megóvni.
A következő lapon Gyülekezetünk tagjai láthatók azon a napon,
amikor megválasztottak presbiternek. Én fényképeztem, nem vagyok rajta.
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Az első tanító és iskolaigazgató a telepen,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára (2009)
Kuhár Ernő az 1900-as évek első
felében meghatározó alakja volt
Pestszentlőrincnek.
Tanítóként
dolgozott Lőrinc első iskolájában
(a mai Bókay iskolában), a községi
iparostanonc iskolában, 1913-tól
Szemeretelepen, majd 1927-ben a
szemeretelepi és az erzsébettelepi
iskola igazgatója lett, később a
Gulner iskola igazgatójának nevezték ki. Közéleti szerepet is vállalt: többek között a Szemeretelepi
Polgárok Testületének titkára, illetve a Pestszentlőrinci Katolikus Egyház Tanácsnak és a
Pestszentlőrinci Hírlap Szerkesztő Bizottságának tagja volt.
Bolgár diplomáciai kapcsolataiért bolgár kitüntetésben részesült. Ő kezdeményezte a megszűnt Tündérkert mulató épületében a Vöröskereszt óvodájának megnyitását. Javaslatára nevezték el a szemeretelepi utcákat a felvidék városairól. Díszpolgárrá a település oktatástörténetében játszott szerepéért
választotta a képviselő-testület.29
Nyéresházán született 1884-ben30, apja id. Kuhár Antal m. kir. sókőrlovas31, akinek sok évi hűséges szolgálata elismeréséül az ezüst
érdemkeresztet adományozta a király. Anyja Kuhár Antalné született Takáts Karolin. Hároman voltak testvérek, mind fiúk, Ernő volt
a legfiatalabb.

29

https://www.bp18.hu/a-kerulet/a-kerulet-buszkesegei/item/74-kuhar-erno
Magyar városok monográfiája Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszentimre
31
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A Máramarosszigeti Katolikus Gimnáziumban tanult 32, amit 1898ban fejezett be jó eredménnyel, majd elvégezte a máramarosszigeti
tanitóképzőt.
Stodrán, egy Sopron melletti német faluban kezdhette a pályafutását, mivel ahogy a Sopron című újság hírül adta, az ottani római katolikus elemi iskolában osztálytanítóvá választották 1904-ben.33 Jelenleg Zemenye – Selegd Burgenland tartományban.
1909-ben kinevezték a muracsányi új állami elemi népiskolához
rendes tanítóvá34, 1913-ban onnan helyezték át Pestszentlőrincre 35
az állami elemi iskolához36 a tanév végén. Az erről szóló híradás
1913. július 31-én jelent meg.
1913. augusztus 31-én már arról tudósít a helyi lap, hogy Kuhár
Ernő lesz a szemeretelepi iskola tanítója37.
Az iskola a mai József Attila utca 19-ben volt. 1913. szeptember 4én költözött ki ide az új tanító. Az ünnepélyes iskolaavatásra szeptember 21-én került sor.
Az új tanító hamar beilleszkedett a telep életébe. Az iskolaavatással
közel egy időben volt a Szemeretelepi Polgárok Testületének házavatója is, ezen már ő is ott volt. Nevét a község megjelent vezetőivel együtt említi a lap.38 A következő tisztújításon már titkárnak is
megválasztották.39
A községben hamar ismert lehetett, mivel a megalakuló Katolikus
Egyháztanács 29 tagja közé is beválasztották.40
A világháború kitörésekor bevonult, de egészségi állapota miatt,
mint rokkantat szabadságolták, olvashatjuk róla a Magyar városok
32
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35
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Kispest – Szent – Lőrinci Lapok 1913. augusztus 31.
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Kispest – Szent – Lőrinci Lapok 1913. szeptember 21.
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monográfiája Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszentimre című könyv
személyi adattárában.
Ahogy gyarapodott a telep lakóinak száma, az iskola is bővítésre
szorult. A tanítói lakásból osztályterem lett, a tanító pedig átköltözött a mai Petőfi utcai, akkor Eperfasor utcai óvodába41, ahol a felesége vezető óvónő42 volt.
1916-ban már igazgatóhelyettes43, hiszen már nem egytanítós iskolát irányít, hanem van társa is Paulheimné Rehák Hajnal, Zenta-külterület állami elemi iskolai tanítónő személyében, akit áthelyeztek a
szemeretelepi állami elemi iskolába.44
A cikk, ahonnan az új titulusról tudunk arról szól, hogy kik adakoztak a megvakult katonáknak, itt említik Kuhár Ernő pestszentlőrinci
iskolaigazgatóhelyettest, aki 40 koronával járult hozzá a gyűjtéshez.
Sok bolgár család bérelt földet a községben. Gyermekeiket Kuhár
Ernő tanította délutánonként. Abból, hogy 1940-ben megünnepelték
a 25 éves tanítói jubileumát a hivatalosan 1920-ban létrejött Bolgár
iskolában, következik, hogy 1915-ben kezdhette el ezt a munkát.
A budapesti bolgár elemi iskola évzáró vizsgája
A főváros területén lakó s leginkább a környéken kertészkedő
bolgár alattvalók gyermekei részére a budapesti bolgár követség hétévfolyamú iskolát állított fel, mely helyiség hiányában
a főváros előzékenysége folytán egyelőre a Lónyai-utcai községi elemi iskola egyik tantermében nyert ideiglenes elhelyezést. Az iskola három bolgár állami tanító vezetése alatt az
1920—21. tanévben nyílt meg s örömmel állapítjuk meg, hogy
bolgár testvéreink a magyar nyelvnek szóban és írásban való
elsajátítására nagy súlyt helyeztek s a június 11-én tartott évzáró vizsgálaton láttuk, hogy céljukat a legmesszebbmenőleg
el is érték. A magyar írásból és olvasásból, történelemből és
alkotmánytanból hallott, teljesen kifogástalan feleletek, a
41
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magyar Hymnusz eléneklése egy elsőrendű magyar iskola
vizsgájának a benyomását tette reánk. Dicséret érte Kuhár
Ernő pestszentlőrinczi áll. el. iskolai tanítónak ki hivatalos elfoglaltsága után, fáradságot nem ismerve tanította ezeket a
magyarul nem tudó, de a magyarokkal érző bolgár csemetéket. Elismerés a bolgár követségnek, hogy a magyar és bolgár
nép közötti kapcsolatot a magyar nyelv megtanulásával is erősíteni akarják. A vizsgálaton jelen volt a bolgár kormány részéről dr. Doszkov Doszii meghatalmazott miniszter, a budapesti bolgár követség vezetője, a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről dr Ecker Ferenc min. titkár és
a nagy számú szülőkön kívül igen sok érdeklő. A vizsgálat a
bolgár Hymnusz hangjai mellett ért véget.45
A bolgár iskolában végzett munkája elismeréseként két ízben is magas kitüntetést kapott III. Borisz bolgár királytól. Először a királyi
bolgár polgári érdemrend koronás lovagkeresztjét46, majd a bolgár
polgári érdemrend tiszti keresztjét.47
A Kormányzó úr Ő Főméltósága december 7-én engedélyezte, hogy
Kuhár Ernő állami elemiiskolai igazgató a bolgár Polgári Érdemrend tiszti keresztjét elfogadhatja és viselheti.48
1940. július elején a budapesti bolgár népiskola évzáró ünnepélyén
ünnepelték Kuhár Ernőt abból az alkalomból, hogy 25 éve tanítja itt
a magyar nyelvet49.
Fennmaradt a Szemeretelepi Állami Elemi Népiskola tantestületének jegyzőkönyveit tartalmazó füzet. Az első 1927. szeptember 10én, az utolsó jegyzőkönyv 1938. június 15-én kelt. Valamennyit
Kuhár Ernő írta alá, mint igazgató. A füzet utolsó lapján, mintegy
lezárásként Molcsány János, mint áll. el. isk. igazgató aláírása

Néptanítók lapja 1922. 28-29. szám
Pestszentlőrinci Hírlap 1928. október 19.
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Budapesti közlöny 1937. december 24.
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szerepel 1940. jelzettel. Ezekből a jegyzőkönyvekből lehet tudni az
alábbiakat.
1927-ben elkészült a község négy új iskolája. Ezek közül kettőnek
az Erzsébet telepinek és a Szemere telepinek Kuhár Ernő lett az
igazgatója. Erről hírt adott a helyi sajtó is, kiemelve, hogy ezzel a
község iskolakörzeteinek száma eggyel szaporodott50. Hozzá tartozott több óvoda felügyelete is. Az 1933/34es tanévtől az Erzsébet
telepi helyett a Gulner utcai iskola került közös irányítása alá a Szemere telepivel.
A Gulner utcai iskola tantestületi jegyzőkönyvek is megvannak, látszik a változás a jegyzőkönyvek tartalmában az új igazgató belépésével.
Az elismerések mellett kellemetlen ügyekkel is foglalkoznia kellett
a két iskolát és több óvodát vezető igazgatónak. Egy napjainkban is
gyakori eset ügyében kellett eljárnia. Két, az Erzsébet telepi iskolába beosztott pedagógust vádoltak meg a leánygyermekekkel művelt „rendkívüli” dolgokkal. A vizsgálat alapján felmentették a megvádoltakat, viszont a feljelentést a feletteseinek továbbító Kuhár Ernőt rágalmazásért feljelentették51. A folytatásról nem találtam hírt.
Az ötgyerekes család számára bizonyára szűkös volt az óvoda szolgálati lakása. 1930-ban telket igényeltek az Országos Földbirtokrendező Bizottságtól a Miklós telepen. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásra, ahol többek között az át nem vett telkek számbavétele történt,
Kuhár Ernőt is beidézték. Tekintve, hogy továbbra is a Petőfi utcában laktak, valószínűleg meghiúsult a házépítés terve.52
1930-ban felvette tagja közé a Természettudományi Társulat.
1932/33. évben a Turán szövetség tagja lett Kuhár Ernő.53 Ennek a
szövetségnek számos neves tudós is a tagja volt, céljuk a keleti kapcsolat erősítése, a rokonság kutatása volt.

Pestszentlőrinci Újság 1927. 09. 03.
Pesti napló 1930. július 22.
52
BFL ad.32766/1930 OFB
53
MTA Turan 1933.
50
51

84

Kuhár Ernő
Kuhár Ernő tagja volt a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének is. A Szövetség 1935. december 28-i ülésén beválasztották a Külügyi Bizottságba54.
A sok munka aláásta egészségét. Rosszul lett az iskolában. Felépülése után a Tanfelügyelőségen kapott beosztást.55 1943-ban a Vallás- és Közoktatási Minisztérium VI/5. Ügyosztálya állományában
van56. Az ügyosztály a népiskolák, kisegítő iskolák szervezésével,
személyi dolgaival, dologi és nem elvi jelentőségű tanulmányi
ügyeivel foglalkozott, valamint felügyelte a nem állami népiskolákat.
1944-ben a kiürítési parancs miatt a Kuhár család beköltözött
a belvárosba. Lányuk Pozsonyi úti lakásában éltek, amikor
Kuhár Ernő meghalt. Az eset 1945. január elején történt. Miklós fia egy szekrényből átalakított koporsóban a Pozsonyi úti
házzal szemben lévő parkban temette el. Mikor lehetővé vált a
mozgás, akkor felvették ebből a sírból és a romos Budapesten
végig húzva–vonva a kézikocsit, mellyel végül megérkeztek
Pestszentlőrincre. Első temetői nyughelyére itt lelt, ahova később felesége is követte. Mikor a római katolikus egyház eladta ezt az öregtemetőt, a család úgy döntött, hogy szeretett
halottaikat közös sírban helyezik el. Így kerületek egy sírba az
időközben elhunyt Miklós fiukkal, és Szulóné Kuhár Kornélia
leányukkal a Farkasréti temetőben57.
Az V. kerületi Anyakönyvi Hivatal Budapest Főváros Levéltárában
őrzött Halotti anyakönyvében levő bejegyzés szerint 1945. január 2án délelőtt 10 órakor halt meg gége tuberkulózisban a Szent István
körút 13-ban, Mészáros Jenő (Kuhár egyik veje) jelentette be a halálesetet.

Nemzeti ujjság 1935. december 29.
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56
TisztiCimtar_1943__pages 473-473
57
Tekesné Zsebők Nelli visszaemlékezése 2008. október. A Gulner Iskola honlapján
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Öt gyermeket nevelt feleségével Rádly Gizellával, 2 fiút és 3 leányt.
Nemcsak kitűnő pedagógus volt, hanem gondos édesapa is. Saját
gyermekei taníttatására is nagy gondot fordított. Miklós fia testnevelőtanár, Ernő jegyző, Kornélia középiskolai tanár, Antónia óvónő
és Gabriella orvos lett.
Az 1910-ben Muracsányon született Miklós a Kispesti m. kir. Polgári Fiúiskola befejezése után 1928-ban megkezdte tanulmányait a
Testnevelési Főiskolán58. Végzés után testnevelő tanárként működött a m. kir. Gyakorló Felső Kereskedelmi Iskolában, ezzel párhuzamosan a Pestszentlőrinci m. kir. Állami Fiu Felső Kereskedelmi
Iskolában is tanított és cserkészcsapatot vezetett59. 1941-ben kiküldték Németországba az ottani testnevelés és testnevelő tanárképzés
tanulmányozására, 1944-ben tért haza60 ekkor a budapesti Állami
Német Tannyelvű Tanítóképzőben helyezkedett el61. 1947-ben felvételt nyert a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsész Karára62.
1949-ben a Kultuszminisztérium sportfelelőse63. Felesége Kozmáry
Veronika, akivel 1945-ben kötöttek házasságot. 1956. június 30-án
halt meg a XII. kerület Kútvölgyi út 15/a-ban, szívizom elzáródás
miatt64. Halálát testvére Szuló Rezsőné Kuhár Kornélia jelentette
be.
Az 1909-ben Muracsányon született Kornélia lánya a IX. kerületi
Teleki Blanka grófnő kerületi községi női felső kereskedelmi iskolában 1925-ben, az 1912-ben szintén Muracsányon született Ernő
1926-ban kezdte meg tanulmányait a IX. kerületi Szent István felső
kereskedelmi fiúiskolában. Kornélia miután jeles eredménnyel
érettségizett a Telekiben, 1930-ban megkezdte tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdaság Tudományi Karán.
Végzés után a Zichy Palavicini Edina őrgrófnő felső kereskedelmi
58
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61
TisztiCimtar_1944__pages668-668
62
ELTE_Almanach_1947-1574472512__pages182-194
63
KisUjsag_1949_10__pages96-96
64
FamilySearch.org
59

86

Kuhár Ernő
iskolában tanított, később az állami Szende Pál kereskedelmi középiskolában.
Kornélia 1936-ban jegyese lett Szuló Rezső székesfővárosi tanárnak65. Hamarosan összeházasodhattak mivel innentől már az aszszonynevén szerepel a híradásokban. Szuló Rezső 1907-1975.
Az utolsó hír kettőjükről a Kuhár Ernőnek (1912, Rádly Gizella;
Moszkva, Vöröskereszt 504.) a Vöröskereszt útján küldött üzenetére adott válasz. Nővére, Szuló Rezsőné üzeni, üzenetét olvastuk és
szeretettel várjuk haza. Minden üzenetet a nővére címére küldjön a
Pozsonyi-út 28-ba.66
Ernőről még lehet olvasni, hogy 1959-ben bejelentette a Szent István felsőkereskedelmi által kiállított oklevelének elvesztését. 67
Az 1943-as Telefonkönyv szerint a pestszentlőrinci Petőfi Sándor
utca 5. szám alatt lakott dr. Kuhár Gabriella orvos. Ez a Kuhár család otthona, az óvoda szolgálati lakása. Az Akadémiai Almanach
1967. évi száma szerint 1916-ban született68. 1979. március 27-én
halt meg.69 Patakyné Kuhár Gabriella dr. néven is szerepel.
A szemészet terén volt kiemelkedően jelentős orvos, az orvostudományok kandidátusa.
Mészáros Jenőné sz. Kuhár Antalka 1913-1987. Mészáros Jenő
1909-1990.

Nemzeti újság 1936. december 25.
Uj Szó 1946-05-23
67
Művelődési közlöny 1959. 370. oldal
68
MTA_Almanach_1967__pages490-490
69
Orvosi Hetilap 1979. december 02.
65
66
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A jókedvű fűszeres az Üllői út - Bajcsy Zsilinszky utca sarkán.
A Bajcsy sarkán lévő korábbi villamosmegállóban volt a Közért,
aminek a vezetője Lucsik József volt. (Régebben az 50-es villamos
a kereszteződés előtt állt meg.) Közvetlen szomszédjában volt a
"Lassú-féle" gyógyszertár. Arra emlékszünk mind a ketten, hogy a
hatvanas években volt ő a főnök. Még én is jártam oda gyerekként,
amikor ő volt az üzletvezető. Akkoriban nemigen voltak vidámak
az emberek, de ő mindig vidám, harsány ember volt. Nagyon jó
szíve volt, mindig igyekezett segíteni a szegényeken, amivel csak
tudott.
A mai napig előttem van, ahogy nyáron kijött egy nagy bádog locsolókannával és harsányan kiabálta: "Itt csurran, itt fröccsen, itt folyik, itt ömlik!!" és már locsolta is a járdát a Közért előtt, aki tudott
az ugrott is félre. Mindig nagy nevetés volt ebből.
Az üzletében mindig mindent lehetett kapni. Messziről is jöttek
hozzá vásárolni.
1940. november 16-án feladott egy hirdetést, melyben testvérét Lucsik Miklóst keresi. Ebből lehet tudni, hogy a Szatmár megyei Vasvár-ból származott, és akkor a Budapest Lajos utca 83-ban lakott.70
1970. április 4. alkalmából a belkereskedelmi miniszter eredményes
gazdasági és társadalmi tevékenysége elismeréséül a „Belkereskedelem kiváló dolgozója” kitüntetésben részesítette. Akkor a XVIII.
kerületi Közért Vállalat boltvezetője volt71.
A Hétfői hírek című újságban írták róla:
Kispest első boltja
Még folytak a harcok Budapest felszabadításáért, amikor
1945. január 25-én megnyílt az első élelmiszer- üzlet Kispesten, a Wekerle- telepen. A boltocska akkori vezetője, Lucsik

70
71

Friss ujság 1940. november 16.
Kereskedelmi értesítő 1970. április 22.
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József ma már nyugdíjas, de még mindig szívesen beáll a pult
mögé néhány hónapra. Jól emlékszik arra a napra.
— A pultok, polcok összetörve, szanaszét hevertek — mondja,
szemét és üres ládák között járkáltak a nyitásra készülő kereskedők. Nagyon megörültünk, amikor az egyik deszka alatt egy
doboz Frank kávéra leltünk. Ez volt az első árunk.
A rendőrségen kapták vissza a mérleget, a fűszerlapátokat, a
tálakat és a késeket. Összebarkácsolták a berendezést, kicsinosították a boltot. Néhány doboz cipőkrémmel és padlóviaszszal, egy köteg cipőfűzővel, néhány üveg ecettel és tíz darab
ostornyéllel kezdték. De egy héttel később már volt élelmiszer
is.72
Ványa Lászlóné, született Ács Izabella és fia visszaemlékezése.

72

Hétfői hírek 1975. február 3.
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Plébániai kormányzó a Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király plébánián
Mahimai Raj Anthony vagyok.
Általában Mahinak szólítanak,
ezt ugyanis egyszerűbb kimondani. A név, amit a keresztségben kaptam, vagyis a „mahimai raj” az anyanyelvemen,
tamilul azt jelenti, hogy a „dicsőség királya”.
1975. április 16-án születtem
Tamil Nadu Thevaram Sindalai Chrerry nevű településén,
India déli részén. Katolikus
szülők gyermekeként egy kb.
4000 lakosú katolikus településen nőtem fel. Édesapám Anthony, édesanyám pedig Amala Pushpam. Van egy bátyám,
Arul Sekar, neki üzlete van, valamint van egy ikertestvérem,
Guna Sekar, ő egy biztosítótársaságnál dolgozik. Ezenkívül
van még egy öcsém is, aki nyugalmazott katona, 17 évig szolgálta az országot. Minden testvérem családot alapított, gyerekeik vannak.
Indiában a kereszténység 2000 éve létezik. Szent Tamás hozta
el a kereszténységet, de nem az indiaiaknak, hanem az Indiában élő zsidóknak, sokan megtértek közölük. Annak idején az
uralkodók megengedték, hogy templomot építsenek maguknak, még ma is létezik két templom abból az időből.
A 16. században érkeztek a portugálok, akik a Pápa megbízásából erőszakkal terjesztették az Evangéliumot. Xavéri Szent
Ferenc, aki a Pápa megbízottja volt végezte a térítést és látta,
hogy az emberek nem meggyőződésből, hanem félelemből
lesznek keresztények.
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Ugyan ebben az időben a muszlimok is támadták Dél-Indiát.
A terület vezetői megállapodtak a portugálokkal, hogy ha
megvédik őket a muszlimoktól keresztények lesznek.
Még megvan a kis barlang, ahol szent Ferenc élt, amíg DélIndiában tartózkodott.
Azóta Dél-Indiában jelentős számban élnek katolikusok. A falumban szinte mindenki katolikus. Az én szüleim, de az ő szüleik is katolikusnak születtek.
Nálunk sokáig jezsuita atyák voltak a papok. Iskolát építettek
és tanították a fiatalokat. Ez az oktatás eredményezte, hogy
még az én életem alatt is sokat fejlődött a szülőföldem.
Amikor a világra jöttem a falunkban még volt egy jezsuita
szerzetes. Ő keresztelt meg, a nevemet is tőle kaptam.
A 12 osztályos katolikus iskolában a tanulók reggel 5-kor
mentünk minden nap misére, mise után haza reggelizni, azután irány az iskola. A tanítás után, 4 óra felé haza, este vissza
rózsafűzérre. A templom, az iskola meg a plébánia egy helyen
van. Tehát oda vissza jártunk az otthonunk és a templom között.
A plébániánkon, ahogy Indiában minden plébánián, nővérek
vannak. Ők vigyáznak a gyerekekre, figyelik kinek mihez van
tehetsége, és kiből lenne jó pap.
A falunkban évente szenteltek papot, jelenleg is 83 pap származik onnan, ez édesanyámat nagyon megérintette, és nagyon
vágyott arra, hogy egy napon engem is papként lásson. Gyerekkoromban néha azt játszottam, hogy pap vagyok, és épp
misézek. A tanítás után, otthon fehér lapokat a kezemben
tartva a mise imádságait mondtam, ahogyan ezt a papok is
teszik a templomban. Az első osztálytól erősen vonzott ez a
pálya. Édesanyám később is bátorított engem és ikertestvéremet is, hogy szolgáljunk az Istennek. Nagyon szerette volna,
ha pap lesz belőlem. Gyerekkoromban gyakran mondogatta
nekem: „Pap vagy Mahi, viselkedj rendesen.”
Az iskola elvégzése után a plébánosunk sokunkat elvitt különböző szemináriumokba. Én Észak-Indiában tanultam egy
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szikh településen. Az ikertestvérem is tanult, de hat év után
abbahagyta. Hosszú tanulás után, 2006. május 18-án pappá
szenteltek a falumban, de édesanyám ekkor testben már nem
lehetett velem.
A szentelésemen édesapám magas lázzal ült a bal oldalamon,
a jobbomon, édesanyám helyén pedig egy üres széket hagytunk. Édesanyám, aki annyira szeretett volna engem papként
látni, már csak a mennyből tehette ezt meg.
Az egyházmegyémben, a közép-indiai Jhabuában, szolgáltam
5 éven át, azt követően jöttem Magyarországra, misszióba.
Az egyházmegyémben mintegy 1 millió lakos él, ebből 35 000
hívő. 31 plébánia van és jelenleg 80-90 pap, egy – egy plébánián 2 – 3 pap is.
Ahol plébános voltam, nem volt templom. Egy nagy iskola volt
ott, annak egyik termében folytak a szertartások. A katolikus
iskolában, aminek az igazgatója voltam, sok más vallású gyerek is tanul, mivel ezek jó iskolák. A környező falvakban gyakran egy fa alatt, a szabadban miséztünk. Volt egy kis hordozható oltár és azon égett a gyertya.
Sokan kérdezték tőlem, hogy miért épp ezt az országot választottam. Nem én választottam Magyarországot, hanem úgy
kaptam ezt a küldetést. 2008-ban ugyanis a püspököm,
Devprasad Ganawa Európába látogatott, és útja során találkozott Erdő Péter bíboros úrral. A bíboros meghívta a püspökömet, és azt kérte tőle, hogy küldjön papot a budapesti egyházmegyébe. Ő elfogadta ezt az ajánlatot, és miután hazaérkezett, megkérdezte tőlem, hogy nem lenne-e kedvem missziós
tapasztalatot szerezni Magyarországon. Beleegyeztem, és
2011. március 27-én, édesanyám születésnapján ide is érkeztem.
Másfél évig Szemeretelepen voltam, ezalatt az idő alatt szinte
csak magyarul tanultam. A következő év augusztus elsejétől a
Pestszenterzsébeti Plébániára kerültem 4 évre. Azután még
egy évet szolgáltam az Ecseri úton, a Szent Kereszt Plébánián,
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és 2017. július 23-ától újra itt vagyok a szemeretelepi plébánián, plébániai kormányzóként szolgálom a közösséget.
Bárhová is kerültem eddig, mindig boldog voltam. A magyar
emberek jók és kedvesek. Nap mint nap megtapasztalom a szeretetüket. Többen úgy tekintenek rám, mint családtagjukra.
Minden elképzelhető módon gondoskodnak rólam, és imádkoznak értem. Isten áldását kérem rájuk, és mindenkire, akihez Isten engem szolgálni küld. Hálás vagyok Istennek, a
Szűzanyának, a budapesti egyházmegye bíborosának és a püspökömnek, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ebben a csodálatosan szép országban szolgáljak. Boldog vagyok, hogy
egy olyan nemzetet szolgálhatok, amelyet Szűz Mária oltalmába ajánlottak.
Csupán azt szeretném, hogy az életem mindig Isten szándékának megfelelően alakuljon, nagyon rászorulok a hívek imádságára, hogy mindig teljesíteni tudjam Isten szándékát az életemben.73
A fenti bemutatkozás zöme a Bp-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi
Szent István király Plébánia honlapjáról származik. A Plébános úr
hozzájárult a felhasználásához, amikor beszélgettünk arról, hogy
szerepeltetni szeretném ebben a könyvben.
Mahi atya szeret tanulni, Indiában is tanulta a nyelveket. Pont az a
képessége, hogy könnyen tanul hívta fel rá a püspöke figyelmét,
amikor missziós papot keresett Magyarországra. A magyar nyelv
elsajátítása után beiratkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kánonjogi Posztgraduális Intézetébe, ahol az idén nyáron végez a
licentiátusi képzésben, majd nekifog a szakdolgozatnak. Amennyiben lesz rá lehetősége szeretné megszerezni a doktori fokozatot is.
Plébánosunk szoros munkarend szerint él. Minden napra jut egyházi
feladat, társadalmi elfoglaltság. Egy ideig a csütörtök volt a szabadnapja, de pont erre a napra kerestek papot a repülőtéri ökomenikus
kápolnába és elfogadta a felkérést. Így ez a nap is foglalt lett.
73

http://www.szemere.plebania.hu/plebanosunk/
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Szemeretelep mellett ellátja a Bp-Pestszentlőrinc – Csákyligeti
Szent József Plébániát is.
Megszerette a magyar ételeket, de szerencsére az indiai konyhához
szükséges dolgokat is meg tudja venni itt, így aztán tud magának
hazait főzni.
Beszélgetésünk végén arra kértem Mahi atyát, hogy mondjon valamit magáról kötetlenül, valamit, amit fontosnak tart. Ezt mondta:
Van nekem egy mondat, egy Bibliai mondat, amit egy lelki
gyakorlaton kaptam és nem is tudom hányszor mondtam el itt
a híveknek. Az vezet engem, bármi is történik az életemben. Ez
a mondat ad nekem életet, inspirációt, ez szerint haladok.
Nem panaszkodok, ha nem úgy sikerült, ahogy gondoltam,
nem kezdek kapkodni, bűnöst keresni.
Istennek a szavai ezek Jeremiás profétától: Van veled tervem,
az a terv nem kárhozatra visz, hanem életre.
Azóta mióta elfogadtam ezt az iránymutatást, nem csak elolvastam, mint sokan, akik forgatják a Bibliát, ez vezet engem.
Valaki, egy pap, akivel soha nem találkoztam, ott a színpadról
így beszélt: „Mahimai van veled egy tervem” én csodálkoztam, hogy 5 – 6000 ember között, akik ott voltak, valaki a nevemen szólít: „Van veled egy tervem, itt van lerajzolva a neved az én tenyeremen!” Ilyen szavakat nehéz hallani. Sírva
álltam ott. Igen ez az a mondat!
Azután a pappászentelésem elött az anyám meghalt. Ő sokat
imádkozott értem, látni akarta, hogy a templomban papként
állok, de nem lehetett ott.
Édesapán ott volt a papszentelésen, remegett, mert lázas volt.
Mellettem állt, de a szentelés után valaki elvitte kórházba.
Nem is tudtuk, hogy beteg. Következő nap kiderült, hogy bent
fekszik a kórházban.
Észak Indiában szolgálni, azután onnan ide Magyarországra
jönni nem tudtam, hogy miért.
Tizedik osztályos voltam amikor kaptam egy képet a római
Szent Péter bazilikáról. Apám azt kérdezte mikor láthatom a
fiamat ilyen helyeken? Én azt mondtam neki, ha Istennek ez az
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akarata, akkor megtörténik. 2011-ben odamentem, személyesen találkoztam Benedek pápával, kép is van róla, és amikor
a bazilikában voltam telefonáltam apámnak: emlékszel azt
kérdezted mikor láthatom a fiamat ott? És most itt vagyok Rómában, találkoztam a pápával. Ő annyira örült, hogy így beteljesedik a fiának az álma.
Azt álmodtam, hogy el akarok menni valahová, és nem azonnal, nem egy év alatt teljesült, de húsz év után beteljesedett.
Kevés olyan van, amit én elképzeltem, de nem teljesült.
Úgy gondoltam, hogy különböző országokba kell mennem, beteljesedett.
Érettségi elött láttam a Discovery csatornán egy csodás kék
tengert. Ilyen kék lehet egy tenger? Hol lehet ez? Kiderült az
adásból, hogy Horvátországban. Ide el kell mennem egyszer
gondoltam akkor! Hat éve voltam itt, amikor valaki felhívott
és kérdezte van e kedvem elmenni Horvátországba, a tengerre
megyünk? Isten már akkor tervezte velem ezt.
Sokat tanultunk Benedek pápáról, de nem is gondoltam, hogy
találkozhatok vele. Azután ott voltam és találkoztam vele.
Engem ritkán lehet szomorúnak látni. Ha a jövőről beszélünk,
nekem nincs tervem.
Ahogy kinyílik az út,
azon járok. Bármi is
történik
Istennek
terve van velem. Sikerül – nem sikerül.
Persze, ha sikerül
örülök, ha nem sikerül, akkor elfogadom
mert ott az a mondat:
Van veled tervem! Ez vezet engem.
Mahi atya a hazánkban szolgáló indiai misszionáriusok körében74
74

Új Ember 2015. március 8.
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Az 1933-ban alapított Első Szemeretelepi Szikvízgyár jogutódjának tulajdonosa
Nyírő Károly 1899-ben Nagymegyeren
született. 1917-ben Veszprémben vonult
be katonának a 31. gyalogezredhez. Miután kiképezték, az olasz frontra vezényelték, ahol több nagy ütközetben harcolt. Az összeomlás előtt hadifogságba
került, ahonnan 1918-ban a rendes fogolyszállítmánnyal került haza. A nemzeti hadseregben két évig szolgált. A budaörsi ütközetben megsebesült. 1940ben részt vett az erdélyi megszállásban.
Tizedes volt.
Az ERDÉRT-nél volt őr, az eredeti szakmája hentes volt.
Nyírő Károly 1933-ban alapított szikvízgyártó üzemet Szemeretelepen a Zólyom utcában. Kezdetben kiskocsin maga húzta és árulta a
szódavizet. A helyi kútvíz nem volt alkalmas szikvízgyártásra, a telkükön nem volt vezetékes víz, ezért
az utcai vízcsapból
kannában hordták a
telepükre a vizet a
Honvéd utca sarkáról. A töltés is úgy
történt, hogy a
vevő hajtotta a keverőgépet, amíg a
szóda ment az
üvegbe.
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1933-ban elrendelték, hogy csak olyan üvegben szabad forgalomba
hozni a szódavizet, amiről megállapítható a töltő cég kiléte. Ekkortól készültek a szép feliratos palackok.
Már korán szigorú szabályokkal határozták meg az előállítás módját, az eljárás higiéniáját. 1939-ben előfordult, hogy az akkor legnagyobb, Glas féle pestszentlőrinci szikvízgyárban vezetékes víz helyett kútvízzel töltötték az üvegeket, márpedig itt a kútvíz szennyezett a közelben levő emésztőgödrök miatt. Meg is indult ellene az
eljárás.75

Nyírő Zoltán az iparigazolványát 1945-ben bemutatta Pestszentlőrinc illetékes hatóságának és folytatta a szikvízkészítést.
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Esti ujság 1939. január 4.
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1949-ben a palackokban a háború alatt okozott pusztítás miatt feloldották a tilalmat, bármilyen palackba lehetett tölteni. Ez az új szabály nem sokáig jelentett könnyebbséget, ugyanis még abban az évben államosították a szikvíz üzemeket. 1949-ben létrehoztak egy
egyesített töltőtelepet az Állami telepen, oda vitték az összes berendezést, lovaskocsit. Minden egységnél megmaradt a tulajdonos,
mint vezető, illetve töltő, a saját lovaskocsijukon vitték ki a szódát.
Ez nem lehetett sikeres, mert rövidesen megint külön működtek.
1954-ben jelentős hiány mutatkozott szikvízből. A korabeli újság
szerint ezt a problémát a túlzott központosítás és a kis hatékonyságú
üzemek bezárása okozta76. A gond enyhítésére a belkereskedelemi
miniszter hitelekkel segítette elő a kisebb szikvízüzemek újbóli
üzembehelyezését77.Nyírő Károly ekkor ismét szikvízgyártó iparigazolványt (szabad-ipar) váltott ki, és szerződést kötött a Fővárosi
Ásványvíz és Jégipari Vállalattal, onnan kapta a gázt, üvegeket, valamint árulták a vállalat termékeit is.

76
77

Népszabadság 1954. június 26.
Magyar Nemzet 1954. október 23.
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A következő dokumentum, amiben a Nyírő féle üzemről szó van a
Fővárosi Tanács VB Ipari főosztály döntése a munkavégzésre alkalmatlan telephelyek felszámolásáról. E szerint 1977 – 1980 között
kell felszámolni a Bp. XVIII. kerület Zólyom utca 24. szikvíztöltő
kisüzemet a Fővárosi Ásványvíz és Jégipari Vállatnak. Ekkor lett
újból önálló az üzem és jelentős felújításon esett át.
Marosi Zoltán úgy hallotta az apjától Marosi Antaltól, aki 1969-től
vezette a telepet, miután elvette Nyírő Zoltán lányát, hogy 1980-ban
megvásárolták a másik XVIII. kerületi szikvízüzem felszerelését
Ring Antaltól és azzal folytatták a vállalkozást.
1990-től szállt át a munka az alapító unokájára, Marosi Zoltánra.
Szerinte ezzel véget is ér a szikvíz dinasztia, mert az ő fia már mint
mérnök keresi a kenyerét.
A szikvíznek még megvan a becsülete. Most is, mint a kezdetekkor,
becsület alapon megy a házhozszállítás. Ki van rakva az üres üveg,
rajta az ára. Van ház, ahol kulcsot is kaptak és a hűtőbe teszik a tele
üveget.
Jelenleg az adószabályok miatt csak szódát árulhatnak, fel kellett
hagyni az egyéb üdítők árusításával.
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Az első betelepülők egyike, gyakori szereplője a közéletnek
Neve szerepel az Ó Szemeretelep első parcellázásáról készült térképen a 40 igénylő között.
Eredetileg talán cipész mester volt. Legalább is ez a foglakozás szerepel több közjegyzői okiraton, amit 1919-ben állítottak ki Mogor
Lajos Pestszentlőrinci lakos cipészmester letéti ügyében. Amennyiben cipészmester, akkor a Nagydiófa utcából költöztek Szemeretelepre.
Szigethy László halála után megvásárolta özvegyétől a kávézóját a
Szurmay utca 39-ben és vendéglővé alakította78
Igazgatósági tagja volt az 1920-ban alapított PestszentlőrinczSzemeretelepi vízművek részvénytársaságnak79. 1925-ben ő is kilépett80, mivel az rt. semmit sem tett a telep vízgondjai enyhítésére.
A vendéglőjében tartotta összejöveteleit a Szemeretelepi Jóbarátok
Asztaltársasága81.
Sipeki Balás Imrével együtt részt vett a Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár csődje miatt a Szemeretelepen eladatlan félkész házak
értékesítésében. Az ő neve alatt jelentek meg a hirdetések, amire
sokan jelentkeztek és vettek is a telkekből. Tekintve, hogy a
csődzárlat miatt nem lehetett az ingatlanokat a vevők nevére íratni
a vételárat letétbe helyezték.
A csődeljárás lezárulta után a Takarékpénztár vezetői szerint Sipeki
Balás Imrének nem volt joga eladni a telkeket, ezért felszólították a
vevőket, hogy hagyják el az ingatlanokat és akkor visszaadják nekik
a letétbe helyezett vételárat. A jelentős pénzromlás miatt viszont
azok a pénzek már nem értek semmit, és amúgy is időközben házakat építettek a telkeken, ezért a tulajdonosok csalás címén
Budapest és környéke lakcímjegyzék 1922
Központi értesítő 1921.
80
Központi értesítő 1925.
81
Budapesti hírlap 1937. január 10.
78
79
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feljelentették Sipeki Balás Imrét és Mogor Lajost82. A hosszan elhúzódó per során Mogor Lajosnak is zár alá vették a teljes vagyonát.
A csalás vádja alól végül felmentették Mogort. A népszerűsége nem
szenvedte meg az esetet, 1933-ban megválasztották községi képviselőnek.
Vendéglőjében működött a Szemeretelepi sakk-kör is. Kedden és
pénteken tartották az összejöveteleket és a versenyeket83.
1936. május 18-án Mogor Lajos a Szurmay utca 39. számú telket a
rajta levő összes épületekkel és tartozékokkal együtt bérbe adta
Pestszentlőrinc megyei városnak 1200 pengő évi bérleti díjért, melyet negyedéves részletekben fizetnek majd ki a részére.
A város jogot nyert arra, hogy a bérbe vett helyiségeket óvoda céljára megfelelően átalakítsa. A bérbeadó kötelezettséget vállat a
Rozsnyó utca oldalon levő kuglizó lebontására.
Itt jött létre Szemeretelep óvodája, mely napjainkig működött.
1942. október 29-én azután a város megvásárolta az ingatlant, ekkor
már özvegy Mogor Lajosnétól 37 000 arany pengőért. A szerződés
szerint negyedévenként 1000 pengő részletekben fizetik ki a vételárat.
Csakhogy jött az infláció és az 1000 pengőnek semmi értéke sem
volt. Az özvegy több ízben is levélben kérte a polgármestert méltányosságra, vagyis, hogy a vételárra legalább azt az átszámítási kulcsot használják, melyet a közigazgatási tisztviselők havi fizetésére.
Ekkor a Horthy Miklós utca 73-ban lakott.
A folytatásra nem találtam nyomot.

82
83

Magyarország 1924. február 27.
Pesti hírlap 1935. szeptember 18.
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A Postakísérleti Állomás fizikusa, az első magyarországi kísérleti televízióadás megvalósítója
Anyai ágon dunántúli családból származott,
Ászár, Hánta, Kisbér vidékéről, apai ágon Nógrád megyéből. A családban sokféle mesterség
előfordult: paraszt, tanító, még orgonakészítő
is.
Édesapja, Molnár János kovács volt a GanzMávag gyárban. Négy éves korában vesztette
el.
Édesanyja Farkas Zsuzsanna 1867-ben született Hántán. Kislánykorában mézesbábosságot tanult, és a falusi búcsúkat járta idősebb rokonaival.
Molnár János 1896. november 8-án született Budapesten a Család
utca 8. számú ház pincelakásában. A család gyakran költözködött,
legtöbbször egyik pincéből a másikba. Oda mentek, ahol olcsóbban
találtak hajlékot. Ezek a lakások egyhelyiségesek voltak. A közös
illemhely az udvaron. A vizet a kútról kellett hozni. Állandó berendezési tárgy volt a poloskafogó. Az ágyak lába konzervesdobozban
állt némi petróleumban. A városrészt Tisztviselő Telepnek hívták.
Több évig lakott a család a Rezső tér és a Delej utca sarkán levő
kertes ház pincelakásában. A háztulajdonos Kremmer Antal tanár
volt.
János a család negyedik gyereke volt a hatból. Négyéves volt, amikor meghalt az apja, édesanyja mosásból tartotta el a hét tagú családot. Mindenkinek dolgoznia kellett, hogy életben maradjanak.
A telep egyetlen telefonja a trafikban volt. Gyakran kellett üzeneteket kihordani. Nagyon izgatta a fantáziáját a telefon: nincs ott senki
és mégis beszél. Senki nem tudta neki megmondani hogyan működik a telefon. Azt mondták neki majd az iskolában megtanulod.
Ezért szerette meg a tanulást.
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1902-ben bekerült a Rezső tér sarkán levő modern kétemeletes
elemi iskolába. Itt végezte el az első két osztályt. A harmadik – negyediket már a Szapári és Hédervári úri kaszinó emeletén. Itt kártyáztak a tisztviselők, a Csütörtöki Társaság. A pénzt, amit elnyertek egymástól közös alapba tették és karácsonykor megajándékozták a városrész legszegényebb gyerekeit. Ebből a pénzből kapott évről évre ruhát, édességzacskót fügével, dióval a kis János is, ő meg
az asztalra állva szavalt a megajándékozott gyerekek nevében egy –
egy verset, aminek a refrénje többnyire az volt: Az Isten éltesse a
Csütörtöki Társaságot!
Szeretett iskolába járni. Tanítójára, Horváth Bélára84 mindig hálásan emlékezett. Ahogy nőtt, egyre több feladata lett. Kora reggel
tejet, péksüteményt hordott ki. Szombat – vasárnap Illenc Károly
kerthelyiséges vendéglőjében árult pogácsát, állította a kuglit. Nyáron Okolicsányi Gyula Delej utcai kertjében locsolta a virágokat. Ez
annyira megtetszett neki, hogy elhatározta neki is lesz kertje. Az
Okolicsányi család befogadta a szegény, de értelmes fiúcskát. Az
asztalhoz ültették, könyveket adtak neki kölcsön.
A szegények betegsége elvitte két testvérét. Őt is megtámadta a tbc.
A Tisztviselő Telep orvosa gróf Hugonnayné85 volt, aki Svájcban
tanult, mert itthon nőt nem vettek fel az orvosi egyetemre, saját költségén meggyógyította. Nem csak őt, a többi szegény embert is, ha
tehette.
1906-ban kitűnő eredménnyel elvégezte a negyedik elemit és elnyerte a „Röck Szilárd” Alapítvány86 jutalmát, 60 koronát.
Az iskola javasolta a továbbtanulást, de az reménytelennek tűnt a
szegény család részére. Valaki biztatására elment a fasori Evangélikus Főgimnáziumba. Dél felé meg is érkezett, így emlékezett:
Apró gyerek voltam, fáradt is a hosszú úttól. Nagyon szívesen,
kedvesen fogadtak. Megíratták velem a felvételi
Budapest czím és Lakásjegyzék 1905-1906. 3. részC) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények
85
Orvosi hetilap 1975. október 19. benne Hugonnay Vilma írta Dr. Vida Tivadar
86
Vasárnapi újság 1888. 42. szám.
84
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folyamodványt, és mindjárt kiadták az első osztály könyveit és
az egész évi füzetkészletet, teljesen ingyen. Ez az iskola egyébként minden rászorulónak – függetlenül a vallásától – megadta a tandíjmentességet, egyéb juttatásokat, még ebédet is.
Molnár is „másvallású” volt, római katolikus.
El kellett költözniük a Kremmer-házból, mert a család hajadon lányát megölték az otthonában. Az Orczy út 8. számú ház harmadik
emeleti szoba-konyhás lakásába költöztek. Ide besütött a Nap. Innen
járt be gyalog télen- nyáron az iskolába, ahol ebédet is kapott. A
közeli Gábor Ignác Fiú Internátusban talált munkát. Gyengébb osztálytársaival foglalkozott, azután a 3. osztálytól a 7-ig már szabályszerű instruktorként alkalmazták koszt és szerény fizetés ellenében.
Ez az internátus magas színvonalú hely volt, rengeteg új élmenyben lett részem, itt tanultam meg franciául is. Az intézet
később áttelepült a Munkácsy utcába, itt is tovább korrepetáltam 7. osztályos koromig. Utána "önállósítottam" magam,
most már csak kiváló tanulókkal foglalkoztam, zömében gazdasági és politikai vezető emberek egyébként jól tanuló fiaival: Szterényi kereskedelmi miniszter unokájával, Hertzel (az
aradi vagongyár igazgatója) János fiával, Goldberger Leó
textilgyáros két fiával (jeles tanulók), a Pesti Kereskedelmi
Bank igazgatójának a fiával (tiszta jeles tanuló), őt csak matematikára tanítottam, mert a Zürichi Műegyetemen szándékozott tovabbtanulni. Az akkori viszonyokhoz mérten magas
honoráriumot kaptam, havi 25 óráért 600 koronat. De legnagyobb érték volt számomra a szervezés megismerése, értékelése. A szervezést, amire 1945 után nagy szükségem volt, tőlük
tanultam meg.
Könnyebb lett a család élete.
A hétvégeken a Munkás Testedző Egyesület Turista Szakosztálya87
szervezésében járták a közeli és távolabbi tájakat. Nyaranta két-

87

Népszava 1911. szeptember 23.
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három hetes hosszabb túrákra mentek, a Kárpátok úttalan helyeit
barangolták be.
A nyarak többi részében vidékre ment házitanítónak. Az Északi
Kárpátok városaiban tanult meg ruténul.
Az élete középpontjában, azonban a gimnázium és a tanulás volt.
Nemcsak kitűnő bizonyítvánnyal fejezte be, de elnyerte a „ifjú Bojári Vigyázó Sándor” díj első és a „Németh István” díj második fokozatát. Ezeket a díjakat gazdag volt diákok, illetve családjaik alapították. Jellemző talán, hogy Németh István tábornok alapítványából általában református gimnáziumok diákjait díjazták, esetünkben
egy evangélikus iskola katolikus diákja kapta.
Igaz Molnár János nem lett gazdag, de amikor tehette ő is küldött
pénzt az iskola alapítványába.
1914-ban érettségizett, gond nélkül fölvették a Tudomány Egyetem
Bölcsész Karára matematika-fizika szakra. Fejér Lipót, Beke Manó,
Eötvös Loránd voltak a tanárai.
Azonban a háború beleszólt az életébe, 1915-ben besorozták, 1916
őszén már Galíciában volt a szabadkai 86-os gyalogezred hadnagyaként Mogila (Sírdomb) térségében88.
A korabeli sajtó „A magyar Leonídászok, a Mogila hősei 89” címen
tudósítottak a magaslat védelméről. A hősi ellenállás dacára elveszett a magaslat, de nemsokára visszafoglalták. A 86. ezredből egy
fél zászlóaljnyi maradt.
Molnár nem tudott beilleszkedni a zömében gazdag családból származó tisztek közé. Katonái mellett találta meg a helyét. Legfontosabbnak azt tartotta, hogy úgy oldják meg a feladatokat, hogy lehetőleg kicsi legyen a veszteség. Ő is megsebesült. Egy gránát a közelében robbant, betemette a föld. A katonái a puskatűzben ásták ki és
vitték hátra. Kórházba került, sokáig süket volt. Felépülése után követte az ezredet az olasz frontra.
Gaksch József: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története 1882-1918
(Budapest, 1940)
89
Budapesti hírlap 1917. július 11.
88
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Jó katona lehetett, mivel megkapta az 1. osztályú ezüst vitézségi érmet, a bronz vitézségi érmet és a Károly csapatkeresztet.
1918 októberében, még katonaként került vissza pestre tanulmányi
szabadságra. A későbbi Nobel-díjas Hevessy Gyögynél vizsgázott
jelesen.
Decemberben végre leszerelt. Állást vállalt segédtanítóként a Tisztviselőtelep gimnáziumában és folytatta az egyetemi tanulmányait.
A történelem megint közbeszólt. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság alatt a Bölcsész Kar diákjainak a vezetőjeként
gyakran szerepelt, beszédeket mondott. Belépett a Vöröshadseregbe, részt vett a monitorok lázadásának leverésében.
A Kommün bukása után bujkálnia kellett. Munkát vállalt az English
Medico-Psychological Laboratory budapesti kutatócsoportjánál,
akik a háborús tömegpszichológiát és a vesztés utáni hangulatot tanulmányozták és szükségük volt egy matematikusra. A tőlük kapott
igazolvány mentette meg az üldözéstől.
Sok érdekes élménye volt a kutatás során. Például a Zeneakadémián
megtartott zenés szuggesztiós tömegkísérlet, melyben 400 fő vett
részt, vagy a hipnózis, amikor a volt katonákat az előttük álló képzeletbeli ellenség ledöfésére szólították fel.
Az angolok távozása után munkát kellett vállalnia. Több kísérlet
után került a Teréz Telefonközpontba a Nagymező utcába. Itt már
rendes igazolványa lett, mint távírdamunkás. Háztetőkön szerelt
légvezetékeket, készülékeket javított. Hamar megtanulta a telefontechnikát, lassanként többet tudott, mint a helyi mérnökök, úgyhogy
el kellett jönnie.
1923-ban kivándorló útlevelet kért az USA-ba, megvolt a jegye a
hajóra is, ekkor tanácsolta valaki, hogy menjen el a Posta Kísérleti
Állomásra.
Itt találkozott egy 1919-es egyetemi előadóval, aki felvette laborműszerésznek, azért oda mert csak az a hely volt üres. Mérnöki
munkát végzett, ami feszültséget keltett az „igazi” mérnökök között.
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Érdeklődése a rádiótechnika felé fordult, aminek hamar a kiemelkedő egyéniségei közé került.
Ismét beiratkozott az egyetemre elsősként, folytatni nem merte, nehogy azonosítsák a 19-es forradalmárral. 1926-ra minden vizsgáját
letette. A doktori értekezését is leadta, de akkor kiderült az előélete
és eltanácsolták.
A Posta Kísérleti Állomás a rádiózás bölcsője volt abban az időben.
Innen sugározták az első műsoradást is. Az első időben saját maguk
álltak a mikrofon elé, mert más jelentkező nem volt.
Az Állomáson belül rossz szemmel nézték a laborműszerész izgágáskodását. Ebben egy nemzetközi skandalumban elért eredménye
hozott változást. 1926-ban Bécs panaszt tett a Nemzetközi Rádió
Uniónál, hogy a budapesti műsor zavarja az adását. A Telefunken
cég, az adók gyártója, megerősítette a panaszt. Az Állomás mérnökeivel szembeszállva, egy saját fejlesztésű műszerrel sikerült bebizonyítania, hogy a bécsi adó rosszul van behangolva. Ezt egy német
független intézet is megerősítette.
Az eredmény: a Telefunken cég meghívta Németországba, hogy
mutassa be a frekvenciamérő műszerét.
A Nemzetközi Rádió Unió Magyarországot bízta meg a Magyarország – Lengyelország vonaltól keletre eső területek frekvencia vitáinak döntőbírájául.
1927-ben megbízták a Como-i világkiállítás magyar részvételének
a megszervezésével. Jedlik Ányos dinamóját mutatták be a Volta
születésének 100. évfordulóján rendezett emlékkiállításon, nagy sikerrel. Az ekkori felterjesztés alapján 1938-ban kapta meg a kormányzói elismerést.
Alapítótagja és rovatvezetője volt a Magyar Rádió Újságnak. Ebben
a rádiózás műszaki problémáiról írtak, amatőröknek adtak tanácsokat a rádióműsor problémái mellett.
Széles érdeklődési körrel bírt. Javasolta „hangszóró” elnevezést,
megteremtette a déli harangszó sugárzásának technikai lehetőségét.
Németül, franciául, angolul jól, olaszul kevésbé jól olvasott.
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Sokat utazott, kevés kivétellel Európa minden országában megfordult. Különösen az északi népek tettek rá jó benyomást:
„Ezek a népek áldoznak a tanításra, nemcsak pénzt, hanem
türelmet és szeretetet is, csak így lehet elérni azt, hogy magasszintű, dolgos nemzedék kövesse elődeit.”
Útjairól cikksorozatban számolt be a Rádió Újságban.
1927-től a Posta nemzetközi rádiótávírász tanfolyam rendes tanára
volt. Más testületeknél is rendszeresen tartott tanfolyamokat. Szakkönyveket, tankönyveket írt. A Jovitza Györggyel közösen írt Rádiósok Könyve öt kiadást ért meg 1946-ig.
1930-ban megalakította a Rádiómérnökök Önkéntes Szervezetét.
Tagjai közül számos kiemelkedő szakember került ki. Winter Ernő
háromszoros Kossuth-díjas akadémikus, Bartha István akadémikus,
több gyári főmérnök, kutatómérnök. 1942-ben az erősödő antiszemitizmus miatt kellett feloszlatni a szervezetet.
A sors úgy hozta, hogy a volt 19-es vöröskatona személyesen is
megismerte Horthy Miklós kormányzót. 1929-ben a Posta Kísérleti
Állomás azt az utasítást kapta felettes minisztériumától, hogy a kormányzó részére szerezze be a legkorszerűbb rádiókészüléket vagy
építsen egyet. A Molnár által kifejlesztett Neutrodyn nevű készüléket szerelték fel a Várban és Kenderesen. Ezeket a rádiókat még
gyakran kellett szabályozni, karbantartani. A kezelése sem volt egyszerű, ezért aztán gyakran találkozott Molnár János a kormányzóval.
Amikor másodszor ment Kenderesre egy csendőr a vasútállomáson
felismerte és bekísérte az őrsre. Egy komornyik mentette meg, elmagyarázta a csendőrnek, hogy a kormányzó személyesen várja
Molnár urat, úgyhogy csakis tévedés lehet a vád.
Időközben széles körben ismertté vált, hogy Molnár János megoldja
a legkülönbözőbb problémáka. 1928-ban őt hívták a hangosfilm
első bemutatójára, amikor a Forum moziban nem akart működni a
Londonban bevált berendezés. Sikerült megoldania a problémát,
mert ismerte az akkori angol és magyar elektromos hálózat különbségét.
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Egy másik alkalommal a Pesti Hírlap nyomdájába hívták mert a legváratlanabb pillanatokban ok nélküli robbanások voltak a rotációs
teremben. Kiderítette, hogy a padláson tárolt papír a száraz levegőben nagyon kiszárad, elektrosztatikus töltés halmozódik fel és ez
okozza a robbanást. Elég volt azon túl a nyirkosabb pincében tárolni
a papírt és megoldódott a gond.
1932-ben Molnár Jánost bízták meg a tengerésztisztek rádió oktatásával. Tengerész tanári állását egészen 1967-ig megtartotta, 5 évvel
nyugdíjazása utánig.
1933-ban megnősült. Felesége Tordy Margit, akkor 31 éves, a Posta
Kísérleti Állomáson volt gépíró. Itt ismerkedtek meg.
A házasság után családi otthont kerestek és Pestszentlőrincen talált megfelelő áru telket Szemeretelepen. Saját
tervei alapján házat építtetett, kutat fúratott. Ez a ház most is kitűnik a többi
közül a Kassa utcában. Hamarosan
megszületett első gyermekük Mária.
A házban volt vízvezeték, amit a kútból
házi vízmű látott el vízzel.
Később még két gyerekük lett, Éva és
György.
A Posta Kísérleti Állomáson számos érdekes feladat megoldásában
vett részt. Egyéb bevételei is voltak könyveiből, szakértői munkájából. Biztosnak tűnt a család jövője. Számos területen vett részt kutatásokban, még orvosi berendezést is tervezett gyulladások elektromágneses sugárzással való gyógyításához. Saját nagybeteg lányán
próbálta ki sikerrel.
1941-ben borult be az ég. Az egyre aktívabb jobboldali szervezetek
zaklatták az ismert embert, hogy az ő oldalukra állva vegyen részt a
politikában. Amikor nem hajlott rá, megfenyegették a múltjával,
mert egy nyilas mérnök kiderítette, hogy kommunista volt.
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Autón, amit kölcsön kapott Bagi kocsmárostól, levitte családját a
Balaton mellé a nyaralójukba. Ő pedig visszament Budapestre. A
Posta Kísérleti Állomást bombatalálat pusztított el. Zugligetben egy
zsidó gyáros villájában próbáltak tovább működni. A tulajdonost is
bújtatták, többekkel együtt a Svéd követség papírjai segítségével.
1944-ben a német megszálláskor tudta, hogy el kell tűnnie, ha élni
akar. A család után ment Akarattyára. Onnan is menekülniük kellett.
Gyalog, alkalmi teherautón menekültek Révfülöpre, ahol a Sirály
panzióban találtak szállást. Később elhagyott házakban bujkáltak.
Rutén nyelvtudását kihasználva kapcsolatba lépett a szovjet csapatokkal és segített egy kórház működésének biztosításában. A csapatok tovább vonulásáig dolgozott a kórházban.
Amikor visszatértek Szemeretelepre meg kellett küzdeniük a házukért, mert egy család elfoglalta és nem akarták visszaadni. Mindenfélét hazudtak, hogy nekik ítélje a házat a hatóság. A révfülöpi párttitkár sietett Molnárék segítségékre és tanúskodásával megmentette őket.
Sok szenvedés és munka
következett. A család a
kerti veteményből élt.
Egy gazdátlan üres telken
krumplit vetett, éjjel locsolta.
A szomszédok kecskét
tartottak tőlük szereztek
tejet.
Újból megjelent a Rádiótechnika folyóirat, melynek felelős szerkesztője
lett. Ebből volt némi jövedelme. 1950-ben átszervezték az újságot és
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Molnárnak mennie kellett.

A családja nyomorgott, pedig számos eredményt ért el a Posta Kísérlet Állomáson. A Közlekedési és Posta Kiállításon 1946-ban
megszervezte az első TV bemutatót. Rádió adó-vevő autóbuszt készített a rendőrség részére. Megtervezte a Népstadion hangosítását,
dolgozott az Újpesti Hajógyárban, mint rádiószakértő.
1948-ban a Demokratikus Nők Szövetsége világkongresszusára szimultán tolmácsberendezést készített és működtetett a Parlamentben.
A sok elvégzett munka nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett
Molnárnak. Egy részlet a „jellemzéséből”: Politikailag megbízhatatlan, kétszínű, az az embertípus, aki kiszolgálta a múlt rendszert
és kiszolgálja a jelenlegit is, anyagi javak megszerzése végett. Törtető magatartása miatt a vele egykorú mérnök szaktársak utálják.
Nem vallásos, a SZU-hoz való viszonyát, mivel nem őszinte természetű nem lehet kiismerni.”
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Több és jobb munkával akarta tisztázni magát, de csak azt érte el,
hogy még többet kapott.
1952-ben szovjetunióbeli tanulmányútra küldték, a vezetékes rádiót
és a televíziózást tanulmányozta. Két hónapot töltött kint. Több intézetet meglátogatott.
Hazatérése után elvállalta az első kísérleti TV adó megkonstruálását, felszerelését és az első hónapok üzemeltetését is. A Széchenyihegyet is ő választotta ki hosszas mérések alapján. Ekkor a Posta
Kísérleti Állomás rádió osztályának vezetője volt.
A munka nehezen haladt, nem voltak megfelelő eszközök, alkatrészek, tapasztalat, volt viszont sok kerékkötő, ellendrukker.
Kilenc hónap megfeszített munka után 1954. január 20-án sikerült
az első magyar televízióadó ünnepélyes bemutatkozása, melyet teljes egészében hazai mérnökök, fizikusok, technikusok és műszerészek készítettek dokumentáció nélkül, 9 hónap alatt. Egyik sem volt
szakember induláskor, mindenki menetközben tanult és amit megtanult, azt néhány héten belül realizálta.
11 órakor indult az egy órás műsor. A Széchenyi-hegyről sugároztak és a Váci út 34-ben volt a bemutató terem. Több rövid film után
a Mágnás Miska című játékfilmet vetítették.
A sikeres bemutató után a Posta Kísérleti Állomást Intézetté minősítették át és a Tudományos Akadémia felügyelet alá helyezték. Az
összes dolgozó fizetése 50%-kal emelkedett.
A további évek is megfeszített munkával, sok társadalmi feladattal
teltek. A szakszervezetek Országos Tanácsa kérésére a népművelési
miniszter kitüntette a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT jelvénynyel90. Kinevezték például a Művelődési Minisztérium Műszaki Tanács Filmszakosztályához is.91
A sikerek mellett újból és újból meg kellett küzdenie az intrikákkal.

90
91

Népszava 1954. december 07.
Népművelési közlöny 1956. június 16.
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A Postán egyre nehezebbre fordult Molnár helyzete. A régi rosszakarók mellé új, fiatal bürokraták is kerültek, akik csak az idős embert látták benne. 1960-ban nyugdíjazását kérte a Postától, de annak
ellenére, hogy 64 éves volt elutasították. Megfosztották a Rádióosztály vezetésétől is a Kísérleti Intézetben. Ez valódi tőrdöfés volt.
1962-ban nyugdíjba ment. Ebben az évben fejezte be legfiatalabb
gyermeke az egyetemet, így anyagilag is könnyebb lett az élete.
Soha többé nem tette be a lábát a Posta Kísérlet Intézetbe.
Hosszú tevékenysége alatt számos elismerést kapott.
1950. Kiváló dolgozó
1951-52 kétszer a Posta legjobb mérnöke
1953. Munkaérdemrend
1955. Szocialista Munkáért Érdemérem
1974. a Közlekedés Kiváló Dolgozója
A nyugdíjazás nem jelentette számára az alkotástól való elfordulást.
Folytatta tanári tevékenységét a Tengerésztisztképző Tanfolyamon
egészen 1967-ig. Tanított a Rendőrségnél, a Puskás Tivadar Technikumban, a Mérnök Továbbképző Intézetben, a Budapesti Műszaki
Egyetemen, mint az Állami Vizsgáztató Bizottság állandó tagja.
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségében
több funkciót is betöltött. Tagszervezetet vezetett, tagja volt az országos vezetőségnek. Itt is voltak konfliktusai, ugyanis cikket írt
Békéssy György munkásságáról a Nobel-díj vonatkozásában, márpedig egy disszidált személyről még akkor sem szabad jót írni, ha
nagy tudós.
Az ellentmondásos helyzetére jellemző, hogy a Posta, a MTESZ
örült, hogy megszabadult tőle, a 80. születésnapján 1976-ban viszont kitüntették a Munkaérdemrend arany fokozatával.
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Ahogy múlt az idő, egyre
inkább bezárkózott. Gyermekei közül Mária élt vele
férjével és ikergyerekeivel.
Ezeknek az unokáknak a
nevelésére szentelte élete
hátralevő részét. A hetvenes évek második felében
már alig lépett ki a házából.
1977-ben meghalt a felesége, akivel 45 évig éltek
együtt. A lelki törés fizikai
romlást okozott és amikor
már másokra kellett hagyatkoznia önmaga ellátásában, megtagadta a táplálék és folyadék fogyasztást.
1979. december 10-én halt
meg.
Molnár György szüleivel
Ez az írás Molnár György könyvének, melyet apja emlékére írt annak megmaradt dokumentumai alapján Pisában, 1980-ban, rövidített változata.
A könyvet Juhász Viktóriától kaptam kölcsön, aki a szerzőtől kapta,
amikor az meglátogatta a szülői házat, ami időközben Viktória családja tulajdonába került. Létezik egy másik kiadás is, már Magyarországon.
A képeket Szalay Saroltától, a Molnár család barátjától kaptam.
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(Pápa, 1927. június 9. – 2019. július 12.), a 20-21. századi magyar
festészet kiemelkedő alakja. Művészeti munkássága mellett a
Coloroid színrendszer kidolgozója, a színes környezettervezés
szaktekintélye.
Munkásságát nagyszámú táblakép, templomi freskó, színes üvegablak, mozaik és kerámiakép, egyéb képzőművészeti alkotás képezi.
Élete során több mint száz templomba készített muráliát, színtervet
és belső elrendezési tervet. A Colorium nevű 12 méter magas alkotása szerepelt a 42. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén. Az MTA Magyar Tudományos Művek Tára 24 könyvét, több
mint 300 publikációját, 11 találmányát tartja nyilván. A vizuális kultúra fejlesztésére a budapesti metrón kívül számos középületnek,
munkahelynek készített színterveket.
1996-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, majd 2006-ban a Tiszti Keresztjét. Budapest főváros 18. kerülete 1996-ban díszpolgárává választotta.
A továbbiak a tudós-művész saját gondolatai a nemcsics.papa.hu weboldalról
Nemcsics Csongor engedélyével.
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1927. június 9.-én születtem Pápán. Szüleim, Nemcsics Elek matematika-fizika tanár, Széptóth
Mária ének-zene tanár és ismert
zeneszerző volt. Gyerekkoromban Pápán, a Zrínyi u. 29-ben,
egy anyám családjától örökölt,
nagyon öreg, nádfedeles házban
laktunk. A ház padlása tele volt
többszáz éves tankönyvekkel,
köztük gyönyörűen rajzolt kottákkal, rézmetszetes ábrájú fizikai és geometriai munkákkal, tanári noteszekkel. Szívesen bogarásztam itt, legtöbbször egyedül, de néha három testvéremmel
együtt. Itt leltem rá egyszer egyik dédnagybátyám, a legendás hírű
Bocsor István professzor noteszaira, bennük Petőfi és Jókai történelemből kapott osztályzataira. Középiskolába a pápai szentbenedekrendi Szent Mór Gimnáziumba jártam. A bencés atyák a következetes, lelkiismeretes munkára, Isten szeretetére neveltek. Vasárnaponként közösen jártunk szentmisére. A templom oltárainak szobrait, a
szószék és a padok domborműveit, e csodálatos barokk munkákat,
a 17. sz.-ban pálos atyák faragták. Reggelenként szívesen tértünk be
egy fohászra a templom bal oldali előterében lévő hatalmas méretű
feszület elé. A feszületet, melyet az évszázadok gyertyalángjai feketére patináztak, Szerecsen-Krisztusnak hívtuk.
1945-ben érettségiztem.
1945-ben a Képzőművészeti Főiskolára egy marhavagon tetején
utaztam. Budapesten mindenütt a háború romjait találtam. A műtermekből először a romokat takarítottuk el, majd olajos papírral ragasztottuk be az ablakokat, hogy dolgozni lehessen. Különböző
munkákat vállaltam, hogy a legszükségesebb anyagokat, papírt, ceruzát, festéket, ecsetet megszerezhessem. Szállásom a ferencesek
pesti kolostorában volt, itt kaptam ebédet is. Egy évig Kontuly Béla,
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később Kmetty János és Szőnyi István voltak a mestereim. Kontulytól a freskófestés technikáját, Kmettytől a művészet iránti elkötelezettséget, Szőnyitől az érzelmek, lírai hangulatok színekkel való
kifejezését tanultam.
1949-ben Építőmunkás című képemmel nemzetközi ifjúsági képzőművészeti díjat nyertem.
1950-ben diplomáztam Szőnyi István freskó osztályán. Diplomamunkám egy nagy méretű falkép volt az Epreskert Bajza utcára
nyíló egyik épületének homlokzatán. Ugyanekkor középiskolai tanári oklevelet is szereztem.
További tanulmányaim:
1966-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki doktori oklevelet szereztem.
1980-ban a Magyar Tudományos Akadémia a Műszaki Tudományok Kandidátusa tudományos fokozatban részesített.
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1985-ben a Magyar Tudományos Akadémián a színtudományok és
építészet tudományok doktora lettem.

1951-ben, huszonnégy éves koromban nősültem meg. Takács Magdolnát, főiskolai volt évfolyamtársamat vettem feleségül. Három
fiúgyermekünk született, akiktől mára 15 unokát mondhatok magaménak. Feleségem feladva művészi ambícióit, főleg a család gondjaival törődött. Neki köszönhetem, hogy szinte minden időmet a
munkámnak szentelhettem. Gyermekeink születése előtt lemásolta
a Budapesti Szépművészeti Múzeumban függő, az érett reneszánsz
egyik nagy festőjének, id. Pieter Bruegel-nek Keresztelő Szent János prédikációja című képét. A múzeum zsűrije a legapróbb részletekig azonosnak találta az eredetivel. Több külföldi múzeum is meg
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akarta vásárolni, de mi nem váltunk meg tőle. 2017-től a pápai
Esterházy-kastély egyik termének falán látható.
Oktatói tevékenységem
1951-ben elnyerve a Budapesti Műszaki Egyetem pályázatát, tanársegéd lettem a Rajzi Tanszéken. Építészekkel találkoztam. Számomra új,
a természet festőjétől
gyökeresen eltérő alkotó
módszerekkel ismerkedtem meg. Rájöttem, hogy
az alkotásban a mondanivaló ösztönös kifejezni akarásán túl a rációnak, a logikus lépések sorának is döntő jelentősége van. A hivatalos tanterv keretében többek között rajzot, festést, társművészeteket
tanítottam, majd jóval később színtant és színdinamikát.
1969-ben a Tankönyv Kiadónál megjelent Színtan című könyvem a
színekkel való komponálás törvényszerűségeiről.
1974-ben új tantárgyként bevezettem a színdinamika oktatását, kialakítottam tantermét, megírtam tankönyvét.
1987-ben a Művelődési miniszter a Budapesti Műszaki Egyetem
egyetemi tanárának nevezett ki.
1988-tól a Nemzetközi Színtudományi Akadémia professzora is vagyok.
1996-ban mentem nyugdíjba. A nyugdíjba menés után még tíz évig
a Színdinamikai Szakmérnök képzést vezettem.
Képzőművészeti tevékenységem
1950-től évekig táblaképeket festettem, miközben színes terekről és
falképekről álmodtam. A vizuális látvány keltette érzelmeket a vizuális látvány eleinte több, később egyre kevesebb elemével, elsősorban persze színnel igyekeztem visszaadni. Jóval később
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táblaképeim a színek közötti összefüggésekről szóltak. E képeken a
szín már nem a látvány mondanivalójának kifejezését szolgálta, hanem maga lett a mondanivaló. E mondanivaló minél látványosabb
bemutatása érdekében mobilokat és objekteket is készítettem.
1960-tól egyre többször
bíztak meg különböző
középületek, elsősorban
templomok belső tereinek színkialakításával.
Régi álmaimat valóra
váltva freskókat, szekkókat, mozaikokat, grafitókat, kerámia képeket, tűzzománc képeket
készíthettem. A belső tereket az időközben feltárt színdinamika törvényszerűségeinek felhasználásával egyre emberibbé, használhatóbbá és szebbé formáltam. Képzőművészeti tevékenységem a fontosabb alábbi elismeréseket hozta számomra.
1948. A Budapesti Ifjúsági Világtalálkozó ifjúsági festészeti díja.
1963. Giorgione di Castelfranco születésének ötszázadik évfordulójára kiírt nemzetközi festészeti pályázat Pro Loco díja, Olaszország.
1983. Vatikáni elismerés templomokba készült muráliákért és színes környezet alakításukért.
1984. A Budai Várnegyed színtervéért Nemzetközi Színtervezési I.
díj. Németország.
1986. A 42. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále központi csarnokának kiállítója lehettem.
1987. Megválasztottak a Színes Környezet Tervezők Társasága alelnökének.
2015. Megnyílt Pápán az Esterházy-kastélyban az életmű kiállításom.
2021. Megnyílt a Nemcsics Emlékház Szemeretelepen a házukban.
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Tudományos tevékenységem
1960-as évek elejétől
kezdtem kutatni a színek birodalmának törvényeit. Kerestem, mi
az oka annak, hogy az
egyik szín élőnek, a
másik holtnak látszik,
míg az egyikben az élet
vibrálását érezzük, a
másik
megszólalni
sem képes. Miért van az, hogy nagyon hasonlónak tűnő árnyalatok
közül némelyek mindig jól, mások mindig csak hamisan csengő
együtteseket adnak. Mi az oka annak, hogy a képi mondanivalóhoz
a színválasztás csak bizonyos határok között szabad. Észrevettem,
hogy az esztétikai ítéleteket fiziológiai tényezők befolyásolhatják,
és az ítéleteket fizikai mennyiségekből levezetett pszichometriai
skálákkal le lehet írni. Kidolgoztam a Coloroid Színrendszert, a
Színdinamikai Környezet Elméletet, a Színpreferencia Indexszám
Rendszert, a Komplex Színharmónia Elméletet.
1966-tól meghívtak nemzetközi kongresszusok előadójának kutatási eredményeim bemutatására.
1967-től könyveim publikációim megjelentek Budapesten kívül
Londonban, New Yorkban, Torontóban, Berlinben, Párizsban, Zürichben, Göttingenben, Stockholmban, Tokióban, Sydneyben, Singapuban és még sok más helyen.
Tudományos tevékenységének elismerései (a családtól)
1970 Megválasztják az Associavócion Internationale de la Couleur
Magyar Nemzeti Bizottsága elnökének. A Magyar Tudományos
Akadémia kutatási díjban részesíti.
1975. Az USA-ban az Inter Societi Color Council tagjának választja.
1976. Színek jelölése és Színharmóniák című oktatófilmje nemzetközi díjban részesül.
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1980. A Magyar Tudományos Akadémia kutatási díjban részesíti.
1981. Megválasztják az Építéstudományi Egyesület Színdinamikai
Szakosztálya elnökének, valamint a Színrendszerezés Nemzetközi
Munkabizottsága tagjának.
1982. Az MTA Színelméleti Albizottság elnöke, a Második Nemzetközi Színdinamikai Konferencia elnöke, az MTA Építészettudományi Bizottság tagja.
1986. A Nemzetközi Színtudományi Akadémia alelnöke, a Harmadik Nemzetközi Színdinamikai Konferencia alelnöke.
1990. Az Association Internationale de la Couleur Végrehajtó Bizottsága tagja.
1992. Megválasztják a Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány Kuratóriuma elnökének.
1993. AIC 7. Kongresszusa Szervező Bizottsága és Tudományos
Bizottsága elnöke.

1994. New Yorki Tudományos Akadémia tagjának választja.
1995. Megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét.
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1996. Budapest XVIII. kerülete Díszpolgárának választja.
1997. A Kyotói Nemzetközi Színkongresszus Tanácsadó Testületének tagja.
2007. Megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét.
A Nemcsics hagyaték örökösei a művészházaspár egykori lakóházát
- a 18. kerületi önkormányzat és a Tomory Lajos Múzeum támogatásával - állandó kiállítóhellyé alakították. Ezzel a Nagykörúton túli
Budapest egyik fontos művészeti központját hozták létre.
A Galéria telepünkön az Ungvár utca 42. szám alatt várja látogatóit
előzetes bejelentkezés alapján a (20) 988-9426 telefonon.
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A tatai templom mennyezetfestésének állványzata
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Festőművész, restaurátor, rajztanár 1929 – 2016
A festőművész, a Kassa utcai Általános Iskola szeretett rajztanára
saját gondolatai, fia Nemcsics Csongor engedélyével
1950-ben végeztem a Képzőművészeti Akadémián Bernáth Aurél
osztályán. Az Akadémia elvégzése után Szombat Béla festő-restaurátortól tanultam meg a restaurálás technikáját. A restaurálandó
képéknél legfontosabb a hiányok pontos kiegészítése. Annak érdekében, hogy e készséget megszerezzem, lemásoltam Pieter Brueghel Keresztelő Szent János prédikációja című,
több
mint
százalakos
képét. Két és
fél évig dolgoztam rajta,
előtte tanulmányoztam a
bécsi, antwerpeni, nápolyi,
new
yorki,
brüsszeli múzeumok Brueghel képeit,
valamint Bern, Zürich, München, Madrid, Párizs, Berlin, London,
Drezda, Firenze, Róma, Velence, Szentpétervár, Moszkva világhírű
múzeuméiban található korabeli festményeket, hogy a kor festőeljárásait minél jobban elsajátítsam. Másolatomat az eredetinek megfelelően, tölgyfán, dzsesszó alapra, tojástempera aláfestés után, olajlazúrral készítettem. Restauráltam templomok, múzeumok, magánés közgyűjtemények képeit.
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Huszonhét évig tanítottam rajzot, ábrázoló geometriát, művészettörténetet tanítóképzőben, technikumban és általános iskolában. Fiaim
születése után Pestszentlőrincre, lakhelyünkre jöttem tanítani, hogy
a korábbi utazási időt is gyermekeimmel tölthessem.
Nyaranta férjem mellett munkatársként dolgoztam, aki szintén festőművész és templomokban
freskókat,
seccókat festett. Napi
10-12 órát álltunk állványokon, több emelet magasban, menynyezet és kupola festése közben. Szerencsére sohasem volt
tériszonyom. Részt
vettem művésztelepeken: Nagymaroson,
Zsennyén, Sárospatakon, Baján. Itt készültek tájképeim. Munkáimmal szerepeltem
országos és kerületi
kiállításokon, valamint egyéni kiállításaim is voltak. Tagja
vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
Volt kollégái, a Kassa utcai Általános Iskola pedagógusai emlékezetében így él:
Élete három súlypont köré csoportosítható: a család, az alkotó művészet és a tanári pálya.
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Férje munkássága kapcsán művészi tevékenysége kiteljesedett, kiegészült egyházművészeti alkotásokkal is, hiszen férjével számos
ilyen jellegű munka kivitelezésében (falkép, mozaik, zománckép,
színes üveg ablak, restaurálás) alkotótársként dolgozott mind a műteremben, mind a helyszíneken. Több mint 100 helyszínen Budapesten és vidéken egyaránt.
Önálló festői életműve is jelentős. Kiállításain, ill. a nemrég megrendezett emlékkiállításon a változatos témaválasztású, különböző
technikákkal és magas művészi színvonalon megalkotott képeit ismerhette meg a közönség.
Az alkotóművész, a háromgyermekes családanya teljes és sikeres
pedagógusi életpályát is magáénak mondhatott.
Különböző oktatási intézményekben tanított, de gyermekei megszületése után lakóhelyéhez közeli iskolát keresett, hogy minél több
időt tölthessen családjával.
A pedagógus pályán eltöltött huszonhét évből közel húsz évet a
XVIII. kerületi Kassa Utcai Általános Iskolában dolgozott rajztanárként.
Elkötelezett pedagógusi munkájára, egyenes jellemére, nagyszerű
személyiségére egykori tanítványai és kollegái is tisztelettel és szeretettel emlékeznek.
A tanítványok kedves és kiegyensúlyozott alkatát emlegetik, akinek
az óráit nyugodt légkör és a rajzolás öröme hatotta át. Türelmesen
javította a hibákat, magyarázta a módszereket, fogásokat, biztatta a
kevésbé ügyeseket, a tehetségeseket pedig még magasabb szintre
emelte. Ennek eredményeként sok-sok hazai és nemzetközi pályázaton, versenyen dobogós helyezéseket, díjakat nyertek diákjai.
A rajz tantárgy keretében művészettörténetet is tanított. A képzőművészetet közel hozta a gyerekekhez, annak megismerésére és szeretetére nevelte őket.
Rendkívüli szerénységének következtében tanítványai, kollégái
szinte semmit nem tudtak festőművészi pályafutásáról, tehetségéről,
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alkotásairól. Művészi nagyságát sajnos csak az utóbbi években ismerhette meg a közönség.

Érkezik a tanárnő
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Készül a Budai Várnegyed részére a betonmozaik
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A kész mozaik a helyén
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A Szemeretelepi Református Gyülekezet második lelkésze
Nagytiszteletű Pándi János református lelkipásztor személyisége
és munkássága méltán kötődik
Szemeretelephez. Tevékeny és
köztiszteletnek örvendő ember
volt. Hűséges szolga, aki a munkának terhét derekasan hordozta,
ugyanakkor értékek őrzője, nyájának jó pásztora, a közélet megbecsült tagja volt Szemeretelepen.
Pándon (Pest megye) született
1921-ben. Szülőfalujához való
hűségét, kötődését, mutatja, hogy
eredeti családi nevét 1939-ban (Tyepkó) Pándira változtatta. A felvidéki eredetű jórészt református vallású község öröksége az összetartozás, a szorgalom, a tisztes igyekezet. Budapestre költözött tagjai hagyományosan összetartanak és szamon tartják egymást. János
bácsi ennek a láncnak erős szeme volt.
Szorgalmas, dolgos családba született, ahol megtanulta a kétkezi
munka becsületét, a gazdálkodó élet és a szőlőművelés fortélyait,
melynek nagy hasznát vette lelkészi hivatásának gyakorlásában is.
Jó képességű diák volt, s hamar kibontakozott előtte az értelmiségi
pálya perspektívája.
1931-35 között a Budapest Székesfőváros X. kerület, Liget utcai
Községi Polgári Fiúiskolába járt. Az iskola „Petőfi Sándor” önképzőköre funkcionáriusa volt, mint ellenőr, a legszorgalmasabb tagok
között említik az iskola értesítőjében.
Tanárnak készült, diplomát 1935-40 között a Nagykőrösi Református Tanítóképzőben szerzett. Családja anyagi helyzetét jelzi, hogy
131

Pándi János
internátusi, tápintézeti segélyben és tandíjelengedésben részesült.
Kiemelkedő eredménnyel tanult.
Nemes Biczó János Kecskemét th. város szakirányú iparostanonc- iskolájának volt szaktanára 1939. szept. hó 10-én az intézet igazgatójához intézett levelében a következőket írta:
„Miután özvegységemben b. e. hitvestársamat gyászolom, a
nagykőrösi református tanítóképző-intézet 100 éves évforduló
ünnepén nagy sajnálatomra nem tudok részt venni személyesen, de az intézet volt növendékeivel lélekben egy vagyok, mint
a jubiláns tanintézet 50 évvel ezelőtt volt növendéke s e napot
azzal pecsételem meg, hogy e kérő s kimentő levelemben idezárt egy darab 100 P-t, azaz egyszáz pengőt e jubiláns 1939—
40. tanév végén 4 végzett református derék, hazafias, jó előmenetelű, vallásos tanítójelölt ifjúnak, á 25 P-vel stipendium
gyanánt méltóztassék kiadni“. A tanári testület az összeget
adományozó akaratához híven Nagy Béla, Pándi János,
Szabó Ferenc és Szabó Pál tanítójelölteknek osztotta ki.
Gödé Lajos nagykőrösi lelkipásztor 10 pengőt adományozott
a vallástanból legjobb eredményt elért tanuló számára. Kapta
Pándi János V. oszt. tanuló, a Bibliakör ifjúsági vezetője.92
IV. éves növendékként az Önképzőkörben a laptáros és folyóiratkezelői funkciót töltötte be. V. éves korában vasárnapi iskolát vezetett.
„Az utolsó 10 év nevelésügye Nagykőrös hírlapirodalmában” című
pályamunkájával díjat nyert. Szintén díjat nyert „Karácsonyi népszokások és Énekes gyermekjátékok” című pályamunkájával. A
mintatanításra hirdetett pályázaton is nyert „Egyházunk és hazánk
iránti kötelességeink” témában tartott órájával.
Végzés után felvették Budapest közoktatási alkalmazottai közé. A
XII. kerület Diósárok út 40. szám alatti Erdei Népiskola internátusi
felügyelője lett helyettes népiskolai tanítóként. 1942-ben bevonult
katonának. Az állását fenntartották93. Az önkéntes Hunyadi magyar
Nagykőrösi és Dunamelléki református tanítóképző-intézet Évkönyve az 193940. iskolai évről
93
Budapest Székesfőváros közoktatási alkalmazottainak címtára 1943
92
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Fegyveres SS gránátos hadosztályban harcolt, zászlós rendfokozatot ért el, mint tábori lelkész. Hadifogságba került.
A tittlingi fogolytáborban nagyon nyomorúságos helyzetben
voltunk. Márciusban heteken keresztül a szabad ég alatt tartózkodtunk. Se takarónk, se élelmünk nem volt. Sok volt a megbetegedés és a halál is. Már itt megérlelődött bennem, hogy
elmondom az embereknek Isten üzenetét, amit nekem az igén
keresztül üzen. Nem kell ehhez teológiai végzettség, hiszen a
pásztoroknak sem volt.
1946-ban térhetett haza, visszatért az Erdei iskolába. Itt ismerkedett
meg Dörre Erzsébettel, aki földrajzot tanított és rajta keresztül későbbi feleségével Dörre Ilonával a 12. kerületi Diana úti általános
iskola tanítójával. 1950. október 14-én volt az esküvőjük.
Időközben leérettségizett és elvégezte a
Budapesti Teológiát.
1948-51 között a tanítói munka mellett a
Gombai Református Gyülekezetben vállalt kántori és segédlelkészi szolgálatot.
Elhivatása kettős volt. Szeretett volna lelkészi szolgálata mellett tanítani. Ennek érdekében még oroszul is megtanult 195154 között az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán, s mint oroszszakos tanár
működött a Gulner (Engels) utcai Általános Iskolában.
A Pasaréti Református Gyülekezet területén laktak, így ebben a gyülekezetben volt presbiter és miután a
gombai szolgálata véget ért és közben lelkésszé szentelték, itt választották meg segédlelkésznek.
Még 30 éves volt, amikor húsbavágóan tapasztalta meg, hogy a szolgálat útja melyen elindult nem lesz sima és nyugodt. A forradalom
alatt orosz tanárként az oroszokról negatív dolgokat mondott a
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diákjainak. Ezt lázításnak minősítették . Első letartóztatásakor
1957. március közepén egy éjszakát töltött a Teve utcai rendőrségen, másnap kiengedték. 1957. július 17-én házkutatást tartottak a
lakásukon, fegyvert kerestek, amit nem találtak, de Pándi lelkész
urat letartóztatták és a tököli börtönbe került95, majd Kistarcsára az
internáló táborba. Sikerült becsempésznie egy biblia töredéket96,
ami segítette őt abban, hogy tartsa a lelket rabtársaiban. Itt is sikerült
megőriznie emberségét, hitét, amivel segítette sorstársait.
Sokszor naponként prédikáltam. Nagyon sok vigasztalásra
szoruló emberrel találkoztam. Sok ember nyert itt lelki békességet.
Életre szóló barátságok kötődtek a táborban. Többször mondta lányainak, hogy nagyon jó társaságban volt ott. Végül Tökölről szabadult.
Szabadulása után portásként helyezkedett el egy faipari vállalatnál,
hogy megélhetése legyen a családnak. Itt is rendes emberek között
volt és a volt ideje készülni a vasárnapi prédikációra.
Az első, decemberi Istentiszteleten így szólt prédikációjában:
Milyen gonosz tud lenni az ember! Egy latin közmondás
mondja: az ember az embernek farkasa.
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét, de egyik ember felfalja
a másikat. Az ember sokszor rosszabb a ragadozó farkasnál.
Mennyi igazságtalanság történik ezen a földön!... Az ember
Istentől kapott tehetségét arra használja fel, hogy öldöklő
fegyvereket gyártson, amivel embertársait el tudja pusztítani.
Pedig az Istentől azt a parancsot kapta: sokasodjék, töltse be
a földet, uralkodjék ezen a földön. De egyik ember a másik
embertársán akar uralkodni. S az, aki a szabadságot Isten
ajándékául kapta börtönt épít embertársa számára...
94

Határőr 1957. május 1.
Visegrádi hírek 2002. október benne Pándi János: Az alkalom időpontjára nagyon pontosan emlékezem
96
Visegrádi hírekk 2001. november benne Pándi János: Motozás
94
95
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Balra Joó Sándor lelkész, mellette Pándi János segédlelkész 1959.
Pasaréten
1959 április 1- től Nagykovácsiba helyezték beosztott lelkésznek.
Ez a Pesthidegkúti Református Gyülekezet szórvány gyülekezete
volt. Itt az ige hirdetése mellett a templom felújítása és egy új templomtorony építése is a lelkészek feladata volt, amit sokszor ketten,
kétkezi munkával végeztek.
Közben folytatta a tanítást.
1960- ban feljelentés érkezett ellene az iskolájához, hogy vasárnaponként igét hirdet. Ennek eredményeként nem taníthatott többet.
Szívesen mesélte többeknek ezzel kapcsolatban, hogy amikor az iskola igazgatója magához hívatta ezzel a számonkéréssel: „igaz kartárs, hogy maga misézik?” János bácsi kész volt megesküdni, hogy
ő sohasem misézett és nem is fog. A dolog annyiban maradt, s még
nyert is egy kis időt a tanításra. Persze a turpisság csak kiderült. Viszont az igazgató nem tudta, hogy teológiai értelemben igazat mondott. El kellett hagyni a katedrát. Tanári adottságát viszont bőségesen kamatoztatta a gyülekezet gyermekeinek tanításában. Szépen
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összefogta őket és mindenki kötődött hozzá. A protestáns istentisztelet nem mise és ezzel a katolikus tanítás is egybevág
Hogy családját, immár három gyermekét eltartsa építkezéseken vállalt segédmunkát.
Tanítványai közül voltak, akik még nyolcvanegy-két éves korában
is meglátogatták. Nem sokkal voltak fiatalabbak nála, hiszen 18
évesen tanított 10-12 éves gyermekeket. Egyik tanítványa segített
felkészülni egyik unokájának az orvosi egyetemre, ahová fel is vették.
Szemeretelepre kerülésekor nehéz feladat várt rá. 1966-tól 1991-ig
25 éven át szolgálta a gyülekezetet. Elődje Pócs Lajos lelkipásztor,
aki az 1940-ben alakult református gyülekezet hősies munkát végző
alapító lelkésze, akkor már évek óta nagy betegségben szenvedett.
A csodálatosan felfejlődött gyülekezeti élet meg erőtlenedett. Nagyon kellett a tettrekész friss erő. Sok volt a nehézség és a kihívás.
Az egyház életének ezt az időszakát egy türelmetlen ideológiai
rendszer befolyásolta. A tradicionális keretek töredezni kezdtek.
Egyre többen hagyták el a hit gyakorlását, a lehetőségek beszűkültek és a gyülekezeti élet mindinkább a templom falai közé szorult.
A gyerekek már azt tanulták az iskolában, hogy az egyház elvesztette létjogosultságát és 20 -25 éven belül megszűnik. A lelkipásztor, aki egyszerre tapasztalta meg a párt öklét és az ideológiai szorítást, aki látta az emberek erősödő elfásultságát a hit útján, tapasztalta, hogy a gyülekezet már nincs abban a külső és belső helyzetben, hogy templomot építsen, ezért egy időre meg kell elégednie a
fennálló keretekkel és lehetőségekkel. János bácsi vezérelve:
„ahogy lehet és amit lehet, de azt odaadó hűséggel!” – volt.
A korszak nem a nagy lehetőségek, a kinyíló látványos történések
ideje volt, éppen ezért óriási szükség volt a megőrző lelkületű szolgákra. Ő nélkülük ma a jövőt nem tudnánk építeni. Ő pedig eltökélten állt be a munkába. Hirdette az igét jókedvvel és nagy felkészültséggel. Vasárnapról vasárnapra szólt az Isten hiteles szava, mint egy
lelki iránytű. Empátiával temetett, nagyon sokan egy-egy temetési
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szolgálatán való részvétel után kapcsolódtak be a gyülekezet életébe.
Az idősek, betegek látogatását különösen szívén viselte, erre mindig
volt ideje és érzékeny figyelme.
Otthonról örökölt erős szociális érzékenysége mindig megtalálta az
utat a rászorulók felé. A diakóniai munka is erőssége volt. Gyakran
elmondta az igét: nem szóval kell szeretni, hanem cselekedettel és
valósággal. Nem kerülte el figyelmét a parókia szomszédságában
működő otthon, ahol fogyatékkal élők éltek. Amikor már lehetett,
hetenként átjárt hozzájuk. Ezzel megalapozta az otthon és gyülekezetünk máig virágzó kapcsolatát.
Tettrekészségét jellemezte, hogy az adódó lehetőségeket azonnal
igyekezett megragadni. a rendszerváltás után azonnal jó eredménynyel szervezte a fakultatív hitoktatást.
Elkezdte elkészíteni a gyülekezet lakótelepi részén egy kis templom
megépítését. Nem rajta múlott, hogy végül is ez nem sikerült. Megérezte az új, gyülekezeti templom építésének közelgő lehetőségét.
Tevékeny részese volt az építkezést szolgáló alapítvány létrejöttének.
Munkás ember volt fizikai értelemben is. Fáradhatatlanul kertészkedett a parókia nagy kertjében,
mely szőlőkert volt, egészen az új
templom felépítéséig. A szellemi
és fizikai munka benne úgy élt,
mint két édestestvér. A szőlőből finom bort készített.
A gazdálkodás iránti érzéke hasznot hozott az Isten szőlőskertjének,
a helybeli gyülekezetnek is. Kicsit
tréfásan, de mégis komolyan mesélte később, hogy ő életének egy
napján olyan nagy munkabért kapott kerti fáradozásaiért, melyre
gondolni sem mert. A kerítés mellett szorgoskodva egyszer megállt
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előtte egy Hollandiából érkezett házaspár az egyik rotterdami református gyülekezetből. Csodálkoztak a lelkész szorgalmán, behívta és
szerényen vendégül látta őket. Szó szót követett, s a barátságból hivatalos gyülekezeti kapcsolat lett. A holland gyülekezet pedig évtizedekig segítette anyagilag a szemeretelepi közösséget. A lelkészlak tetőszerkezetének kijavítása, bővítése, a templom belső terének
alakítása, elektromos orgona, mind az ő segítségükkel valósult meg.
Nagykőrösön elsajátította a tudományos alaposságot és komoly
gyűjtőmunka után jó rendszerező és elemző képességgel írta meg
gyülekezete történetét „Pestszentlőrinc Szemeretelepi Református
Egyház Története” címmel. Munkáját 1979 karácsonyán fejezte be,
de csak a rendszerváltás után lett kiadva. A Lakitelek Alapítványtól
nyert rá pályázaton pénzt.97
János bácsi tudta, hogy Isten szava mindig közösséget teremt és épít.
Évente többször szervezett szeretetvendégséget. Kedves, tartalmas
és családias alkalmak voltak ezek. Mindezek hozzájárultak ahhoz,
hogy gyülekezetünk jellemzője ma is a befogadás és a családiasság.
János bácsi mindezek mellett erősen közéleti ember volt. részt vett
szűkebb közösségének társadalmi életében. Erre a 80-as években
már bőven volt lehetőség. Tanácsait, indítványait többször is figyelembe vették. 1985-ben indult a tanácstagválasztáson a választókerületében a szavazatok 44,4 %-át kapta98, így nem került be, csak
póttanácstagként. Viszont összebarátkozott Batta Józseffel a győztessel és közösen dolgoztak a telep fejlesztéséért. Talán kevesen tudják, hogy a kerületi Ráday Gedeon utca az ő indítványozására kapta
a mai nevét.
Budapest Főváros XVIII. ker. Tanácsának Végrehajtó Bizottsága Pándi János részére a főváros fejlődése érdekében végzett kiemelkedő társadalmi munka elismerésére a BUDAPESTÉRT kitüntető jelvényt adományozza. 1987. április 4.
Közéleti tevékenységének csúcspontja a rendszer váltás idejére
esett. 1990-ben indult az országgyűlési választáson a Hazafias
97
98

Ring 1993. 270. oldal
Fővárosi közlöny 1985. június 22.
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Választási Koalíció jelöltjeként99, akkor Katona Béla nyert, de vele
is jó kapcsolatokat ápolt. Alapító tagja, kezdeményezője volt a nagy
lelkesedéssel megalakult Szemeretelepiek Baráti Körének. Ez volt
itt az első olyan polgárok által alapított hivatalos közösség, amely
nem egy ideológia mentén formálódott, hanem az itt élők tényleges
és természetes igénye szerint. Akkor ez óriási áttörést jelentett a
közéletben. János bácsi is látta a jó lehetőséget és emberi bölcsességével, tapasztalatával és lelkipásztori tekintélyével a jó ügy mellé
állt. Példája ragadósnak bizonyult. gyülekezetéből nagyon sokan
beléptek és aktívan részt vesznek ennek az alulról szerveződő közösségnek az életében. Amikor 1995-ben lemondott a Közösség elnöki funkciójáról megírta a Szemeretelepiek Baráti Köre első 5 évének történetét, ezzel biztosítva az alapot a későbbi helytörténeti
munkához.
A köz érdekében munkabírása kimeríthetetlen volt. A „Gondoskodás az életért” alapítványban, mint kuratóriumi tag tevékenykedett,
több éven át volt az elnöke a Nyugdíjasok Kerületi Érdekvédelmi
Egyesületének.
1991-ben ment nyugdíjba. 1999-ben költözött Visegrádra. 33
Szemeretelepen eltöltött esztendő után még ott is várt rá egy szép
Istentől kapott feladat. Tevékenyen részt vett az akkor épülő kis
templom felépítésében, jelentős adománnyal hozzájárult az építési
telek vételárához100, bíztatta a csüggedőket.
Nagyszerű lelki támaszra találtunk a nyugdíjba vonulása után
itt megteleped Pándi János lelkész testvérünkben, aki motorja
volt a cselekvésnek, ha csüggedtünk, mindig megtalálta a célhoz vezet következő lépést101.

Népszabadság 1990. 02. 130. oldal
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/visegrad/visegrad_ezer_eve_almanach/pages/visegrad_68_06.htm
101
Visegrádi hírek 2003. július, benne Cseke Lászlóné: Egy kis egyháztörténet
99

100
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Sajnos már nem érhette meg a templom felszentelését.
2004. június 14-én életének 83. évében hunyt el. Temetése 2004.
június 25-én volt.
Teste végakarata szerint Pánd temetőjében nyugszik a boldog feltámadás reménysége alatt. János bácsi egyházi temetésén a család barátja Lóránt Gábor újpesti lelkész végezte az egyházi szertartást. A
sírnál Kalász István Visegrád lelkipásztora, plébánosa is búcsúztatta. Emlékét megőrizni pedig a mi köteleségünk.
Becsülettel felnevelt három lánya, a villamosmérnök Ildikó, műszaki tanár Hajnalka, védőnő Emőke és 10 unoka maradt utána. Az
unokák közül 2 orvos, 2 gyógytornász, 2 egyetemi oktató, egy lelkész, egy zongora tanár-kántor lett, ketten még tanulnak.
Kiss László tiszteletes és Scharek Ferenc írása Pándi Hajnalka, Pándi János lánya
együttműködésével.
A forrással nem jelzett idézetek Pándi Hajnalkától származnak.
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1939. október 1-vel rendelték ki a szemeretelepi gyülekezet szervezésére. Az Egyházközség első lelkésze.

1899-ben született Bicskén. Felmenői között cipszerek102 és iparosok találhatók. A család mindkét ágon római katolikus volt.
A házasságlevélben, melyet 1860-ban Bicskén állítottak ki, Pócs József és Reichschloss Anna van bejegyezve, akinek származási helyéül Biszticz van megjelölve. Az akkori plébános - úgy látszik magyarosította a nevet, és "Vass" néven szerepelteti az észrevételek
rovatában. Pócs Mária - Pócs Lajos édesanyja - és Pócs Mihály édesapja -unokatestvérek voltak, és diszpenzációval lehetett csak
megesküdniük.

102

szepességi szászok
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Amikor1912-ben jeles eredménnyel befejezte az elemi iskolát szülei
iparosembert akartak belőle nevelni. Leszerződtették kovács tanoncnak 1916-ban. Elvégezte a 3 éves ipariskolát is. 1917-ben besorozták katonának egy műszaki századhoz, szakaszvezetői rangot
ért el. A Cattarói öbölben katonai repülőgépeket javított, mint lakatos. A műhelyt bombatalálat érte, de szerencsésen megmenekült.
Megőrizte a bomba egy repeszét annak emlékére, hogy Isten megőrizte.
A háború után a Bethánia Egylet tagja lett, ami azt jelenti, hogy nagyon fiatalon komolyan kapcsolatba került Jézus Krisztussal. Ez
egy felekezetközi nemzetközi szervezet, célja a fiatalok vallásos nevelése.
Szakmailag is képezte magát. 1919 decemberében gázmotorszerelői
tanfolyamot végzett, 1920. januárban gőzmozdony kezelői vizsgát
tesz, még abban az évben februárban autogénhegesztő tanfolyamot,
márciusban gyengeáramú szerelői tanfolyamot, májusban erősáramú szerelői tanfolyamot fejez be sikerrel. 1921 februárjában dinamógép kezelői végzettséget szerez.
Közben dolgozik a zsámbéki hengermalomban mint gépész, több
vasárugyárban, mint lakatos vagy autószerelő.
Tagja volt több munkás szövetségnek, egyletnek. Jól tudhatott németül mert 1922-25 között a karintiai St. Andreában járt bibliaiskolába, melynek befejezése után teljesen a Bethánia Egylet szolgálatába áll. Vasárnapi iskolában a gyermekek bibliai oktatása, cserkészmunka vezetése, lelkigondozó tevékenység Budapesten és környékén, szegények és betegek gondozása a feladata. 1927 augusztusában az ötödik európai keresztény szövetségi konferencia előkészítésében és lebonyolításában fontos munkát végez 103 a küldöncszolgálat szervezésében.104

103
104

Budapesti Hírlap 1927. július 24.
Dunántúli protestáns lap 1927. 101. oldal
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Mint a magyar Evangéliumi Keresztyén Misszió Szövetség buzgó
tagja vetített képes előadásokat tart a nagy református misszionáriusok életéről, többek között Bodrogkeresztúron is.105
Továbbra is tanul. Magánvizsgát tesz a polgári iskola IV. osztályából 1926-ban, 1927-ben a polgári és a gimnázium I-IV. osztályából
tesz különbözeti vizsgát a VIII. kerületi Zrínyi Miklós Reálgimnáziumban és ezt követően magántanulóként végzi a gimnáziumot. A
VI-VIII. osztályt már a kunszentmiklósi református gimnáziumban
végzi el, mint magántanuló és itt is érettségizik 1929-ben. 1931-ben
kiegészítő görög vizsgát tesz a budapesti református gimnáziumban.
Beiratkozott a református Teológiai Akadémiára és 1933-ban a Külmissziói Szövetségbe exmittálják segédlelkésznek.
1936-ban beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti Karára és 4 félévet hallgatott. Megszerezte a középiskolai tanári alapvizsgát német nyelvből.
1936. január 30-án tette le az első lelkészképesítő vizsgát, 1939. január 31-én a II. lelkészképesítő vizsgát is teljesítette.
1936. január 31-től 1939. október 1-ig a Magyar Református Külmissziói Szövetség szolgálatában állt.
Több sikeres könyv szerzője volt. 1938. húsvétra jelnet meg a „Példatár” (Példák gyűjteménye) című illusztrációs kötete, mely több,
mint ezer példát tartalmazott az élet minden viszonylatáról, az evangéliumi, isteni, örök igazság megvilágítására.106 Még ebben az évben hirdetik a Református traktátus sorozat 1. számát, amelynek
címe: Egy kölcsönadott Biblia107. További 3 szám megjelent még
1938-ban.108 A példák gyűjteménye című könyv második kötete
1944 húsvétjára jelent meg.109

Sárospataki református lapok 1928. 12. szám.
Dunántúli protestáns lap 1938. 56. oldal.
107
Dunántúli protestáns lap 1938. 32. oldal.
108
Dunántúli protestáns lap 1938. 152. oldal.
109
Dunántúli protestáns lap 1944. 91. oldal
105
106
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1939. október 1-vel Pestszentlőrinc Szemeretelepre nevezték ki segédlelkésznek. Az első istentiszteletet 1939 karácsonyán tartotta a
gyülekezetben110. 1940-ben családjával kiköltözött Pestszentlőrincre a Kézdivásárhely utca 25-be, ahol a gyülekezet szállást bérelt
neki Papp Tihamér lakásában.
1941. április 25-én tartalékos tábori lelkésszé nevezték ki az I. Hadtesthez.111
1943. november 25-én a Kálvin téri templomban lelkésszé szentelték.
1930-ban kötött házasságot Kozma Ilona tanítónővel, aki később
szaktanári diplomát szerzett. Öt gyermekük született. Lajos 1931.,
Tamás 1933., Éva 1936., Márton 1939. és Attila 1944.
Lelkészi, segédlelkészi szolgálata alatt létrejött az önálló Gyülekezet. Megvásárolták és imaházzá alakították a Horthy Miklós utcai
csárdát, lelkészlakást építettek. Átélték a bombázásokat, kijavították
a keletkezett károkat. Az 50-es évek ellenséges légkörében megőrizte a gyülekezetet.
Szolgálata vége felé már nagyon beteg volt. Igyekezett eleget tenni
feladatának, de a teste már nagyon gyenge volt.
Életében sok minden volt, nagyon különböző területeken foglalkoztatta Isten, amíg Pestszentlőrinc Szemeretelepre lelkipásztori szolgálatba állította, amit azonban munkája közben
tanult, azt mind igyekezett hasznosítani a gyülekezet építésében. A kialakulás éveiben a gyülekezeti munkába igen nagy
energiát fektetett bele.
40 évesen, amikor idekerül, élettapasztalata is nagy. Lendületes munkája később alább hanyatlik, de ez betegségének következménye. Isten nagyon megáldotta az ő itteni munkáját, s
amíg az ő munkájára szükség volt, éltette is.
Pándi János

110
111

az Út 1950. január 22-28.
21. számú Honvédségi közlöny 1941. május 13.
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1950-ben a Béke Hívei Világkongresszusa békealáírás gyűjtést kezdeményezett. A nemzetközi mozgalom támogatására Pócs Lajos is,
számos paptársával együtt, aláírta a békeívet.112
1965. december 31-ig volt Pestlőrinc Szemeretelep lelkipásztora.
1970. március 22-én halt meg.
A Szemeretelepen folytatott tevékenységéről, emberségéről az
1960-ban az esperese részére készült jelentéséből idézünk egy részletet:
1944-ben kizavartak bennünket, el kellett hagynunk otthonunkat, minthogy a tábori csendőrök kihajtottak, géppisztolyt szegezve nekem, elmentem. Minden ajtóban otthagytam a kulcsot. Hallottam, hogy amikor bejöttek az orosz katonák, s jöttek velük a várostól a párttagok, azt mondták: ezt a házat nem
szabad elfoglalni, mert ez a pap rendes ember volt. Miben voltam én rendes ember? – tűnődtem magamban. Azt mondták
abban, hogy senkit sem hajtottam végre és nem követeltem az
egyházi adót, hanem csak kérte. Aki adott, annak megköszöntük, aki pedig nem adott önként, azt nem zaklattuk. Kaptam is
fegyelmit az esperestől, hogy az adóvégrehajtást nem szorgalmaztam, de azt mondtam: vállalom és legyek én Magyarországon az első református lelkész, akit megbüntetnek, mert
nem veszem el híveim vánkosát egyházi adó címén.
A korabeli sajtó híradásai mellett utódja, Pándi János tiszteletes
könyvéből merítettem.

112

Magyar Nemzet 1950. április 29.
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Dr. Regős János András
Orvos, önkormányzati képviselő, alpolgármester, Pestszentlőrinc - Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kht. ügyvezető
igazgatója
1944. szeptember 03-án született, egész életében Pestszentlőrincen,
a Szemeretelepen élt.
Apja dr. Regős János (1909-1988) szintén orvos volt. 1909-ben született sváb szülők gyermekeként, fiatal korában költöztek Pestszentlőrincre.
Édesapja lakatosként, majd művezetőként dolgozott, ő is mérnöknek készült. Édesanyja kemény sváb asszony volt, aki mindent megtett, hogy a fiából orvost neveljen.
A tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte.
1939 került a MÁVAG-ba, ahol a pályája nagy részét töltötte, a
MÁVAG Egészségügyi Osztályának osztályvezető főorvosaként.
Az első időkben még órabéres orvosként dolgozott, a gyárban, a felvételre kerülők orvosi alkalmassági vizsgálatát és a nyugdíjazáshoz
szükséges vizsgálatokat végezte.
A háború során az üzem légópincéjében szembesült a MÁVAG-ban
uralkodó körülményekkel, a dolgozókat fenyegető egészségügyi veszélyekkel, a gyakori munkabalesetekkel. Ez ösztökélte arra, hogy
fokozatosan felmérje az üzemben a dolgozókat fenyegető veszélyeket és káros hatásokat, és kidolgozza a munkavédelmi feladatokat.
Megalakította a később csak Regős-brigádnak nevezett munkacsoportot, tevékenységüknek köszönhetően a MÁVAG-ban a munkahelyi körülmények javításával, védőintézkedések bevezetésével radikálisan csökkenteni tudták az ólommérgezés, hűtőolaj okozta ekcéma, öntvénytisztítóknál kialakult szilikózis és az öntödei gázok
okozta mérgezések számát.
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A MÁVAG üzemegészségügyi szempontból mintaüzem lett, a
munkavédelmi tevékenység bevezetése következtében a munkabalesetek száma a tizedére csökkent.
1950-ben, amikor bevezették a társadalombiztosítás új rendszerét,
vagyis, hogy a betegség első három napjára is jár táppénz, nyilatkozatában felhívta a figyelmet az előnyökre, de arra is, hogy kezdetben
várható lesz az álbetegek rohama, amire fel kell készülni.113
1955-ben megválasztották a VIII. kerületben a 146-os választókerületben kerületi tanácstagnak.
Mint a MÁVAG
üzemi főorvosa kezdeményezte és elérte,
hogy az üzemnek saját tíz szakrendeléssel

113

Világosság 1950. 10. 06.
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működő kivizsgáló-kórháza legyen.
A Ganz-MÁVAG szakrendelőjének igazgató főorvosa volt 1959ben.115 A nagyvállalt üzemi főorvosaként, valamint az Üzemorvosok Tudományos Bizottsága elnökeként116 aktív részese volt a háromnapos tudományos kongresszusnak, melynek a témái a mozgásszervi és általában a reumás megbetegedések üzemi vonatkozásai,
és az üzemegészségügy egyéb aktuális kérdései voltak.117
Munkája elismeréseként több alkalommal is kitüntették, többek között a „Kiváló orvos”118 és az „Érdemes orvos”119 kitüntetéseket is
megkapta.
Aktív tagja volt az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének, mint a budapesti bizottság tagja.120
1959-ben 50. születésnapja alkalmából a „Szocialista Munkáért” érdemérem kitüntetést adományozták részére. 121
1959-ben a Fővárosi tanács tagjaként a csökkent munkaképességűek foglalkoztatása érdekében javasolt vizsgálatot.122 Ekkor az
Egészségügyi Bizottság elnöke.
1959-ben az üzemegészségügyi szolgálat jobb ellátása, fokozottabb
ellenőrzése és irányítása érdekében területi üzemi főorvosokat állítottak. A VIII., X. és XVIII. kerületekből létrehozott körzet élére dr.
Regős Jánost, a MÁVAG főorvosát nevezték ki123.
1966-ban a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság elnöke.124
114

114

Esti Budapest 1956. 02. 10.
Egészségügyi Dolgozó 1959. 10. 01.
116
Magyar Nemzet 1958. 12. 10.
117
Egészségügyi Dolgozó 1959. 12. 15.
118
Népszava 1948. 07. 29.
119
Egészségügyi Dolgozó 1952. 08. 29.
120
Egészségügyi Dolgozó 1958. 01. 01.
121
Magyar közlöny 1959. 01. 17.
122
Fővárosi közlöny 1959. 08. 29.
123
Esti Hírlap 1959. 04. 16.
124
Észak-Magyarország 1966. 10. 29.
115
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1967-ben a XVIII. kerület tanácstagja lett, és a végrehajtóbizottság
tagjává választották.125
Az Egészségügyi Minisztérium tanácsadójaként közreműködött a
munkavédelmi kormányrendeletek kidolgozásában.
1974-77-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi Karának címzetes egyetemi docense. Ugyanekkor
ifj. dr. Regős János az egyetem Sebészeti Klinikáján tanársegéd.
A nyugdíjazását követően belgyógyászként rendelt, a pestlőrinci
otthonában még éveken át fogadta pácienseit.
1988-ban hunyt el.
Visszatérve Dr. Regős János Andrásra, ő az általános és középiskolai tanulmányait is itt a kerületben végezte, 1962-ben kiváló eredménnyel érettségizett a Steinmetz Miklós Gimnáziumban.
Érettségi után felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahol 1968-ban Summa Cum Laude eredménnyel végzett. A
sebészeti szakirányt választotta, első munkahelyén a SOTE II.
számú Sebészeti Klinikán a gyógyító és oktató munka mellett tudományos tevékenységet folytatott. 1970-től tanársegéd. Folyamatosan képezte magát, több alkalommal járt külföldi tanulmányúton
Európában és az Egyesült Államokban. Három szakvizsgát szerzett
az évek során, így a sebészeti kórképek széles körében szerzett nagy
jártasságot.
Számtalan közleménye jelent meg és több előadást tartott belföldi
és külföldi fórumokon, az egyetemi oktatómunkában aktívan tevékenykedett. Az oktató munkájáért rektori, a gyógyító munkájáért
miniszteri dicséretet kapott.
A Klinikai évek után, 1995-től a Csepeli Weiss Manfréd Kórház Sebészetének osztályvezető főorvosa lett. 1996-tól az intézet tudományos igazgatója, majd 2001-től az intézetben kialakult pénzügyigazdasági válság menedzselésére főigazgatói feladatokkal bízták
meg. Még ebben az évben sikeres konferenciát tartottak az egynapos
1967. március 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU
BFL XXIII.101.a.1)
125
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sebészeti ellátás bevezetéséről, melyről Dr. Regős János nyilatkozott a sajtónak és szinte az összes megyei újság idézte a szavait.
A pénzügyi gondok szanálása után 2003-ban sikeres pályázata során
megbízást kapott a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató Kht. vezetésére.
2004-ben a XVIII. kerületi Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként az Irányított Betegellátási Modell bevezetésének
tapasztalatairól nyilatkozott.126
Lokálpatrióta volt, részt vett a kerület politikai életében is. Alapító
tagja volt a Szemeretelepiek Baráti Körének. A rendszerváltástól
kezdődően 2007-ig önkormányzati képviselőként segítette a kerületet, több évig az Egészségügyi Bizottság elnöke volt, majd később
alpolgármesterként dolgozta ki a helyi környezetvédelmi programot, illetve egészségügyi koncepciót.
2008-tól 2010-ig a Pestszentlőrinc - Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. A vezetése alatt lendületes fejlődésnek indult a kerület egészségügyi ellátása, ekkor történt meg a Zsebők Zoltán Szakrendelő külső-belső
megújulása, új szakrendelések nyíltak meg, elindult az egynapos sebészeti ellátás.
Nevéhez kapcsolódik az utóbbi évek egyik legfontosabb és legnagyobb kerületi egészségügyi fejlesztése, a pestszentimrei Pintér
Kálmán Szakrendelő létrehozása.
2011-ben visszavonult az egészségügyi vezetői, irányítói feladatoktól. Bár már nyugdíjas korú volt, továbbra is töretlen aktivitása viszszahúzta eredeti szakmájához, a sebészethez, még éveken át dolgozott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sebészeti szakrendelésén.
2021. augusztus 23-án rövid betegség után hunyt el.
Dr. Regős András Dr. Regős János fia írta felkérésünkre. Ő a családi
hagyomány méltó folytatója, mint orvos.

126

Hírhozó a XVII. ker. Önk. lapja 2004. március
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Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
Művész-tanár, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Pro Urbe díjas
polgára
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta a kerületben, a fővárosban ismert és szeretett
„Gitta néni” igazi pestszentlőrinci lokálpatrióta. A kerületben született és
azóta is ugyanazon a helyen, a szüleitől örökölt házban lakik. 1966 és 1982
között a kerület általános iskoláiban,
1986 augusztusától a Karinthy Frigyes
Gimnáziumban tanít. Az iskola indulásakor kidolgozta a rajz és műalkotások
elemzése speciális osztályok, a rajztagozat tantervét, mely osztályoknak
éveken át vezető tanára, és amikor
csak lehetett, osztályfőnöke volt. Számtalan iparművész és képzőművész, illetve rajztanár kezdte művészi pályáját az ő értő szakmai irányítása alatt. Sokoldalú munkájának elismeréseként az Iparművészeti Egyetem hallgatóinak gyakorlati tanításait vezető tanára lett.
Nagy sikerű tehetséggondozó szakköröket indított, vezetett és vezet
jelenleg is, külön odafigyelve a kerületi középiskolásokra. Az általa
vezetett alkotótáborok és művészettörténeti alapon szervezett külföldi tanulmányutak gazdag szakismeretének, magával ragadó lelkesedésének és alapos felkészültségének köszönhetően mindig felejthetetlen élményt nyújtanak a résztvevőknek. Sokszor kap felkérést
munkái kiállítására mind a kerületben, mind más nívós kiállítótermekben. Jelenleg nyugdíjasként közel teljes óraszámban dolgozik a
gimnáziumban, és ritka az, hogy akár az esti órákban, vagy akár
szombaton a rajzteremet zárva találná az oda betérni szándékozó. 127
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1941. augusztus 7-én született Budapesten. Egész életében
Szemeretelepen lakott – lakik.
Apai ágon a felvidékről, Árvából származó molnármesterből lett
nyíregyházi erőműgépész, anyai ágon kolozsvári nyomdász, tipográfus családból származik.
Apja, Tomonyák József kilencedik gyereknek született a tízből. A
húgán kívül csupa fiú. Hiába javasolták a tanítói, hogy taníttassák a
gyereket, mivel a többi nyolc iparos lett, neki is szakmát kellett tanulni. Vékonydongájú gyerek volt, így a fűszeres is meg a suszter is
elküldte, a borbély befogadta inasnak. Ezért lett fodrász. A mester
nem tanította, magának kellett kitanulni a szakmát az erőmű munkásain. A munkásoktól kapott 60 pengővel indult el felszabadulása
után önálló életet élni Budapestre. Egy Nyíregyházáról elszármazott
fodrász felfogadta segédnek. Három év múlva üzlete volt a Ferenc
körút 43. számú házban128.
Ebben az időben ismerkedtek össze jövendőbeli feleségével, aki női
fodrász segéd volt a Gellért szállóban. Az ő családja az I. világháború után jött el Kolozsvárról, és a Koós Károly-féle Wekerle telepen telepedtek le a Bercsényi utca 39-ben129.
Anyja a harmadik gyerek volt a négyből, ő sem tanulhatott, pedig
művész akart lenni. „Márpedig a művészek között csak rosszlányok
vannak” volt az akkori nézet, meg egyébként sem lehet abból megélni. Ezért azután fodrász lett. Ebben a minőségében is használni
tudta művészi adottságait a fodrászversenyeken, a történelmi frizura
kategóriában, ahol lánya, Gitta volt a modell. Híres festmények hölgyeinek frizuráját alkotta újra. Gyerekként a Vöröskereszt útján sok
időt, mintegy tíz évet töltött Hollandiában, ahol sokat tanult a polgári életmódról.

128
129

Budapest Gazdasági Címtára 1942.
Budapesti Czím és Lakásjegyzék 1928.
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1931. december 28-án jegyezték el egymást. Lupták Antal nyomdász mester, MÁV műszaki tiszt leánya Gitta és Tomonyák József.130
1941-ben, ahogy a gyerek megszületett a szülők úgy döntöttek,
hogy valahova kertvárosba költöznek. Pestszentlőrincen találták
meg a megfelelő helyet. Előbb a Sas utcában vettek telket, de a háború miatt nem tudtak építkezni. A szomszéd Pál néni, egy erdélyi
menekült, gyakran vendégül látta később is, és sokat tanult tőle a
háztartás és a család dolgairól. Szülei később választották a
Szemeretelepet, ahol már egy házzal együtt jutottak hozzá a telekhez, a Garam utcában a felvidéki utcanevek miatt.
A ház az itteni szokás szerinti komfort nélküli kétszobás ház volt.
Igyekeztek modernizálni, bővíteni. Udvari épületet, házi vízművet
és vízvezetéket a lakásban tettek hozzá. Később a Besztercebánya
utcában találtak egy szomszédot, akivel közösen az Üllői útról bevezették a vezetékes vizet.
A háború alatt bombatalálat érte a körúti üzletet. Amit tudtak kimentettek és itt nyitottak fodrászatot a Földváry utca Üllői út sarkán,
női – férfifodrászatot. Jött az államosítás. Addig szekálták, amíg létrehoztak egy Szövetkezetet a többi Pestlőrinci kisiparossal.

130

Nyírvidék 1932. január 3.
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A környékbeli fodrászok összeálltak és közösen próbáltak megélni.
A férfifodrászat a Szarvascsárdánál, most használt ruhabolt, a női
fodrászat a Petőfi utca Üllői út
sarkán, most festékbolt. A Forum
mozival szemben is volt egy üzlete a szövetkezetnek. Később a
nőifodrászat átköltözött a Tököly
utca sarkára.
Sok időt töltött a fodrászüzletekben. Rajzolta a vendégeket, meg
mindent, amit látott. Az egyik
vendég javasolta neki hetedikes
korában az Úttörőhöz rajzszakköAz első portré
rét. Ott azután a „sikeres portréfestőnek” egy sámlit kellett lerajzolnia Gévai Antal tanár úr irányításával. A tanári instrukció: Mutasd meg apádnak, majd ő megmondja, mi nem jó rajta. Hát apja egyből látta, hogy szét fog csúszni
a lába.
Iskoláskorában a szomszédnénik segítségével ebédet főzött és elvitte a szüleinek az üzletekbe. Egyik „jól sikerült” alkotása a szilvásgombóc volt, aminek meggyúrta a tésztáját, felvágta, megtöltötte
csak éppen nem főzte ki, úgy nyersen vitte az apjához, aki megkérte,
hogy vigye haza és főzze meg!
A nyíregyházi nagynéninél sok nyarat töltött el gyerekként. A sok
gyümölcsfa, szép kert, gazdasági udvar, a sok lábas jószág örökre
megszerettette vele a természetet.
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Nagynénje fia, akivel testvérként nőttek fel, görögkatolikus pap lett.
Unokahúga gyakran vendégeskedett a vidéki parókiákon. Gitta unokatestvére Dr. Bacsóka Pál volt a máriapócsi prelátus kanonok, amikor II. János Pál meglátogatta a kegyhelyet és bizánci szertartású
Szent Liturgiát végzett a kegykép előtt.

Sajópetri utcarészlet
Az Engels utcai iskolába, ami korábban Gulner volt és most újra
Gulner, járt általánosba. Mivel nagyon szeretett és tudott rajzolni
hamar rátalált a kerületi Úttörőház rajz szakkörére, ahol értő tanárok
foglalkoztak a gyerekekkel. Nyolcadikos volt, amikor pályázatot
hirdettek a budapesti úttörőházak képzőművészeti szakkörei részére. A kiállítást az Országos Képzőművészeti Főiskola termeiben
rendezték meg. Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrászművész nyitotta meg „Szeressétek a szépet és lássátok is meg!” mondta. Ez a
kiállítás volt Tomonyák Margit pestlőrinci diák első kiállítása. A
Csongor és Tünde csodálatos mesefájáról készült díszletterv volt a
pályamunkája.131 A zsűri kiemelte, hogy egy gyerek milyen hatásosan tudta ábrázolni a gonoszságot.

131

Pajtás 1955. 05. 19.
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A következő siker a Shankar’s Weekly indiai képes hetilap által
1950. óta az 5-16 éves gyerekek részére meghirdetett rajzversenyen
volt. Itt a három ördögfióka figurájával ért el sikert, szintén a Csongor és Tündéből. Ekkor a Steinmetz Miklós gimnáziumba járt, ahol
érettségizett.
Művész szeretett volna lenni, de a szülei azt a feltételt támasztották
a festőpálya támogatásának, ha egy „rendes szakmát” megszerez,
amiből meg is lehet élni.
Így aztán anyai nagyapja nyomdokaiba lépett és offszet color retusőrnek jelentkezett a Kossuth Nyomdába.
Egy süketnéma retusőr, Koháry volt a mestere,
akinek a fő útmutatása az „alázat” volt a
munka iránt. Volt, hogy a 46-szor adta vissza
a munkát, mire elfogadta. A tudnivalókat a
Ságvári Endre Nyomdaipari Szakiskolában sajátította el. A metszést, a karcot, a grafikát
Varga Hajdu István tanította. Közben párhuzamosan a gimnáziummal és a nyomdász iskolával járt a Vasutas Zeneiskola és Képzőművészeti Kör foglalkozásaira is. Amikor megszeSzép Mari 1966.
rezte a retusőr képesítést, megkapta a szülői jótus
váhagyást a művészeti irányra. Így került
1961-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz-rajz szakára.
Eredetileg természetesen a Képzőművészeti Főiskolára jelentkezett.
Akkor ott egy egész hetes felvételi vizsgálat volt, melynek a végén
megbeszélték a továbbiakat a jelölttel. Gittának is eljött a beszélgetés ideje, amikor is legnagyobb meglepetésére az általa megcélzott
grafika szak helyett előbb a szobrászatot, amikor azt nem kérte, akkor Szegedet javasolták, mondván nagyon erős benne a pedagógiai
hajlam. Így azután hosszabb lett az út a Képzőművészetire. Vigaszt
jelentett, hogy két csodálatos tanár várta Szegeden Vinkler László
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és Fischer Ernő, aki emberileg és szakmailag is példaképe lett, mint
tanár és mint festőművész egyaránt.
Annak idején egy iparos gyereke nem lakhatott kollégiumban, maradt az albérlet. Az első két
évben a jászberényi híres
tornász edző lánya Rigó
Szántai Katalin volt a lakótársa, akivel a mai napig tart
a barátságuk.
Szegeden könnyű sportolni,
ott a Tisza, van uszoda,
sportpálya, tanultak ott testnevelés szakos diákok is. A
szobatárs hajnalban kelt,
ment úszni, futni, Gittát is
rángatta magával. Pedig a
művész életritmusa inkább a
bagolyéra hasonlít, viszont a
sport segített legyőzni az álmosságot az előadásokon.
Később több helyen is lakott, abban a házban is, ahol
Juhász Gyula élt egy darabig.
A Szegedi Tanárképző Főiskolán is előjött a díszlet és jelmez iránti
vonzalma, a Peer Gynt szereplőit álmodta meg egy ízben.
A három szak, különösen az orosz, ami teljesen ismeretlen volt, még
a cirill betűket sem ismerte, nagyon keménnyé tette a tanulást. Különösen, hogy Gittának a művészet volt az első, és a Steinmetz Gimnáziumban soha nem volt erős az orosz, különösen nem a forradalom után.
Szerencsére Dr. Fenyvesi István az orosz nyelv és irodalom tanszék
vezetője és oktató társai tudták, hogy a művészpalánta életében nem
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az orosz nyelv a legfontosabb, így aztán a rájuk jellemző emberséggel segítették át a nehézségeken.
Szeged a képzésen túl megadta a lehetőséget az önálló életre, ami
szintén jó iskola volt.
A tanulás mellett némi keresetre is nyílt lehetőség. Lakberendezés,
tanítás, korrepetálás. Aktívan részt vettek a főiskola kulturális, sport
életében. Színielőadások, dekorációkészítés a rendezvényekre szívesen vállat feladatok voltak.
A főiskola utolsó évében ismerte meg férjét. Sítáborból jött haza és
otthon vendég volt. A Kavicsbánya vasútállomás vezetőjének a fia
volt ott, „valamiért átküldte az anyja”. A szülők ismerősök voltak
úgy gondolták illik egymáshoz a két gyerek. A művész-tanár meg a
gépészmérnök. Nem indult egyszerűen a kapcsolata a fiúval, aki
gyerekként még pap akart lenni. Mindezek ellenére a következő évben megvolt az esküvő.

Hazafelé a vonaton Gyömrőről linóleummetszet
Házasságukból egy fiú született, aki informatikus, pedig a rajzhoz
is nagy tehetsége van. Egy fiú és egy lány unokájuk lett, jelenleg
még tanulnak.
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A főiskola elvégzése után az akkor szokásos „káderpolitika”
szerint a fővárosi tanárnő vidéken kapott állást. A gyömrői 4.
számú Általános Iskolában kezdett tanítani. Itt két probléma
volt. Egyrészt a testileg és lelkileg is sérült igazgatónő, másrészt
a hosszú utazás a munkahelyre,
különösen télen. Mind a három
szakon tanított. Nagy tanulság
volt a városi fiatalnak a vidéki
gyerekekkel megvívni a tekintélyért, a pedagógiai sikerért. Az
iskola és a vasútállomás között 4
km volt a távolság, amit gyalog
kellett megtenni. Este a nyolcadikos fiúk kísérték el az állomásig, hogy baj ne érje.
Az igazgatónő rendszeresen kihívta a járási tanfelügyelőket a
fiatal kollegina ellenőrzésére.
Ennek az az előnye származott,
hogy a monori úttörő titkár Jónás
Zoltán is megismerte a nevét és
felkérte az ország első „Úttörő
képzőművészeti szaktáborának”
vezetésére.
Alsógödön volt a tábor. Az
UNESCO
Képzőművészeti
Szekciója (INSEA) Pest megyében akart kiállítást rendezni
azokból a rajzokból, amik a táborban készültek. A tábornak két
személyes haszna volt. Részint
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megismerték az INSEA vezetői, másrészt feloldódott a stressz a
szervezetében és elmúlt az epegörcse. A nagy szerencséje az volt,
hogy tíz gyerek volt a táborban a Fóti Gyermekvárosból, akik
edződve voltak a házimunkában és mindenben segítettek, ha a felnőtt az élre állt.
Linóleum metszet kiállítási anyag készült. Nagy siker lett, és sok –
sok alkotótábor folytatás.
A szemeretelepi Bajcsy Zsilinszky utcai Általános Iskolában nem
volt rajztanár, megpályázta az állást. Fel is vették magyar-orosz-rajz
tanárnak. A kerületi Úttörőházban is dolgozott szakkörvezetőként
1966-74 között, emlékezve arra, hogy az ő művészi pályája is ott
kezdődött.
A Bajcsyban Tomory Lajos volt az
igazgató, aki egy korrekt, régivágású tanárember volt. Nyolc óra
előtt két perccel beállt az iskolakapuba és várta a későn jövőket. Gitta
biciklin érkezett, megrakodva diavetítővel, lemezjátszóval és nem tudott megállni a csúszós úton. Hatalmasat esett. Csercsa Erzsébet nevű
kisdiák látva, hogy szenved a megsérült kezével, hazament mintha
WC-re menne, és hozott neki egy
vizes zsebkendőt, hogy tudja borogatni.
Pihenő balerina
Tomory igazgató annyit jegyzett
meg, az, hogy utolsónak megy el, nem mentség arra, hogy utolsónak
érkezik.
Az igazgató úr másik szokása volt, hogy tanítás alatt végig ment a
folyosón, hallgatta az osztályokból kiszűrődő zajokat. Ezt óralátogatásnak hívta. Nem ment be a tanterembe, de a zajok alapján tudta,
ki tanít odabent. Szerette amikor halk zsongás, a munka neszei hallatszottak és semmi kiabálás.
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Hamar eljött, hogy csak rajzot kellett tanítani. Tovább folytatódtak
a gyerek és felnőtt táborok, melyekre a kerület többi iskolájából is
lehetett jelentkezni. A táborokban készült művek voltak magyar
részről kiállítva az INTART és INSEA rendezvényeken Hamburg,
Stockholm, Salzburg, Szingapúr, Bécs….
Az Úttörőházban több rajzszakkört is vezetett. Az egyik a krónikás
szakkör volt, ahol azt tanulták a gyerekek, hogy miként lehet naplót
írni és illusztrálni.
Ebben az időben már több kiállításon is részt vett, az első 1958-ban
volt és azóta rendszeresen meghívták, később önállóan mutatta be
műveit.
1966-tól öt éven át a Látóhatár című folyóirat, az Alföld Irodalmi és
Művelődési folyóirat és a Szabad föld lapjain láthattuk rajzait, linóleummetszeteit.
Rendszeresen
szervezett művészettörténeti, országismereti tanulmányutakat,
valamint számos alkalommal dolgozott
művésztelepeken, vett részt
utazásokon a
Gyökereim 1977. tus
világ számos
országában.
Nem hagyta abba a tanulást. Az ELTE-n neveléselméletet, neveléslélektant, esztétikát tanult, a Képzőművészeti Főiskolán művészi
rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria, művészettörténet szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett 1975-78-ban. Itt Barcsay
Jenő utódja, Patay László tanította az anatómiát, „nyugdíjas oktatóként" a mester is sokat bejárt, tanácsait hálásan fogadták.
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A kerület és a főváros több iskolájában tanított, párhuzamosan egyszerre többen is. (Darus utcai Általános Iskola, Dolgozók Gimnáziuma, I. ker. Petőfi és Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Thököly utcai
Karinthy Gimnázium, Pogány Frigyes Szakközép Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, és Gimnázium, Hunyadi Mátyás
Gimnázium.) 1987-2007 között gyakorlatvezető tanár az Iparművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében.
Kidolgozta és tanította az általános és középiskolai és gimnáziumi
rajz és műalkotások elemzése speciális tagozat tantervét, tananyagát
és aktívan részt vett a Nemzeti Alaptanterv munkaközösségének tevékenységében.
Vezetett tehetséggondozó szakköröket, filmklubokat, képzőművészeti stúdiót.
Rendszeresen részt vett az INSEA konferenciákon a világ számos
országában. Ezeken előadásokat tartott és saját, illetve tanítványai
munkáival szerepelt.
28 hazai és 18 külföldi művészettörténeti és országismereti tanulmányutat szervezett és vezetett.
Számos hazai és 15 külföldi tanulmányúton vett részt.
41 publikációja, riportja, rajza jelent meg a hazai és külföldi sajtóban.
21 rádió és tv műsorban szerepelt pedagógiai és alkotómunkájával
kapcsolatban.
23 alkalommal szervezett és vezetett alkotó és életmódtáborokat hazai és határon túli fiataloknak, 13 hazai és külföldi vizuális nevelési
konferencián, kiállításon szerepelt saját és tanítványai munkáival.
33 helyi és országos rajzversenyt és kiállítást szervezett, zsűrizett.
Több könyvet írt, közte tankönyvet a gimnazisták részére, amik nem
jelentek meg. A Papírvilág című könyv 3 dimenziós papírfigurákból
állt volna. Számos szakember barát tudott volna neki segíteni. Amikor meghívták a Szingapúrba a Könyvművészeti világkiállításra, ott
bemutatta a könyv szinopszisát, nagy siker volt. Sajnos azóta sem
készült el a könyv, ahogy több másik kezdeményezése sem.
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Tönkrementek a fotók, a cég, ami ki akarta adni. Több esetben a
megrendelő maximalistának ítélte a munkáit és ezért maradtak a fiókban.

Sokat kísérletezett a technikákkal. Talán a linóleum metszés nevezhető a kedvencének. Amikor már
nem egyszerűen nyomat készül a
metszetről, hanem színes ceruzával
átemelve, több metszetlapról összehozva alakul ki a színes kép.
Alkotóművészként is ismert és elismert. A tanítás és az alkotómunka
kölcsönösen hasznos és eredményes
az esetében. A nyári művésztelepek
élményei, a helyi látnivalók, a baráti
közösségek nagy hatással voltak rá.
(Velem, Zebegény, Kőszeg, Sopron,
Bázakerettye, Miskolc, Dörgicse,
Alsógöd, ….)
Örök fájdalom
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Philemon és Baucis
Számtalan műve származik ezekből az időkből.
Alkotásai a korai rajz és festői tanulmányoktól a mai elvontabb,
szimbolikus művekig alakultak, fejlődtek. Keresi a természet és az
emberi párhuzamait és ezt grafikai, valamint festői módon jeleníti
meg. Portréi természeti formák alakját öltik, s a természeti formákban emberi alakot és tulajdonságokat fedezünk fel. Egyedi és sokszorosító grafikai eljárások, pasztellek és saját színes egyedi grafikai eljárások jellemzik műveit.
Gyakran alkalmaz sorozatokat, variációkat egy témára: Évszakok,
Napszakok, Őselemek, Sorsom fában, Kettős portrék, Színek költői,
költők színei…
Távol-keleti világokat idéznek színes tusfestményei. Valaki jár a fák
hegyén, Megedződve tűzben – vízben, Te engemet, én tégedet…
Zenei és irodalmi művek is gyakran szerepelnek kedvenc témái között. Helyzetjelentés Vörösmartynak, Naptükör-Holdtükör, Kazohínia, Minden fában lélek lakik…
Joggal büszke a Pestszentlőrinc krónikája című helytörténeti könyv
borítójának címlaptervére, a Kondor Béláról írt cikkre „Kondorkák”
Lábunk alatt emberkék.
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A beszélgetés végén így összegezte az életét:
A tanítás hozadéka: 57 éve tanítok, mi az, amit megtanult az
ember ennyi idő alatt? Sok mindent. És ezt a tanítástól tanulja
meg az ember nem a tanulásból. A tanulástól én már annyi
katasztrofálisan analfabéta etikai és esztétikai embert láttam.
A tanítás az, amikor egy szülő gyereket nevel, egy tanár tanít.
Sokáig az volt a véleményem, hogy csak az tanítson, akinek
van gyereke. Ez akkor változott meg, amikor megismertem
Stéhli Piri nénit a Nyitra utcában, a férje a piaristáknak volt
a könyvtárosa még 90 évesen is. Piri néni a Kassában elsős
tanítónéni lett én egy pillanat alatt eldöntöttem, hogy az én
gyerekem az ő osztályába fog járni. A tanévnyitón ő és az osztályának gyerekei türelmesen, fegyelmezetten végig állták az
ünnepséget, szemben a többi osztály nevetgélő, beszélgető,
ugráló gyerekeivel, akiket a saját tanítóik nem tudtak megfékezni, hiába kiabáltak velük.
Talán ez az igazi elismerés:
Két szakmát is kitanult, majd gimnáziumi érettségit tett. A tiszadobi otthon igazgatónőjének sokat köszönhet. Ő pótolta az
anyát: szeretetet, figyelmet, támogatást kapott tőle. Később
sok segítséget kapott Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta rajztanárnőtől, aki rajztáborokba hívta a tehetséges fiút, külföldre
vitte művészettörténeti tanulmányutakra: Párizsba, Firenzébe. Ő volt az, aki kiléptette az állami gondoskodásból az
életbe. Megtanította főzni, csekket befizetni, másokról gondoskodni, és ő készítette fel a főiskolára is. A Képzőművészeti
Főiskola az intenzív tanulás időszaka volt. Egy órát sem mulasztott, úgy érezte, sok a pótolnivalója. Minden érdekelte: az
anatómia, a művészettörténet, a művészetpszichológia. A művészet világa izgalmas perspektívát nyitott meg előtte, ahol eltűnt minden korlát.
Balogh Tibor képzőművészről írta Bálint Ágnes132

132

http://www.lafemme.hu/emberek/440_osszerakni_mindazt_ami_szetesettt
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Díjak, elismerések
1971-79
pedagógiai munkáért, tehetséggondozásért 3 alkalommal
1986.
Karinthy emlékérem
1993.
ARS OCULORUM (UNESCO díj)
2005.
Pro Urbe Pestszentlőrinc – Pestszentlőrinc díj
2012.
MROE emlékérem
Fontosabb önálló kiállítások
1967/68
XVIII. ker. Hazafias Népfront első kiállítása
1986.
Életfa-Világfa Találkozó Stockholm
1987.
Kettős Portré/Otto Dix XVI. INSEA Konf. Hamburg
1988.
Papírvilág Belvedere kastély Bécs
1989.
Papírvilág Magyar Kereskedelmi Kamara Szingapúr
1990.
Érintés és hatás Mozarteum / Schloss Mitterstill
Salzburg
2001.
Magyar Kultúra Háza Bp.
XVIII. ker. Rózsa Ferenc Művelődési Ház
INSEA/Bp. „Metszetek” FPI Galéria
2005.
Üllő, Vargha Gyula Nagyközségi Könyvtár
2009
Mester és tanítványok Városháza Galéria
2011.
Feketén – Fehéren Galéria „70” „Sorsaim”
2011.
Kondor B. Közösségi Ház „70” „Természet – mitológia”
2017.
Gyökerek és szárnyak Lőrinci Nagykönyvtár
2018.
Kondor B. Közösségi Ház „Fáim hetedhét határról”
2022.
Kondor B. Közösségi Ház „80” Megadatott látnom
és láttatnom
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Válogatott csoportos kiállítások
1966, 1986. Főiskola után Horváth M. Kiállító terem Szeged
1967-től
Fővárosi és Országos Pedagógus Képzőművészeti
kiállítások Pápa, Pécs, Szeged, Kőszeg, Ernst Múzeum, Fáklya Klub
1975.
Három Grácia: Babits Á., Lukács Á., RTG
1987.
Vizi Tihamér, RTG Vízivárosi Galéria Budapest
1987.
Művészeti Tárló Néprajzi Múzeum Budapest
1992-től
Lőrinci Képzőművészek kollektív kiállításain való
részvétel
Mai nevén a 18. kerületi Művészeti Egyesület kiállító
művésze
1997.
Pestszentlőrinc 60 évének Képzőművészete
Karinthy F. Gimnázium Bp. XVIII. ker.
2004.
Voltak és Vannak Vigadó Galéria Budapest
2008-től
Szabad Alkotók Köre tárlatai Bp. XVIII. ker.

A Papírvilág egy lapja
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A Bajcsy Zsilinszky utcai Iskola igazgatója volt 16 éven át. Kétszer kapta meg Pestszentlőrinc - Pestszentimre Pro Urbe díját,
2012-ben a Szemeretelepiek Baráti Köre megemlékezést szervezett
Tomory Lajos születésének 100. évfordulójára. Az alábbiakban az
ott elhangzott előadásokból Dr. Téglás Tivadarét és Heilauf Zsuzsannáét idézzük, valamint az ünnepelt lányának visszaemlékezését
ismételjük meg.
„Az ember ne szűnjön meg tevékenykedni míg a szíve dobog.”
(Tomory Lajos)
Száz éve született, 1912. március 31-én. A sorstól kapott 86 esztendejének csaknem felében – aktív emberként és nyugdíjasként- a szűkebb pátriában, Pestszentlőrincen dolgozott. Ránk is hagyta máig
élő, megbecsült életművét. Már 14 esztendeje, hogy utolsó útjára
kísértük helyi temetőnkbe, de neve, munkásságának értéke nem halványult. Jelen sorok írója kollégája lehetett a helyi pedagógiában,
utódja az általa
országos
hírnévre emelt helyi vöröskeresztes munka irányításában, és
társa a helytörténeti kutatásban.
Személyes emlékek és nevével
jelzett szakmunkák között gondolva rá, nyomban felmerül a
168

Tomory Lajos
kérdés. Gazdag életútjából mit emeljenek ki az emléksorok? Aligha
kétséges, hogy az első kép a bölcsőringató szülőföldé legyen.
A történelemből ismert, néprajzában gazdag régi Gömör
vármegye egyik magyarlakta
falucskájában, Harmacon született. A kis községre a régi vár
történelmi romjai néztek. A
hely szelleme is érlelte Tomory
tanár úr elhatározását, hogy Rimasimonyi községben - a fiatal
pályakezdő értelmiség szolgálati helyén – falumúzeumot hozott létre. Ekkor érett a fiatal pedagógus a tárgyi néprajz ismerőjévé, ott sajátította el autodidakta módon a gyűjtő, feldolgozó muzeológusi munka alapjait. A kis gyűjtemény szőtteseit, festett bútorait, cserépedényeit a környező városok etnográfusai is irigykedve szemlélték.
Ezzel egy életre eljegyezte magát a gyűjtőmunkával. 1945 után
azonban a szülőföldön lehetetlenné vált a helyzete. A magyarellenes
politika az állásnélküliséggel, a kényszermunka veszélyével fenyegette. Figyelmeztetést is kapott, hogy próbáljon meg távozni. Kényszerűségből, nehéz szívvel hagyta el családját. Így érkezett 1946 végén Magyarországra, Pestszentlőrincre. Összes vagyona két kis csomagja volt, és hite, hogy választott otthonában talpra lehet állni. Új
környezetében családot alapított. A helyi iskolatörténetben és Erzsébettelep közéletéből jól ismert Lessó Gyula Ilona nevű lányát
vette feleségül. Nem csalódott reményeiben. Hamarosan elismert
pedagógus, igazgatóhelyettes, majd első számú iskolai vezető lett
Pestszentlőrincen.
Széles körben látott rá új otthona életére, jelenére, múltjára. Ebben
az is segítette, hogy aktív, majd nyugdíjas éveiben különböző
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társadalomképeket mutató iskolákban dolgozott katedrán állva, úttörővezetőként, igazgatóként. Megismerte a Kund utcai Általános
Iskolát, a Hengersor, a pestszentimrei Ady, a Kassa, a Brassó gyermek és szülői közösségeit.

(Szalay Sarolta engedélyével)
Szeretett munkahelye volt pályája utolsó szakaszában a Pedagógiai
és Helytörténeti Gyűjtemény, majd a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény.
Oktatói munkája mellett a közösségi élet számos területén dolgozott. Többek között a helyi ifjúsági vöröskereszt vezetőjeként, és a
szervezet budapesti és országos vezetőségében. Az Ifjúsági Vöröskereszt című lap szerkesztői munkája az országos elismerést is meghozta számára. Rimsimonyiban hagyott gyűjteményéért fájt a szíve.
A bánkódás helyett azonban otthonunkban is dologhoz látott.
Szemeretelepen, a Bajcsy – Zsilinszky utcai Általános Iskola igazgatójaként hirdette meg 1956-ban a szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak, hogy gyűjtsenek régiségeket, a település múltját őrző
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emlékeket. Iskolája folyosóján jelentek meg azok a szekrények, melyekben példás rendben, feliratozva, az ajándékozó nevének feltüntetésével kezdtek sorjázni azok az értékek, melyek a későbbi gazdag
gyűjtemény alapjait jelentették. Ekkor született náluk az első múzeum, mely később a Kassai utcai Általános Iskolában, a Pedagógiai
Intézet és Helytörténeti Gyűjteményekben, illetve a Múzeumsarok
kiállítóhelyén kapott egyre méltóbb helyet. A fáradhatatlan gyűjtő
és feldolgozó emlékét most a kiállító helyiség Tomory - terem része
is őrzi. Múzeumi munkája során törvényszerűen vált a helytörténeti
kutatás egyik legjobb szakemberévé. Munkásságával összekötő kapocs lett a Kubinyi Vilmos és Follajtár Ernő nevével fémjelzett induló korszak, és jelenleg is virágzó helytörténeti kutatómunka között.
Múltunkból különösen a telepek kialakulása és a helyi oktatásügy
históriája érdekelte. Ezek során szép eredményeket ért el a tanulók
társadalomképének feltárásában. Ő fogta vallatóra első, még a XIX.
században működő tanyai iskolánk anyakönyvét. Kedves témáira figyelve olvasta a régi helyi újságok cikkeit.
Előttünk azok a könyvek, melyek nevét, írásait őrzik: Séta a XVIII.
kerületben, Budapest XVIII. kerület történetének bibliográfiája,
Pestszentlőrinc krónikája, Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról.
Itt sorjáznak újságcikkei, helytörténeti publikációi, és a róla írott,
elismerő közlemények. Helytörténeti gyűjteményünk dísze az oklevél, mellyel múzeumának értékeit a városnak adta. A keze írását
őrző, rendszerezett iratkötegek emberöltőnyi munka tanúi.
Ez, hisszük már kissé a halhatatlanság.
Tomory Lajos Pestszentlőrincen személyiség. Polgáraink között Ő
az egyetlen, aki két alkalommal kapta meg a Pro Urbe Pestszentlőrinc – Pestszentimre címet. Első ízben életművéért 1996-ban, mikor
a várossá válás évfordulóját ünnepeltük, másodjára 1997 nyarán, a
Pestszentlőrinc krónikája megjelenésekor, helytörténészi munkásságáért.
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Őszintén szerette otthonunkat. Írt róla, városi sétákon mutatta be
szépségeit, értékeit. Állandó előadója volt helytörténeti konferenciáknak. Zsűrizett helytörténeti vetélkedőkön. Túllépve a hazai kisvilágon országos kitüntetései is számosak. A Munka Érdemrend bronz
fokozatának, a Vöröskeresztes munkáért arany fokozatának, a Budapestért emlékéremnek lett tulajdonosa. Élete utolsó évtizedeiben
Tomory Lajos neve „megváltozott”. Egyszerűen, ám tisztelő szeretettel Lajos bácsi lett. Tanulóinkat helytörténeti kérdésekkel felkereső cikkeit is így jegyezte. Ezen a néven keresték azok, akik a gyűjteménybe bejöttek hozzá. Bejöttek, hogy kérdezzenek, hogy újabb
„kincseket” hozzanak neki. Nem a gyűjteménynek, Lajos bácsinak,
hiszen személye eggyé vált azzal az idők során. Hány és hány szakdolgozat készült az Ő témavezetői segítségével. Utolsó munkahelyétől, a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjteményektől 1996.
december 31-én vált meg. Kezdetben még vissza – visszatért. Segített, tanácsokat adott utódjának.
1997 őszén, a Bókay-szobor felavatásán őt kérték fel az avatóbeszéd
megtartására. Segített a nagy értéket képviselő Bókay–napló megszerzésében is. Díszes megjelenését már nem érhette meg. 1998.
május 17-én, egy esős napon érkezett a szomorú hír. Tomory Lajos
végleg távozott. Súlyos betegségéről tudtunk, mégis reménykedtünk. Betegsége idején hogylétéről kérdezősködött a város, kereste
a helyi rádió, mely helytörténeti sorozatot iktatott műsorába. Akkor
már nem segíthetett. Gazdag életmű maradt keze nyomán, melyben
tovább él. Emlékét őrzi tudatunk, tanítványok nemzedékeinek emlékező szeretete. Őrzik könyvei, írásai, és dédelgetett „szellemi
gyermeke”, a MÚZEUM.
Tomory Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésen mondta el Dr. Téglás Tivadar. A szöveget a szerző
engedélyével ismételjük.
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Töredékek a Tomory család történetéből.
(emlékeit írásba foglalta Viola Dulovics Tomory, Tomory Lajos Pozsonyban élő lánya)
Id. Tomory Lajos református kántortanító az Alföldről
(talán Tomor) került Gömörbe. Pályafutását Balogiványiban kezdte, ahol
később fia (Lajos) és egyik
lánya (Erzsébet) kezdtek tanítani. Onnan Harmacra került, ahol feleségével a Pelsőcről származó Pál Teréziával három gyermekük született. Lajos 1912, Ilona
1914, Mária 1921. A legnagyobb lány, Erzsébet 1908ban született, valószínűleg
Balogiványiban.
Harmacról
valószínűleg
1923-ban Rimasimonyiba
kerültek, ahol Nagyapám mindössze hat évig tanított, de a községben és tanítványai életében maradandó nyomokat hagyott a szó legjobb értelemben. Itt halt meg 1929-ben gégesorvadásban, aminek az
előzményei talán még a háborúra tehetők, viszont a jéghideg templom, ahol kántorkodott, közrejátszott a betegsége kialakulásában.
(Az 1928-ból származó fényképen már beteg volt).
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Itt most közlök néhány részletet
Apám naplójából: Iskola: El. iskola Harmac 1918-1923. (5 o.).
Gimn. Rimaszombat 1923-1927
(IV o). Tanítóképző Pozsony:
érettségi 1931. Tanítói képesítő
Pozsony 1935. Polgári iskolai képesítő Pozsony 1938. Gazdasági
népiskola-szaktanfolyam Rimaszombat 1939. Polgári rendes tanári kinevezés Budapest 1942
(1939-től már „magyarok voltunk”)
Ahogy említettem, Nagyapám
után Apám is Balogiványiban
kezdte pályafutását
1931-ben, itt mindjárt
tanítványa lett legkisebb húga Mária is.
Innen került Rimasimonyiba 1935-ben,
ahol még azon az
őszön feleségül vette
gyerekkori nagy szerelmét Gál Bőd Jolánt, Gál Bőd János
jómódú gazdálkodó
gyönyörű lányát. Egy lányuk született, Viola, (ez én vagyok!) 1937ben. Ezekben az években végezte levelező tagozaton Szegeden a
Tanárképző Főiskolát. 1942-ben került Rozsnyóra az Evangélikus
Polgári Fiú- és Leányiskolába, ahol mindössze két évig tanított. Innen hívták be a háborúban tényleges szolgálatra. Már, mint zászlós
szolgált. (Az egyik mellékelt fénykép a tisztképző tanfolyamon készült.)
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Háborús szolgálatra 1944. augusztus 24-én, az én születésnapomon
hívták be. Erre a napra jól emlékezem! Háborús élményeit naplóba
jegyezte le, ennek egy része az Én háborúm című írás, amit egy fiatal újságíró barátnőm dolgozott fel. Ennek végső mondata: Október
28-án érkezett haza Rimasimonyiba Tomory Lajos tanító, kálváriája
ezen a napon ért véget.
Hát sajnos nem!

Tomory Lajos további kálváriája még csak azután kezdődött. Ekkor
már javában dúlt a magyarok elleni hajsza Csehszlovákiában, mert
hát Rimasimonyi a háború után ismét Csehszlovákiában találta magát. A kitelepítésre jelöltek jegyzéke 1945-ben már készen volt, s
mivel Apám még nem tért haza a hadifogságból, így Édesanyám és
én, mint Nagyapa családja tagjai Gál Bőd néven kerültünk a listára.
Közben haza jött Apám, Ő egy u.n. népbíróság „gyorsítélete” nyomán több más környékbeli tanítóval és értelmiségivel együtt a „háborús bűnösök” listájára került. Ezeknek az embereknek nem volt
más választása, csak az éjnek idején a közeli zöldhatáron átszökni
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Magyarországra. Apámnak a
volt rozsnyói igazgatója Gérecz
István nagyon gyorsan szerzett
állást Budapesten, Pestszentlőrincen az Erzsébet telepen. Az
itteni igazgatója Lessó József
volt, az ő lánya Horváth Lászlóné, Ilona lett az Apám második felesége. A magyarok kitelepítését
Csehszlovákiából
közben leállították, mi itt maradtunk! Kilenc éves voltam,
amikor Apám elment, tizenkilenc, amikor újra találkoztunk
1956 augusztusában. Én akkor
már érettségi után voltam, nagy
nehézségek árán kaptam útlevelet. Ekkor készült fénykép apa és lánya, valamint nagymama és
hét unokájáról. A három Tomory lány közül kettő édesanyjukkal
együtt tanítónő volt Rozsnyó mellett Csucsomban. Igazi pedagógus
család volt.

176

Tomory Lajos
Milyen volt Tomory Lajos, mint pedagógus? Halvány emlékeim
szerint és volt tanítványai szerint is nagyon kedves, szelíd, sokoldalú, művelt, jó humorú és nagyon jó pedagógus volt. Határtalanul
kötelességtudó. Ezt csak mellékesen: Az iskola egyetlen tanterme
és a tanítói lakás egy épület volt. Apám hajszál pontosan bent volt
reggel az osztályban, egyszer történt meg, hogy talán nem volt kész
idejében a reggeli, mert néhány percet késett. Nagy megrökönyödésére nem csak a tanulók ültek szép csöndben az osztályban, hanem
ott ült a tanfelügyelő is, aki nem jelentkezett be (udvariatlan és etikátlan dolog volt tőle). Azontúl Apám inkább nem reggelizett, de
bement idejében. Egy alkalommal, amikor szintén reggeli nélkül

ment be, Anyukám engem küldött, hogy hívjam már az Aput
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reggelizni. A tanterem ajtaja magas
volt én meg kicsi,
így én talán négyéves lehettem, dörömböltem és kiabáltam, hogy „Tanító úr azt üzeni a
tanítóné asszony,
hogy legyen már
szünet és gyüjjön
reggelizni.” Én különben minden nap
bejáratos voltam a
tanításra, így tanítottak meg a nagylányok már négyéves
koromban
nagybetűket
rajzolni, sőt olvasni, a
mostanáig szívbéli
barátnőm rajzolni.
Apám különösen kedvelte a tehetségese rajzoló gyerekeket, külön
is tanította őket. Ezek között volt az én barátnőm is, aki itt él Pozsonyban, gyakran nézegetjük együtt az 1940-41. iskolai évben készült fényképet. Őt interjúvoltam meg. Azt mondta Ő is, hogy a
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tanító úr nagyon kedves volt, de tudott szigorú, vagy inkább következetes lenni.
A tanítványainak meteorológiát is tanított. Az iskola kertjében volt
egy csapadékmérő szerkezet, amit minden nap az
ügyeletes napos ellenőrzött. Azt hiszem édesapjától, id. Tomory Lajostól
maradt rá a
természet, a
virág és gyümölcstermesztés szeretete. Az iskola mellett volt egy ú.n. szorgalomkert, ezt még Tomory nagypapa hozta létre, itt tanította a fölműves csemetéket szakszerűen földet, kertet művelni. Még fügefa is
volt ott! Az Apósa szőlőjében csodálatos csemegeszőlő fajtákat nevelt, egyszer díjat is nyert az Erzsébet királyné szőlővel. Erre máig
emlékszem, sőt a csodálatos díjnyertes fürtre is. A barátnőm szerint
külön ünnepnek számított, amikor a tanító úr bevitte tanítványait a
MÚZEUM-ba.
Apám természetesen kántor
is volt, sőt nem
is akármilyen,
férfikórust szervezett és vezetett. Alkalomként helyettesítette a lelkészt
is.
Érdekes,
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emlékszem, felszóltam a hívek nagy derültségére, hogy Lajoska, itt
vagyok!
A MÚZEUM. Nagy
betűkkel írom, mert
ez akkoriban ritkaságnak számított. A
tanterem mellett volt
egy kis helyiség, az
előző tanítók irodának
használták.
Apám MÚZEUMNAK. A néprajz,
népművészet, mint
rajztanárnak is szívügye volt. Összejárta a falut, begyűjtötte a faragott, festett ládákat, kerekes rokkákat, festett korsókat, kannákat, tányérokat. A gyönyörű lakodalmas szőtteseket, slingelt lepedőket, és
a tisztaselyem vállkendőket, amiket a módosabb parasztasszonyok
ünnepi alkalomra viseltek, az én anyai déd, sőt ükanyám kelengyéjéből, ruhatárából származtak. Amikor Édesapám Rozsnyóra került,
utóda Tóth Tibor szeretettel gondozta tovább. De hát 1944. december 20-án bevonultak a szovjet katonák, az iskolából a tanító családját kizavarták, (nálunk, a nagyszüleimnél húzódtak meg), az iskolából kidobáltak mindent, alig valamit sikerült megmenteni a máglyáról, de érdekes, hogy Édesanyám és én is a múzeumot mentettük. A
kisebb darabokat, még a tulipános ládát és a rokkát is sikerült kihozni, néhány cserepet is, de a szőtteseket, azt hiszem, mindet. Tévedés tehát az a feltételezés, hogy miután Apám elment, a népművészeti tárgyak „ebek hadjára” került, szétszóródtak, senki sem törődött tovább vele. El kell mondjam, hogy a gyűjtemény egy része,
már amennyi befér a pozsonyi panellakásomba, igenis jó kezekben
van, ha mások nem is, a gyermekeim és unokáim csodálják őket.
Néhányról pedig beszéljenek a fényképek a néma tanúk. Persze néhány darabot az idő vasfoga, a költöztetés viszontagsága megviselt,
néhánytól meg kellett válni. De a Tomory alapította múzeum
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darabjai örök emlékek. Köszönöm, hogy mindezzel bővíthettem a
Tomory emlékeket.

Tomory Lajos, a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény alapítója.
„Azon jámbor szándék vezérel továbbra is, hogy Pestlőrinc és
Pestimre méltó helytörténeti múzeummal fejlessze lakóinak
helytörténti ismereteit, ifjúságának hazaszerető érzelmeit”
Sajnos személyesen nem ismerhettem e sorok íróját, akit elődeim,
egykori kollégái, tanítványai, barátai csak Lajos bácsiként emlegetnek. Bár utolsó kiállítását a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény gyakornokaként még láthattam. Nélküle másként alakult volna a kerületi emlékek sora. Lelkes gyűjtőmunkájának eredményét nap mint
nap megcsodálhatjuk, hasznosíthatjuk a XVIII. kerületi Pedagógiai
és Helytörténeti Gyűjteményben. Számos ötletet, kiindulópontot
adó kortörténeti dokumentum 12 éven át vezetett naplója (19841996), melyben a gyűjteményt érintő feladatok, kérdések mellett
számtalan fontos kerületi momentummal, életmód-történeti adalékokkal ismertet meg minket Tomory Lajos.

Munkája a kezdetektől meghatározta a gyűjtemény arculatát, a gyűjtemény irányát:
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„Így kezdődött: a Budapest XVIII. ker.
Bajcsy-Zsilinszky utca
74. szám alatti általános iskolához 1956. augusztus 16-án osztottak
át igazgatónak. …
1956 szeptemberében
határoztam el, hogy ennek a településnek (a
Szemeretelep!) régi és
jelenlegi emlékeit öszszegyűjtöm s az iskolában helytörténeti múzeumot létesítek. Azt terveztem, hogy a lakosság fokozatos letelepedését (honnan, mikor
jöttek?) feltérképezem,
régebbi
épületeiről,
csütörtöki kis piacról
fényképeket készíttetek, a tárgyi és szellemi értékeket összegyűjtöm. A kartársak, gyerekek, szülők által összehordott régiségek nagy része iskolai, pedagógiai vonatkozású volt. Október elején már azon töprengtem, hogy hogyan is lehetne egy
pedagógiai múzeumot létrehozni, hiszen úgy sincs az országban. Ettől az időtől kezdve a figyelmemet a pedagógiai jellegű
emlékek összegyűjtésére összpontosítottam. Persze a gyűjtésben segítő tanulók többször hoztak egyéb régiségeket is…”
- írta feljegyzéseiben.
További vallomásából megtudható, hogy miközben egy országos
pedagógiai múzeum létrehozásán fáradozott. (az Országos Pedagógiai Könyvtár akkori igazgatójától megbízást kapott országos gyűjtésre) egyre gyarapodó gyűjteményét egyik helyről a másikra kellett
költöztetnie. Még ilyen mostoha körülmények között is talált
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alkalmat arra, hogy kiállításokat rendezzen, bemutassa a település
történetét, iskolahálózatának kialakulását, régi taneszközöket, tankönyveket.
1981. január 2-án nemes gesztussal a kerületnek ajándékozta 25
éve gondozott, féltve óvott gyűjteményét, melynek eszmei értékét
akkor 500 ezer forintra becsülte.
A kerületi pedagógiai és helytörténeti gyűjteményben ma is kézzelfoghatóan jelen van Tomory Lajos 41 éves fáradhatatlan munkája.
Egy-egy kutatás, kiállítás szervezése közben sokszor hálásan gondolunk elődeinkre, különösen alapítóinkra, hisz olyan anyagot gyűjtöttek össze, melyre méltán lehet büszke a kerület, s mi örömmel
tárjuk ezt az anyagot a nagyközönség elé. Tomory Lajos iskolai
egészségügyi ismeretterjesztő plakátgyűjteményének néhány darabja (mely
külön gyűjteményként unikális az országban) a Szentendrei Skanzen által szervezett kiállítással több országos és megyei múzeumba is eljutott már.
Helytörténeti tudása megőrződött és tovább él számos kiadványban. A könyvek, melyek nevét és munkáját őrzik: Pestszentlőrinci képeskönyv (1957), Séta a XVIII. kerületben, Budapest XVIII.
kerülete történetének bibliográfiája, Pestszentlőrinc Krónikája, Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról.
Tomory Lajos Pestszentlőrinc kiemelkedő személyisége volt. Polgáraink közül ő az egyetlen, aki két ízben kapta meg „Pro Urbe
Pestszentlőrinc-Pestszentimre” címet. Első ízben életművéért
1996-ban, másodszor 1997 nyarán helytörténészi munkájáért, a
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Pestszentlőrinc Krónikája egyik szerzőjeként. Országos kitüntetései
is számosak, többek között a „Budapestért” emlékérem tulajdonosa.
Utódai tisztelettel őrzik emlékét. A 2000-es évek elején a PIHGY
(Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény) főépületében
avatták fel a Tomory termet (mely az oktatástörténeti kiállításnak
adott helyet), majd 2011-ben megnyílt új, állandó kiállítás is tovább
vitte ezt a hagyományt. A díszes oklevél, mellyel gyűjteményét városának adta, az általa gyűjtött tárgyak és iratok, kézírását őrző,
rendszerezett iratkötegek – emberöltőnyi munka tanúi, halhatatlanságának ékkövei.
2012-ben születése 100. évfordulóján munkásságához méltó az a
kezdeményezés, melynek eredményeként a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény ezentúl alapítója, Tomory Lajos
nevét viseli majd.
Mára a Gyűjtemény hivatalosan is múzeum lett

Tomory Lajos Múzeum.

Tomory Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésen mondta el Heinlauf Zsuzsanna múzeumvezető
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Egy betelepült
Kik vagyunk és hogy kerültünk ide?
A „rohanó világot” minden évben egyszer megpróbálom megállítani és visszaforgatni az időt, hogy emlékezzek az előttem élt rokonaimra. Mindenszentekkor meglátogatom régi sírjaikat és elgondolkozom: kik is vagyunk?
1946. január 1-én, az alföld középső részén-Szolnok megyében, Törökszentmiklós közelében, az írott források szerint 1009-ben I. István az Egri Káptalannak adományozta azt a Tisza parti területet,
ahol megszülettem. Innen a község neve: Tiszapüspöki (Püspöki
birtok a Tisza mellett).
A történelem viharai a falun is sokszor végig söpörtek, a falu többször kihalt, de mindig újra benépesedett. Az uradalomnak szüksége
volt a napszámosokra, zsellérekre, a telkes gazdákra - (32 kat. hold
tartozott egy telekhez) - akik tizedet fizettek a művelt föld után.
Ezen írásos jegyzékeken már szerepel őseink neve is. A falu történetét többen is feldolgozták (Kovacsóczy plébános, Tóvizi Kálmán: tanári diploma, dr. Benedek Gyula:
doktori disszertáció), sok hiteles
adat került elő.
A jegyzékeken voltunk Túlviziek,
Tuviziek, de 1738-tól már Tóviziként szerepelnek elődeink. (Lehet,
hogy ezek a változatok a betelepítettek származási helyére utaltak, például: Jászok, Kunok stb.). Ma még
megtalálható az olasz Chiovini család volt birtoka a faluban. A szolnoki
művésztelep kiemelkedő tájkép-festője Chiovini Ferenc rengeteg képet
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festett a tiszaparti tájról, a falu eseményeiről (szüreti felvonulás, lakodalmas, csősz a kutyával, itatás a Tiszán stb.).
A Tóviziek sokgyerekes családok voltak. A helybeni házasságok révén, - pláne úgy, hogy a férj és a feleség is Tóvizi volt- a falu nagy
része rokon volt. Nagyapám: Tóvizi György, nagymamám: Tóvizi
Erzsébet. Több mint „tízféle” Tóvizi család élt a faluban, akik nem
tartották egymást vérszerinti rokonnak.
A családok a földosztáskor kapott, és összekuporgatott földjeikkel
1959-60-ban beolvadtak a TSZ-be, ami azután az egyetlen munkalehetőség volt.

Tóvizi János apja 51 évig vezette az Önkéntes Tűzoltókat. A testületben még hat Tóvizi látható.
Kitörési lehetőségként a tanulás és a városi munkavállalás jöhetett
szóba.
Én a Zsellér-sor 102-ben születtem, tanultam és otthagytam a falut.
Ma már csak a kedves rokonaim, a nem halványuló szép emlékeim
és az 1x2m-es „kapaföldem” a kapcsolat.
186

Tóvizi János
Családnevünk a Tiszaparti falvakban, városokban, az ország nyugati és keleti részén, Budapesten és Európa több nagyvárosában is
imitt-amott megtalálható. Egyre kevesebben vagyunk, de Tiszapüspökin kívül –régi falusi mondás szerint- csak „gyüttmentek”.
Szolnokon Gépipari Technikumot végeztem 1964-ben. Budapesten
jártam főiskolára, feleségem is itt dolgozott, így a családalapítással
itt próbálkoztuk. Kispesten laktunk a feleségem (aki szintén Püspöki
származású) szüleinek felvonulási épületében.
A Csepeli Fémmű Gyárfejlesztésén dolgoztam, amikor 1971-ben
megszereztem az üzemmérnöki diplomát. Akkori szokás szerint
igényeltünk lakást a munkahelyemtől. Nagy ambícióval dolgoztam,
sikerült még versenyeket is nyernem több műszaki feladat megoldásával (I. helyezés, III. helyezés stb.). Öt év sikertelen várakozás
után „beszálltunk” egy Zugligeti lakótelep egyik 12-lakásos társasházának az építésébe. Az első önálló 42 m 2-es lakásunkba, így 1973ban beköltözhettünk. Még udvar is volt a hat épület között (összesen
90 lakásból áll a lakótelep). Ide már csak az itt lakók jöttek, hiszen
körülöttünk csak erdő volt és az akkor még működő Disznófő forrás.
A gyerekek (a 2-százalékos kölcsön feltétele a két gyermek ígérete
volt) sokat lehettek a szabadban.
Idővel sikerült „kiharcolni” a telep gázellátását, útburkolását, az iskola felújítását és bővítését a megszaporodott gyerekek miatt.
A lakótelepért végzett társadalmi munkáért 1981-ben „Budapestért
kitüntető jelvény” elismerést kaptam133.
Ebben az időben már az akkor még üzemelő Ganz Villamossági
Művekben fejlesztőként dolgoztam.
A kialakult lakóközösség jó volt addig, amíg az ügyesebbek nem
tudtak nagyobb lakást szerezni. Az újak idegenek maradtak és kezdődtek a problémák: ki vágja le a füvet, miért vágta le mikor most
voltak a legszebbek a mezei virágok – miért nem vágták le mert így
sok a méhecske, miért tördelték le a cseresznyefa ágait, mikor még
nem érett meg a cseresznye …. stb. Az idő megérett a továbblépésre.
133

Fővárosi közlöny 1981. július 20.
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Szóval körbe néztünk, hogy lehetne önálló ingatlanhoz - talán kertes
házhoz - jutni pénz nélkül. A gyerekek már megnőttek és középiskolába, egyetemre jártak. (Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy
gond.)

Belgrádi kiállítás 2007.
Lőrincen és Kispesten is éltek rokonok, így megnéztük azt a környéket is, de nem igazán tetszett. Az árak sem voltak valami kedvezőek a fizetésünkhöz képest.
Meg aztán a budai hegyvidék az más volt, hiszen közel 15 évet éltünk fenn a hegyen.
Egy ajánlásra mégis megnéztünk egy elhagyott ingatlant. A redőnyök leszakadva, gondozatlan telek, rajta egy „tisztviselő ház”.
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Körbejártuk, és úgy gondoltuk talán lehetne bővíteni, felújítani. Talán még többgenerációssá is át lehetne alakítani.
A társasházi lakás annyit ért akkor (1984), mint a lőrinci ingatlan,
így belevágtunk, hiszen itt már önállóak lehettünk. A család pénzzel
nem, de munkával tudott segíteni.
Az első télen (1984) derült ki, hogy nem tudjuk
kifűteni a házat, rossz az
alap szigetelése, penészedett minden.
Minden lehetséges kölcsönt felvettünk, lebontottuk a házat, kiköltöztünk a garázsba és felépítettük a mostanit, amit
még mindig építünk és
reménykedünk,
hogy
nem maradunk egyedül
benne!
A beilleszkedés kicsit
nehezen ment, de az
építkezés – mások is
építkeztek a közelünkben, összébb hozott bennünket.
Lőrincre költözésünk után napi másfél órát utaztam a munkahelyemre, majd ugyanennyit vissza. Kőbányán a Szlávy utcában volt
egy gyáregysége a Cégnek: a Ganz Villamossági Művek Tüzeléstechnikai Gyáregysége, ahová „átcsábítottak” fejlesztőmérnöknek
gáz- és olajégőket tervezni.
Ekkor 1990-et írtak. (Jelenleg GB Ganz Tüzeléstechnikai Kft.)
A fejlesztések mindig izgattak, így itt ragadtam és innen mentem
nyugdíjba 2006-ban, majd még 2017-ig szerződésesként visszajártam dolgozni.
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Ez a munka kísérletezésből, szerelésből és
sok-sok műszaki rajz
készítésből állt. (Ha
még netán működött
is, az volt igazi siker!)
Két lány és két fiú
unokánk van, övék a
jövő!
Lassan megismertük
a környezetünket és
talán elfogadtak bennünket. (Csak 36 éve
élünk itt!)
Ebben segítségünkre
volt a Baráti Kör is.
2022. március 15.
Tóvizi János
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A Szemeretelepiek Baráti Közössége mozgatórugója, Pestszentlőrinc, Pestszentimre Pro Urbe díjas polgára
Kérésemre, biztatásomra Pista bácsi leírta az emlékeit. Ebből szemezgettem érdekes részeket, melyek segítenek megérteni öreg barátunk nem mindennapi életútját.
Amikor az ember úgy érzi, hogy élete gyertyája lassan csonkig ég, próbálja papírra
vetni élete történetét, hiszen a kisember is
sok mindent megélt és ebből kerekedett ki
mind az, amit mi életnek nevezünk. Lehet ez
bármi, de az ember élete egy tragikomédia.
Gyermekéveim. Születtem a múltszázad első
harmadának vége felé 1930 szeptember 20án (a közelmúltban láttam egy az napi Népszava számot szombat volt és a Népszövetségben a kisebbségi téma
volt napirenden), egy anyai rosszul számolás miatt Siófokon, amikor is anyám világra jövetelem előtt még látni kívánta szüléit. De az
is lehet, hogy én izgága voltam és igyekeztem előbújni. De most
már ez kideríthetetlen: megszülettem. Hova is születtem, mert akkor
ez fontos kérdés volt.
Apám egy dunántúli kisközségben Taliándörögdön látta meg a napvilágot parasztcsaládban az ősi evangélikus közösségen belül.
Anyám Pécsett született izraelita iparos-kereskedő családba. (egy
kis kitérő: édesanyám elmondása szerint az ő édesanyja közeli rokonságban volt a Kopschtein családdal, azaz Kálmán Imrével. Talán
innen van, hogy rajongok a Kálmán operettekért.) Nos ez a vegyes
házasság azután végig kísérte életem nagy részét. Drága szüleim az
évek során sok gonddal küszködve élték mindennapjaikat. Élete
első éveire ki is emlékezik, annyit tudok, hogy nővérem születésem
után alig egy hónappal torokgyíkban meghalt.
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Szüleim 1927-ben Siófokról Ajkára költöztek, ahol apám szabó-iparosként kezdett dolgozni. A rá jellemző makacssággal az évek folyamán elismert szabó mester lett önálló üzlettel. Itt élt haláláig
1968-ig. Ebben a falusi környezetben éltem gyermekéveimet. 1934ben megszületett testvérem.
Úgy tudom ez idő tájt anyám kikeresztelkedett, az evangélikus egyház tagja lett és apám elmondása szerint ekkor engedte meg, hogy
öcsémmel együtt megkereszteljenek. Falunk papja később elmondta, hogy keresztelésemkor kifogásoltam a hideg vizet.
Családom
Maradt egy egész életre szóló csodálatos
emlékem, ez pedig az, hogy édesanyám nagyon szeretett olvasni, élete végéig szerette
a könyvet, megszerettette mind kettőnkkel.
Ma is szeretem a könyvet. Őrzőm anyám
kedves könyveinek egy - egy darabját az erdélyi írók, a Szépmíves céh első példányait.
Persze testvéremmel megosztoztunk a
könyveken, mert mindkettőnknek a szeretett emléke.
Lehet, hogy kapkodok az emlékeim között, de feltétlenül kell írnom
az antiszemitizmussal való találkozásról. 1938-at írtunk. Egy reggel felfestették a kapunkra a nyilaskeresztet, de ezt tették más zsidó
és vegyes házasságban élőkkel is. (Ekkor anyám már kikeresztelkedett.) Mélyen megrázta szüleimet, akik akkor már elismert emberek
voltak a falunkban. Ami a megdöbbentő volt, hogy a Nyilas párt
apám kisiparos társai között terjedt, de sok volt az üveggyári munkás is. Emlékszem apám szobafestő barátja meg is jegyezte, hogy ő
volt a „kivitelező”. Az addig fennálló jó kapcsolat közöttük ekkor
megszakadt.
Elkezdődtek a gimnáziumi diákévek Sopronban. 1941 szeptemberében tanulmányaimat már Sopronban, az evangélikus líceumban
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folytattam. Ez már a rideg élet kezdete
volt. Elkerültem a szülői védernyő alól
és 11 évesen idegen környezetben,
mint kis falusi surmónak kellett egyedül megállni a lábamon. Kitéve az idősebb gyerekek rossz ízű tréfáinak és ez
akkor sok keserűséget okozott. Az új
környezet, az új tanulási forma számomra bizony sok sírós éjszakát jelentett. Új barátokra leltem. Kitűnő tanárokat ismertem meg. (dr. Csaba József,
dr. Kamondi Zoltán, Leitner József. Merész Károly. Oravecz (Ilylyas) Lajos.)
A második találkozás az antiszemitizmussal a gimnáziumban ért.
Az I. és II. osztály egymás mellett volt és a II. osztályba járt egy
izraelita fiú. Ezt a fiút az óraközi szünetben osztálytársai és más tanulók is inzultálták. Belerúgtak, meghúzták a haját. Ami feltűnt nekem az-az volt, hogy főleg az evangélikus papok és tanítók gyerekei
jártak elől az ütlegelésben. Nem egyszer mondták „rúgj bele ez nem
gyerek csak zsidó”. Ahogy emlékszem 8-10 zsidó gyerek járt a
gimibe, akik 1944 után soha nem adtak életjelt magukról. Elnyelte
őket a haláltábor.
Háborús évek diákjai voltunk. Sopron katona város volt és sok katonavonat indult a keleti frontra. Emlékezem arra az 1942-es kora
tavaszi reggelre amikor a tüzérek vonultak bevagonírozásra, és indultak a frontra és a könnyes hozzátartozókra is. Nemsokára az érkező sebesült szállító vonatokra. Néhány iskola hadikórház lett. Mi
látogattuk a sebesülteket és elborzadtunk a megcsonkult, frontot járt
embereken.
A tanítás a nehézségek ellenére folytatódott, mígnem miniszteri rendeletre máról holnapra befejeződött, és 1944 március 31-én azonnal
vége lett a tanévnek. Megkaptuk a bizonyítványt és irány haza. Igaz
mi gyerekek „örültünk” ennek, de otthon tudtuk meg, hogy
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várhatóan hazánkra is kiterjed a légi háború. A front itt kopogott a
kertek alatt. Mozgalmas volt ez évben, 1944-ben a március 15-i ünnepség. Az Erdész Kohász Bányász Akadémia hallgatói nagyszabású ünnepséget tartottak és tiltakoztak, mert a Volksbundisták a
Széchenyi téren letépték a magyar zászlót. Lett is belőle balhé. Napokig nem is merték a Kossuth utcában lévő székházukat a volksbundisták elhagyni. De azután jött március 19. a német megszállás.
A laktanyákban zárlat. Mi diákok a Várkerületen áll-tunk és néztük
a németek bevonulását. Másnap azután hallottuk, hogy hány akadémiai hallgatót vittek el a Gestapó emberei.
Mint 14 éves eszmélő gyerek lassan megértettem, hogy a baj nagy.
A felnőttek beszélgetéseiből elejtett szavakból, újságokból lassan
megismertem sok mindent, igaz sok mindent nem is értettem.
Anyám rokonságát az utolsó szálig deportálták, koncentrációs táborban pusztultak el. Emlékszem egy epizódra amikor apám hazajött a községházáról és a csendőrségről és csak annyit mondott
anyámnak „magára Rózsi nem vonatkozik a sárga csillag viselet.”
Sok év után, de sokszor értékeltem ezt a rövid apai bejelentést. (Áldott emlékű apánk, erről és sok minden másról soha nem beszélt,
elvitte magával a sírba). De ez a bejelentése akkor az életben maradást jelentette.
Apám úgy gondolta ne tébláboljak otthon, az lesz a legjobb, ha elmegyek dolgozni az alumínium kohóba. Olyan küldönc gyerek lettem. Tragédia akkor ért bennünket amikor a gyepük urai úgy döntöttek, hogy azon kikeresztelkedett Mózes hitűeket is internálják,
akik eddig nem voltak érintettek. Karácsony táján anyánkat is Pápára internálták. Később elmesélte, hogy milyen társaság volt ott.
Volt ott alispán feleség, orvos házaspár, katolikus papnak édesanyja
és sokan mások. Apám mindent megtett, hogy mentse anyánkat, segített, ahol tudott, és voltak akik segítségére voltak. Amikor márciusban megindult a Vörös Hadsereg offenzívája, a keret amelyik vigyázott az internáltakra szétszéledt és mindenki csodálatos
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szerencsével hazaért a szovjet csapatok segítségével. Ajka március
végén virágvasárnapján szabadult fel, két napra rá anyánk otthon
volt.
Felszabadultunk a szó igaz és valós értelmében. Igaz meg is szabadítottak bennünket sok mindentől, amit nem csak a harcoló csapatokat követő második vonal tagjai követtek el, de sok magyar is beállt a rablók közé, mert később sok elhordott holmit visszakaptunk.
De akkor az volt a fontos, hogy élünk és valóban felszabadultunk.
Most sokan finnyáskodnak erről az időszakról, de számunkra mindig a szabadságot fogja jelenteni 1945 virágvasárnapja.
Apám barátja azt javasolta, hogy tanuljam ki a villanyszerelést, dolgozzak mellette egy évig, mint segédmunkás és utána két évre szerződjek le. Megszerettem ezt a munkát is, mégis később szüleim úgy
döntöttek, hogy 1946 őszétől majd a Posta Műszerész Tanonciskolájában tanuljak. De addig is a gyárban dolgozzam otthon.

A Postás Tanonciskola 1943-47 növendékei és oktatói
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Mozgalmas időszak volt. Mint fiatal sihederben sok minden megmaradt. Alakultak a pártok. Szüleim az MKP helyi szervezet-ének
lettek alapító tagjai. Tízen voltak alapítók. Segítettek, ahol és ahogy
tudtak. (A sors fintora később az ötvenes évek törvénytelenségei
idején meg is „hálálták” mindkettőjüknek.) Akkor kezdtem felfigyelni arra, hogy hogyan lesz zöldből piros, nyilasból kommunista.
Hogyan kerülnek elő „mély illegalitásból” az új rendszer vámszedői.
Alig voltunk túl a háborús éveken. A forrongó, alakuló ifjúmunkás
és tanonc mozgalom kezdte kitölteni érdeklődésemet. Így lettem az
Iskola SZIT titkára. (Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom) Előttem ezt a funkciót Nagy Tibor töltötte be, aki később neves
rádió riporter lett, de korán elhunyt. Mint SZIT titkár csak sejtettem,
hogy mit is kell tenni, hiszen akik vezettek és irányítottak bennünket, azok is velünk együtt tanulták a mozgalmi munkát. Emlékszem
fáztunk és morgolódtunk a hideg műhelyben, de morogni is csak
halkan, mígnem egyszerűen sztrájkot szerveztem. Felsorakoztunk
és elindultunk a Szakszervezet központjába, hogy panaszt tegyünk.
Ekkor lett a vezetés körében kapkodás, hiszen már csapatunk elhagyta az iskolát a Benczúr utcában meg már tudták, hogy megyünk. Nosza, küldték utánunk oktatóinkat. Odri Lajos bácsi, akit
igazán szerettünk jött hozzám, hogy ne csináljak balhét, menjünk
vissza és rendben lesz minden, csak ne menjünk sehova. Később
megtudtam, hogy jelentették a vezérigazgatóság felé az ügyet és
még aznap hozták a szenet, meleg lett a műhelyekben és az egész
Gyáli úti telepen.
A figyelem középpontjába kerültem, én lettem a Postás Szakszervezet Ifjúmunkás felelőse. Öreg szakik azután meggyőztek, hogy az
MKP-ban van a helyem és 1947 őszén tagja lettem a pártnak.
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Amikor arról írok, hogy katonai pályára léptem indokolnom kell, hogy mi is vitt a hadseregbe. Akkor a Párt felhívása döntően befolyásolt. „Fiatalok a hadseregbe” ez volt a jelszó. Ez időben a hidegháború szelleme már
egyre nagyobb teret hódított. A súlyos Jugoszláv konfliktus mellett az MDP vezetése a
háborús hangulatot fokozta. Mindez sürgős
hadseregfejlesztést követelt. Velem együtt
sokan eleget kívántunk tenni a Párt felhívásának és jelentkeztünk a hadseregbe.
A SZIT (Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom) vezetői
javasolták, hogy egy időben adjam be jelentkezésemet a Kossuth
Akadémiára és az ÁVH tisztképzőre. Úgy döntöttek, hogy oda kell
bevonulnom, ahonnan előbb kapom meg a behívót. A behívóm egy
héttel előbb jött a Kossuth akadémiáról. Ki tudja mit úsztam meg.
Mielőtt belekezdenék életem egyik nehéz de szép szakaszának öszszegzésébe nem árt egy kis visszatekintés azokra az évekre. Ma már
elmondható, hogy fiatal demokráciánk legsötétebb időszaka kezdődött. Nem tudom elfeledni azt a májusi reggelt amikor a reggeli parancs kihirdetés azzal kezdődött, hogy letartóztatták
állam ellenes összeesküvés miatt Rajk Lászlót,
Pálfi Györgyöt, Dr. Szőnyi
Tíbort, és Szalai Andrást.
Valami félelem, valami
megfoghatatlan érzés kerített hatalmába. Az elmúlt
években többször volt közöttünk fiatalok között
Rajk László, mondhatni
rajongtunk érte. Ő lenne az
áruló, a párt az ország
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ellensége, a spanyolos Rajk? Azt hiszem ekkor kezdtük megtanulni
a hallgatást. Persze a napi politikai tájékoztatások, a terebélyesedő
„láncos kutya” téboly, az ellenség keresése rettenetes feszültséget
okozott. Azt tapasztaltuk, hogy el eltűntek a tanfolyamról hallgatók.
Azután jött a tájékoztatás, hogy a nép ellensége furakodott közénk.
De gyorsan repült az idő. Szabadságot kaptunk és engedélyt, hogy
szüleink megtudják, hogy elvezényelnek bennünket a Szovjetunióba tanulni. Búcsúzáskor apám annyit mondott „ne légy forró fejű,
és tartsad a szád”. Nehéz volt a búcsú. Farkas Mihály honvédelmi
miniszter búcsúztatott bennünket. 1949. augusztus 23-án kigördült
velünk a vonat. Ha visszagondolok erre az időszakra azt kell mondjam talán jobb volt, hogy elkerültem egy zárt világba, mert nem biztos, hogy megúsztam volna ezt a rettenetes sötét három esztendőt, a
Rákosi nevével fémjelzett terror éveket.
Csak, amikor már Csapon voltunk akkor mondták meg, hogy hova
vezényeltek bennünket. Közölték, hogy a műszakiak Irkutszkba, (a
város hallatán néhány öreg bácsi jutott eszembe, akik ott voltak hadifogolyok az I. világháború idején, meg Strogoff Mihály) a vadászpilóták Novoszibirszkbe, a bombázó pilóták meg Omszkba. De, ami
a feladata lett volna valakinek, hogy hogyan utazunk tovább Moszkvába azt senki nem intézte. A csapi állomásparancsnok lépett és jelentette valahova, hogy itt van egy csomó magyar mi legyen, hogyan utaztasson tovább bennünket. Egyszer csak jelezték, hogy a CsapLvov helyi vonattal utazunk tovább, a továbbit
majd ott megtudjuk. Hát „kitűnő szervezéssel”
indult a kaland.
A három év szibériai tanulás után tiszt lettem
és a kunmadarasi bombázó ezredhez kerültem
repülőműszaki beosztásba. A bombázórepülőgépek karbantartása, repülésre való előkészítése volt a feladatom.
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Valakinek feltűnt az életrajzomban, hogy apám önálló szabómester.
Ezen az sem javított, hogy a helyi MKP szervezet vezetőségi tagja.
Mint kulákcsemetét kizártak a pártból.
A kunmadarasi esztendőről egy kis epizód. Egyik nap azzal jött a
szomszédom, hogy hozzam ki a rádiót (mert volt egy világvevő készülékem). Hallgassuk meg mert úgy értesült, hogy az új miniszterelnök fog beszélni. Kérdésemre megnevezte, hogy Nagy Imre, aki
1945-ben a földosztó miniszter volt, mire én annyit mondtam, hogy
de ő volt a padlássöprő is. Mire a válasza annyi volt, hogy hallgassuk meg mit is mond most. 1953.június 4-ikét mutatott a naptár.
Meleg nyári nap volt. Miután boltos volt a lakótárs akadt egy két
üveg kőbányai világos, hát hallgattunk. A kötelező tiszteletkörök
után a miniszterelnök olyan dolgokról beszélt, amiről eddig még álmunkban sem mertünk beszélni, hiszen néhány hónappal előbb még
Kunmadarasról kulákokat telepítettek ki. Nálunk a seregben még
embereket vittek a „galamb házba”, ez az elhárítás elszeparált háza
volt, és elég volt egy rossz szó, vagy kopasz atyánkra egy megjegyzés és már is eltüntették. Amikor kizártak az MDP-ből én is vártam
a „meghívómat”, de szerencsémre elmaradt.
1953. október 23-án az ezred tisztigyűlésén kihirdetésre került a miniszteri parancs, melynek alapján megkaptam a
Szabó István altábornagy által aláírt elbocsátó levelet, miszerint a Néphadsereg hivatásos állományából tartalékállományba
kerültem. El voltam rá készülve, hogy le
fognak szerelni, hiszen egy pártból kizárt
tiszt mit is kereshetett volna a Néphadseregben. Mégis váratlanul ért a parancs,
annál is inkább, hogy az ezred politikai
tisztje biztosított arról, hogy munkámmal
meg vannak elégedve és ilyen irányú javaslattal is éltek a felsőbb parancsnokságok felé. Új egzisztenciát
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kezdeni minden háttér nélkül, egy hathetes kisgyerekkel nem is volt
olyan könnyű.
Az újbóli talpra álláshoz hathatós segítséget szüleimtől kaptunk. A
hadsereg annyiban segített, hogy a székesfehérvári Motorjavító Vállalathoz irányított, amely hadiüzem volt, ahol repülőgépek nagyjavítását felújítását végezték. Felvettek és 1200 ft + prémium havi fizetéssel kezdhettem dolgozni.
Lakáshoz rokoni segítséggel Siófokon jutottam. Bejáró dolgozó lettem, naponta hajnal 4 órakor keltem és indulás Fehérvárra.
Számomra furcsák voltak a civil életben tett első lépések. A vállalatnál, mint hibafelvevő technikus kezdtem dolgozni. Előtte persze
a személyzeti osztályon „megfelelő” kioktatást kaptam az éberségről, a titoktartásról az ellenségképről stb. Tudomásomra hozták,
hogy megkapták káder anyagomat és jellemzésemet, a párt kizárásomat. Szóval meg volt a fekete pont.
Feleségem nem dolgozott, de télen Siófokon hol is tudott volna. Egy
kereset 1200 ft. + 350, néha 400 ft. havi prémium. Ekkor még egy
gyermek után nem volt ellátás. Novemberben kerültünk Siófokra és
néhány hét alatt a levegőváltozás csodát művelt, az addig betegeskedő gyermek jól aludt, evett és mosolygós lett.
(Most előre ugrok az időben 38 év után sajnos eltemettem fiamat,
elvitte a tüdőrák.)
Rövidesen sikerült visszakerülni Budapestre egy véletlen folytán.
Az Autó és Traktor Alkatrész Gyár (ATRA) megbízottjainak fehérvári tartózkodásakor kísérőjük voltam és pontosan tudtam minden kérdésükre tájékoztatást adni, felvetették, hogy nem volna-e
kedvem hozzájuk átkerülni.
1956. Életem egyik meghatározó epizódja ehhez az esztendőhöz
kapcsolódik. Miértis?
1956.január 12-én reggel 6.45-kor, ahogy a gyárba értünk,
egyszer csak megmozdult a föld. Csak annyit láttunk, hogy
a gyárkémény meginog, a nagycsarnok tető ablakai csö200
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römpölve beszakadnak, az emberek rohannak ki a műhelyekből. Nagy volt a pánik.
1956 február 14-25 között történelmi kongresszust tart a
Szovjet Kommunista Párt. Ennek hatása lassan, de kihatott a
hazai politikai életre.
Jeges árvíz a Dunán.
Ez a három tényező meghatározta gondolkozásomat. Mielőbb rendet tenni munkahelyünkön. Mindenki tette a dolgát, mert élni kell.
A XX. kongresszus az érdeklődés középpontjába került. Az egyetemi fiatalság, az értelmiség arra kényszerítette az MDP vezetését,
hogy ha kelletlenül is de vizsgálja felül az elmúlt éveket. Lett is felfordulás. Csendben temetni. Viták bontakoztak ki a politikai perekről. Végül megszólalt Rákosi egy nagygyűlésen. Nagyon sajnálta,
hogy félrevezette őt Péter Gábor és csapata amikor koholt vádak
alapján Rajkot és társait kivégezték. Csak egyről feledkezett meg, ő
maga jelentette ki hogy „hosszú időbe és álmatlan éjszakájába került, hogy a tett testet öltött és leleplezte a Rajk bandát”. Rövidesen
intézkedtek Moszkvában és gyógykezelésre elvitték Rákosit. 1956
október 6-án százezres tömeg, a Fiumei úti temetőben vonultunk el
négy koporsó előtt. Alig két hét és október 23-án bekövetkezett a
forradalom.
1956. október 23. egy történelmi pillanatban egységbe kovácsolta a
nemzetet. Egyértelmű volt, hogy a nép fellázadt azok ellen, akik
megalázták, kifosztották. Nem a szocialista rendszert akarták megdönteni csak tönkretevőit akarták elzavarni és egy biztos alapon
épülő szocialista hazát akartak építeni.
Engem a kizárt párttagot az iparikulák származás mellett, mint aki
a Szovjetunióban tanult, mint moszkovitát október 27-én eltanácsoltak a gyárból. Dilemma előtt álltam, nos annak nem kellek mert osztályidegen vagyok, ennek nem kellek mert moszkovita vagyok, akkor hát hol a helyem?
A forradalom során a békés tüntetés néhány óra alatt zavargásba
csapott át és eközben súlyos atrocitásokra került sor. Illetéktelenek
kezébe került a fegyver, ez gyilkolásokhoz vezetett, ítélt az utca.
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Szemem előtt játszódott le egy ilyen atrocitás és ez nem csak engem,
de mindazokat megdöbbentette, akik ezt a ház ablakából látták. Ez
24-én délelőtt történt. A körút felöl egy 15-20 fős felfegyverzett csoport két rendőrt – akiken zubbony nem volt – terelt maga előtt. Házunk előtt a két ember futásnak eredt, mire a fegyveresek sorozatlövéssel leterítették őket, majd ahogy melléjük értek még mindegyikbe beleeresztettek egy-egy sorozatot. A két áldozat azonnal
meghalt. A csoport ezután tovább ment a Rádió felé. Nem volt ez
más, mint egy gyilkosság. A holtesteket 26-án szállították el. Ez volt
az első megrázó élményem, mely mély nyomot hagyott bennem.
Ahogy feloldották a kijárási tilalmat kimentem a körútra mely igencsak háborús állapotot mutatott. Friss sírok a Rákóczi téren, akasztott ember a lámpavason. Hősiesség és hősi halál az egyik ismérv.
Gyilkolás és fegyveres önbíráskodás, atrocitás a másik ismérv. Ez a
nap nagyon elgondolkoztatott. Ez lenne az a magasztos forradalom?! Az biztos, hogy nem ezt akartuk, amikor vitáztunk, beszélgettünk a gyárban vagy baráti körben.
Így köszöntött ránk október 30-ika. Én másnap reggel mentem a Köztársaság térre.
Amit a Városi Színház előtt láttam az elborzasztott. Több katonatiszt hullája egymásra
dobálva, az őrség tagjainak hullái szétdobálva. Asztalos János teteme lábánál fogva
egy fára felkötve, mellkasa felvágva, szívét
kitépték, még akkor is gyalázta a megvadult
tömeg a kihűlt meggyilkoltak tetemét. Mint
vadászaton amikor a vadász elejti zsákmányát, úgy fényképeztették magukat a fegyveresek egy-egy hullánál. A fegyverek rossz kinézetű emberek kezében voltak, hiszen október 28 - 29-én köztörvényes bűnözők szabadultak ki, és nem egy közülük ott gyilkolt a téren.
Rövid katonai pályafutásom alatt több ott meggyilkolt melósból lett
katonatisztet ismertem, Asztalos Jánossal személyesen is találkoztam és minden gyilkos önbíráskodás csak taszított az eredeti forradalmi eufóriától, arra a következtetésre jutottam, hogy ez már nem
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fér össze az én politikai elképzelésemmel itt pontot kell tennem, eddig és nem tovább.
November 15. után elindultam, hogy meglátogassam szüleimet,
mert semmit sem hallottunk róluk. A déli pályaudvarról indult, mint
mindig a vonat Ajkára. A megkérdezett kalauz kérdésemre a következő választ adta „ja a szombathelyi, hát a disszidáló vonat a négyesről indul”. Szüleim igen nagy örömmel fogadtak, igen megörültünk egymásnak, hisz az elmúlt időszakban minden volt. Jó volt azt
tapasztalni, hogy jól vannak. Volt miről beszámolni. Apám egy kis
harapni valóért felküldött a padlásra. A gerendán két olyan akasztó
kötelet találtam és alatta két hokedlit oda készítve. Megdöbbentem.
Az esti beszélgetés közben a két áldott jó öreg elmondta a történetet.
„Tudod fiam mi sok mindent megértünk, sohasem bántottunk senkit, mindig csak segítettünk. Mégis tudomásunkra hozták, hogy
1945-ben mint az MKP helyi szervezetének alapítói rajta vagyunk
a fekete listán. Bűnünk volt, hogy mind két fiuk a Szovjetunióban
tanult. Úgy döntöttünk – fűzték tovább beszédjüket - hogy nem fognak bennünket elhurcolni, megcsináltuk a két hurkot, bíztunk abban,
hogy felérünk a padlásra és végzünk az életünkkel. Nem hagyjuk
magunkat agyonveretni.” Édesanyám még ehhez hozzátette. „1919ben Siófokon végig éltem a fehérterror tobzódását, láttam mit tettek
Horthy pribékjei, ezt nem akarom mégegyszer megélni. Nekem
egyszer visszaadták a szabadságomat az orosz katonák ezért én most
is hálás vagyok nekik.”
A forradalomért való lelkesedés gellert kapott amikor október 24.
délelőtt az utca ítélkezett, szemem előtt lőtték le a két fegyvertelen
rendőrt. A Kossuth téri vérfürdő embertelen mészárlása pláne, ha
azt fegyveres testület tette csak ártott a jobbért való törekvés ügyének. Azonban a Köztársaság téri gyilkolás, embervadász mészárlás
olyan rettenetes hatással volt rám, hogy nekem a továbbiakban nem
lehet semmi közös kapcsolatom az eseményekkel. A november 3-i
Mindszenti szózat adta azt a végleges lökést, hogy itt nem a jobbítás
szándékáért folyik a harc, hanem egy sötét, régi, úri Magyarország
restaurálása a cél. Nagy Imre ez a jószándékú becsületes
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kommunista pedig nem tud úrrá lenni az ordas eszmék felett. Elutasítottam minden a szocialista rendszer elleni restaurációs kísérletet.
Ezek után úgy döntöttem, hogy nekem itthon a helyem, segítenem
kell a konszolidálódást. A gyárban kapcsolatot kerestem az MSZMP
szervezőjével és 1957 februárjában beléptem a pártba. A MEO-ba
nem kerültem vissza, más munkalehetőséget nem ajánlottak fel, felmondtak. Nem voltam sokáig munka nélkül.
A Gábor Áron (volt Oetl ) vasöntöde és gépgyárban helyezkedtem
el 1957. március 5-én. Kovács Lajos munkaügyi osztályvezetővel
folytatott beszélgetés után, az MSZMP vállalati szervezet (Intéző
Bizottság) vezetője Remport Gábor fogadott és nyilvántartásba vett,
hosszasan véleményt cseréltünk, közben felkért, hogy segítsem
majd a KISZ vállalati szervezet megalakítását.
A velem egykorú fiatalokkal gyorsan ment a szervezeti élet megindítása. Budapesti szinten az első húsz szervezet között alakult meg
a GÁV „Asztalos János” KISZ szervezete.
Társadalmi kötelezettségem bővült, tagja lettem az akkor alakult kerületi munkásőr századnak. Ennek a testületnek azért lettem tagja,
hogy cselekvő részese legyek a rend és nyugalom biztosításának,
Mindig előttem volt az 1956. október 31-i kép a Köztársaság téri
vérengzés. 1964 ig voltam a testület tagja. Leszerelésemet azért kértem mert úgy éreztem, hogy erre a testületre már nincs szükség,
ugyanakkor kezdett olyan második hadsereggé alakulni. Ez zavart
engem, ebből ki kell lépni, ez már nem az én világom volt.
Rövid időn belül tapasztaltam, hogy kezdenek kivonni a KISz munkából, egy másik fiatalt javasoltak a vezetésbe. A párttitkárral folytatott beszélgetés során csendben, de utalt arra, hogy megtetted, amit
kellett, neked a családoddal kell foglalkozni, add át a KISz feladatokat utódodnak, és a műhelyben végezd a munkádat. Hozzátette,
hogy továbbra is számítunk rád. Megkaptam a szépen cizellált üzenetet. Ekkor lépett Hidas István régi ismerősöm, felajánlotta, hogy
áthelyeztet a KGM-be és a Kereskedelmi Főosztályon fogok dolgozni. Ez gyorsan meg is történt.
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1958. június 29-én beléptem a KGM Szabadság téri épületébe és a
Kereskedelmi Főosztály Export-Import Osztályán az Import csoportnak lettem munkatársa. Az 1958-1963 közötti 5 esztendő igazán
jó tanuló idő volt.
Főnököm javaslatára 1963-ban beiratkoztam a Szegedi József Attila
Tudományegyetem Jogi karára. Mindig jó szívvel gondolok vissza
a minisztériumban eltöltött évekre, főnökeimre, kollégáimra, akik
körültekintően nyitogatták szememet, megismertettek nagytudású
akkor félreállított emberekkel, tanítottak, könyvet adtak a kezembe,
nagy kár, hogy ezeknek az embereknek a tudását szakértelmét sokszor mellőzték, talán messzebbre juthattunk volna. 1962 végén a
Párt VIII. ker. Bizottságától megkeresték főnökömet, hogy szeretnék, ha áthelyezéssel átkerülnék a pártapparátusba. Főnököm annyit
mondott, tudja Pista magának saját kárán kell, hogy rájöjjön arra,
hogy nem jó úton jár. Elköszöntem kollégáimtól, tanítóimtól és pártalkalmazott lettem, ahogy magamat neveztem „fizetett forradalmár”.
Mire is volt jó ez a váltás, utólag mondhatom semmire. A Pártépítési
és Tömegszervezési Osztályra kerültem és gazdasági témákkal foglalkoztam. Első időszakban a Ganz-MÁVAG-gal, e tekintetben itt
én voltam a 20. senki, hiszen a Ganz-MÁVAG mint kiemelt nagyvállalat közvetlenül a Párt Központ irányítása alá tartozott.
A párt apparátusba tartozni - úgy gondoltam én naiv – megtiszteltetés. Hamar rájöttem, hogy ez merő ábránd. Itt rideg parancsolgató,
ellentmondást nem tűrő rend érvényesült. Egyre jobban erősödött
bennem, hogy nem nekem való ez az apparátusi munkakőr. Az alakult ki bennem, hogy néhány tucat zsargon megtanulásával azt képzeli az ember, hogy megkapta a bölcsek kövét, és olyan tévedhetetlen felsőbb rendű emberré válhat.
1966 márciusában elhagytam a „fizetett forradalmár” pályát melyet
nem nekem találtak ki, és örültem a pályamódosításnak.
1966. március 15-én beléptem a Budapesti Bútoripari Vállalathoz,
mint a személyzeti osztály munkatársa. Tudtam, hogy csak ideiglenes a hely. Majd a központi gyár üzemgazdasági osztályára
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kerültem. Vezérigazgatóm előre jelezte, hogy itt is rövid időt fogok
tölteni, ismerjem meg a faipart, a bútor gyártást, főleg az embereket.
1970-től a Vállalat Igazgatási, Ellenőrzési és Jogi Osztályát vezettem 1974-ig. Miután az orosz nyelvet beszéltem sok export tárgyaláson vettem részt és mindenhol tanultam. Vállalatunk exportja a
Szovjetunióba irányult. Számtalan bútor kiállításon jelentünk meg.
Leningrád, Minszk, Rosztov, Kijev. Kilenc évet dolgoztam a BUBIV-ban. Sok örömöm, sikerélményem, kevés kudarcom volt. De
ismét engedtem a kisértésnek amikor az MSZMP VIII. kerületi Bizottságából megkerestek azzal, hogy vállaljam el az Üveges Szövetkezet vezetését. Engedtem a csábításnak és egy stabil helyet elhagyva, ingoványos területre léptem 1974 július 13-án, amikor
megválasztottak a szövetkezet elnökének. Életem végzetes hibáját
követtem el. Ez az ágazat a maszek világot tükrözte. Főkönyvelőnek
eljött velem Nagy-Máté Kálmán nagytudású szakember, de ő is hamar rájött, hogy aknásított terepen járunk. Összegezve számomra
kudarc volt az a közel két év, amig ott dolgoztam. Szeretném kitörölni emlékeimből.
Miután az Üveges Szövetkezet elnöki tisztségéről lemondtam 1976.
július 15-én, munkaviszonyom megszűnt, 1976. július 16-i hatállyal
áthelyeztek a XX. ker. Építőipari Szövetkezethez műszaki gazdasági tanácsadónak. Nem volt ez más, mint egy parkolópája. Itt keresett meg Kara Tibor a Szék- és Kárpitosipari Vállalat frissen kinevezett vezérigazgatója, hogy vállalnám-e a vállalat titkárságának
vezetését. Természetes igent mondtam. 1978 május 15-i hatállyal
beléptem a Szék és Kárpitosipari Vállalathoz. Ezzel véget ért aktív
munkában töltött életem kudarcos szakasza, végre visszatérhetem
az állami iparba.
A Szék és Kárpitosipari Vállalatnál természetes az első napok az
ismerkedésé voltak, de ezen hamar átestem, hiszen a bútoripar egy
nagy család volt és sok régi ismerőssel találkoztam, könnyű volt a
beilleszkedés. Mindig hálával gondolok Kara Tiborra, aki támogatott és segített, de minden vezetőtársam is készségesen támogatott,
hogy mielőbb hasznos tagja legyek az akkor újra szerveződő
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vállalati vezetésnek. Feladat volt bőven, de ez jelentette számomra
a megnyugvást, végre ismét hazataláltam a bútoripar nagy családjába.
Ugyanakkor az egész ipar átrendezése, átszervezése lendült mozgásba. „Nagyobb önállóságot, mozgás szabadságot a vállalatoknak!” Ez volt a szlogen, de az irányító szervek meg akarták tartani
szerepüket, tehát a vállalati önállóság olyan volt, mintha tanuljunk
meg gúzsba kötve táncolni. Vállalati Tanácsok létrehozása, új szabályzatok elkészítése, de a felügyeleti szervek irányítása mellett. Ez
volt a nesze semmi fogd meg jól, az új iparpolitika.
Közben gyáraink termeltek, bővültek piacaink, de más jelenségek is
felszínre kerültek. Megjelentek a spontán privatizálások. Elérkeztünk a 1988. évhez. A szélmalomharc felőrölte vezérigazgatónkat.
Infarktus, időelőtti nyugdíjazás. A vállalati vezetés szétesett, új vezérigazgató választására került sor. A gyárak önállósodási törekvése. Minden azt vetítette elénk, hogy káoszba fullad sok - sok év
eredménye. Miután a vezetés megbomlott, magam is azt érzékeltem,
hogy itt már nincs mit tenni, nincs rám szükség, kértem idő előtti
nyugdíjaztatásomat. Miniszteri engedély alapján 1989. január 1gyel, 43 év és 133 nappal (egy évvel a rendes idő elött) befejeztem
aktív munkában eltöltött éveimet, kurtán furcsán nyugdíjas lettem.
Házasságaim
Életem során háromszor házasodtam.
Az első: Több éves levelezés és az Irkutszki hazatérés után minden
szülői intelem, kérés ellenére fejest ugrottam a házasságba. Feleségem hat esztendővel volt nálam idősebb. 1952. szeptembert mutatott a naptár. Kunmadarason egy albérletben kezdtük a közös életet.
Alig egy évre rá megszületett gyermekünk István. Rövidesen tartalékállományba kerültem, amint erről már írtam. 13 év után közös
megegyezéssel elváltunk. Fiunk az anyjánál maradt. Lakásunkat sikerült két kisebbre elcserélni, megosztoztunk azon amink volt. Fiammal kapcsolatban maradtam, amíg fiatalon meg nem halt tüdőrákban, a végtiszteletet én rendeztem 1990-ben.
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Második házasságom: Bevallom ez pontosa olyan meggondolatlan
lépés volt, mint az első. Annyi különbséggel, hogy egy válófélben
lévő két gyermekes asszonnyal kapcsoltam össze az életem. Sokat
dolgoztunk, anyagilag gyarapodtunk, lakásunk, kis nyaralónk volt,
rendezett volt az életünk, de mégsem volt harmonikus. 10 év után
válás, mindent megosztottunk. Könyveimet összepakoltam, kis motyómat becsomagoltam és becsuktam magam után a közös lakás ajtaját.
Harmadik házasságom: Ancsámmal, még az Üveges Szövetkezetben ismerkedtem meg, és ez több lett, mint ismerkedés. 1976. második felében költöztem páromhoz ide Pestszentlőrinc Szemeretelepre a Szitnya u. 55-be és elkezdődött nem könnyű, de tartalmas
életünk. Negyvenhatodik évemben végre benőt a fejem lágya. Mindent elölről kellett kezdeni, de hittünk abban, hogy menni fog, és
akartuk, hogy úgy is legyen. Ettől a pillanattól fogva mindent elkövettünk, hogy lakásunkat alakítsuk, komfortossá tegyük és lehetőleg
bővítsük. Igénybe vettük a kedvező banki kölcsönt, munkatársi önzetlen segítséget. Ennek az lett az eredménye, hogy minden időre
elkészült. El tudtuk helyezni édesanyámat is. Ancsám első férje elhunyt, így Tamást Ancsa fiát is haza hoztuk. Őt nagyon megszerettem és most is tisztelem, becsülöm és szeretem - nagyon előre szaladva, a mai napig is minden reggel jön, segít és hagy mondjam,
nem is tudom mi lenne, ha ez nem így volna.
Az évek repültek, de tartalmasak voltak, és bátran mondhatom boldogok voltunk. Mindketten aktívan dolgoztunk. Egyben nem tudtunk zöldágra vergődni, ez pedig a dohányzás volt. Erről csak akkor
mondott le a nejem, amikor 2002-ben kórházba került és szembesült
a dohányzás káros következményével.
Minden úgy alakult, hogy békés öreg korunk lesz. Sajnos nem így
történt. 2006-ban veseelégtelenség lépett fel páromnál, és állandó
kezelésre szorult, hetenként háromszor vitték kezelésre és így volt
ez 8 éven át. Ancsa betegsége megváltoztatta az életvitelünket. Eljött 2014. az utolsó nyár. Unokája, Tomi ballagása még örömteli
volt, de a beteg sejtek megtámadták az agyát és november 6-án győzött a gyilkos kór, és Ancsám az örökkévalóságba távozott.
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Elvesztettem, akit szerettem, akivel 38 éven át egymás kezét fogva
mentünk az élet útján. Ma is nehéz erről írni.
Életem felét, 46 esztendőt itt éltem le, örömben, sikerben, bánatban,
kudarcban, itt Szemeretelepen a Szitnya utca 55-ben, tehát joggal
tartom magam Pestszentlőrincinek. Őrzőm szeretett Ancsám emlékét, mert velem van, bennem él.
Aktív nyugdíjas éveim. Ez az időszak 1989 január 1-jén kezdődött.
Miután megszerettem Szemeretelepet és környezetem is befogadott,
bekapcsolódtam az itt kibontakozó fejlesztési munkába. Különösen
lelkes szervezője volt annak Batta József kerületi és fővárosi tanácstag, aki az elmaradt Szemeretelep fejlesztését, komfortossá tételét,
ezzel az itt lakók életkörülményét kívánta jobbá tenni.
Batta József mellett Pándi János nagytiszteletű úr is lelke volt a
munkának. A kivitelezés nagyon jól szervezett volt, mindenki tette
a dolgát. Milyen felemelő érzés volt, amikor egy-egy szakasz elkészült és bekapcsolhattuk a gázt a konyhában, a bojler biztosította a
melegvizet a fürdőszobában és a fűtést is. Milyen öröm volt, amikor
megcsörrent a telefon. Ezt igazán azok tudták értékelni, akik évtizedekig várták ezt a pillanatot. A csatornázás az bizony nehezebb téma
volt. Meggyőzni egyenként a lakótársakat, hogy szüntessék meg az
emésztőt. Nem egy esetben az ásott kútba bevezetett házi derítőt.
Mikor végre volt gáz, csatorna, telefon, jött a szilárd út építése és
komfortos lett a telepünk és városlakónak érezhettük magunkat. Milyen nagy kár, hogy ennek az átalakulásnak lelkes megálmodója,
szervezője Batta József nem érhette meg a sikert, egy napon szívroham következtében meghalt. Mélyen meggyászoltuk barátunkat
Pándi János mindannyiunk nevében búcsúzott tőle. Ez a nagy
munka megváltoztatta településünk arculatát, tisztább lett a levegő.
Közelebb hozta az itt lakókat egymáshoz.
Ezt az igényt észlelete és érzékelte Pándi János bátyánk, amikor
neki állt szervezni és 41 taggal megalakult a Szemeretelepek Baráti
Köre 1990 júniusában. Öt év után, Pándi János elköltözésekor, megválasztottak a Baráti kör elnökének. Folytattuk a munkát közösségünkért.
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Mindig nyitott szemmel jártunk és figyeltünk, hogy hol és mit kell
javítani.
A Szemeretelepi vasúti átjárás is sok problémát okozott.
Különösen a Május 1 tér, Honvéd utcai csomópont vált veszélyessé,
hiszen itt a nagy gépjármű forgalom mellet nagy volt a gyalogos
forgalom is. Nem volt megfelelő járda a gyalogosoknak, nem volt
megfelelő közvilágítás.
Sok utánjárásunkra végre
az illetékesek megtalálták a
megoldást és 2002-ben elkészült a vitatott szakasz.
Lett biztonságos gyalogos
átjáró, lett ostornyeles közvilágítás és útszakasz világitás, s még egy, megszűnt
a nehéz szállító járművek
forgalma a Honvéd utcában. Azóta az átjáró gyalogos forgalmát tovább szabályozták, de jó érzés volt, hogy kezdeményezésünk nem
volt hiába való.
Közösségünk utazásai során mindig érdekelt, hogy egy- egy település hogyan emlékezik meg a II. vh.-ban elesettekről, a holokauszt
áldozatairól. Sokszor megálltam a Kossuth téri I. vh. emlékmű előtt,
vajon miért nincs itt nálunk emlékműve a második világégés áldozatainak. Ezért levélben meg kerestem a Honvédelmi Minisztérium
levéltárát. Rövidesen kedvező választ kap-tam. Külön – külön megküldték a pestszentlőrinci és a pestszentimrei hősi halottak névsorát.
Segítségemre volt Dr. Regős János és kapcsolatba kerültem Pándi
Tamás úrral Pestszentimréről. A hivatalos listák alapján Regős János segítségével eljutottam Mester László polgármesterhez, Frank
Gabriellához a Helytörténeti Múzeum vezetőjéhez, és az önkormányzaton belül elkezdődött az előkészítő munka.
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Nehezen értettem meg, hogy miért olyan lassú az élőkészítés. De
végül is 2006. szeptember 15-én felavatásra került az emlékmű,
méltó emléket állítva a II. világháborúban elesett áldozatoknak.
Sikerült méltó módon megemlékezni Tomory Lajos, a
telep iskolája kiemelkedő
igazgatójának
születése
100. évfordulójáról is.
Párom halála után átadtam
az elnöki tisztet Ivády Pálnak, de azóta is a
Szemeretelepiek
Baráti
Közössége tölti ki az időmet. Az ott folyó munka ad
értelmet az életemnek.
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1959. június 7-én születtem Budapesten. Édesanyám sz. Ács Izabella a Magyar Postánál dolgozott, majd később a Nyugdíjintézetben. Édesapám Ványa László elektronikai műszerész volt, dolgozott
a Telefongyárban, a Magyar Államvasutaknál, ahol hangosítási és
biztosító berendezéseket tervezett. Nyugdíjazása előtt a Magyar
Nemzeti Múzeumban volt polgári fegyveres őr, később a Koronaőrség váltásparancsnoka. 2018-ban, 84 éves korában hunyt el.
A kertvárosi Brassó utcai Általános Iskolában tanultam, majd 1977ben a kispesti Kossuth téren, a MÜM 3. sz. Latinca Sándor Gép- és
Villamosipari Szakközépiskolában szereztem érettségit és elektronikai műszerész szakmunkás bizonyítványt.
A családi ház, amelyben laktunk, a harmincas évek végén épült, így
nagyon sok olyan dolgot megtanulhattam a ház körüli teendőkből,
amelyek egész életemben hasznosulhattak. Csak egy példa erre. Az
akkori vízvezetékekben ólomcsövek voltak, amelyek a 70-es évekre
rendszeres udvari csőrepedésekkel lepték meg édesapámat. Hatodikos lehettem, amikor a második csőrepedést már én tártam fel, mire
ő hazajött, a harmadiknál pedig már kiástam, kivágtam a sérült részt,
benzinlámpával beforrasztottam a javított darabot, ő pedig hazaérve
a „műszaki átvétel” után engedélyt adott a gödör visszatakarására.
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Aki dolgozott benzinlámpával, az tudhatja, hogy nem éppen egy hatodikos gyerek kezéhez méretezett műszer. (A
képen a 2021-es felújítás után
látható.)
A műszaki érzéket édesapámtól örököltem, de nagyon sok
dolgot köszönhetek a középiskolai tanáraimnak, mert később, nem csak a főiskolán, de az egyetemen is rengeteg olyan dologból éltem, amelyet ott tanultam meg.
1977-1981 között a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Rádiólokátor Tanszékén rádiótechnikai zavaró ágazaton tanultam és híradástechnikai üzemmérnök diplomát kaptam. A főiskolai tanulmányim alatt mind a négy évben elértem a „Kiváló Hallgató” címet,
így a végzéskor soron kívül főhadnaggyá léptettek elő.
Az első tiszti beosztásomban Gödöllőn, a Magyar Néphadsereg Rádióelektronikai Ellenőrző Központban szolgáltam négy évig, majd
1986 és 1989 között a moszkvai Frunze Katonai Akadémián tanultam. Az akadémiát Aranyéremmel fejeztem be, ami után soron kívül
őrnaggyá léptettek elő 1989. szeptember 29-én.
Abban a korban a katonai, szakmai előmenetel feltétele az akadémiai diploma volt, ami különösen akkor volt nagy szó, amikor ezt
egy külföldi tanintézetben szerezte az ember. Olyan fegyvernemi
képzések voltak, amelyek még a hazai akadémián nem is léteztek,
így érthető, hogy a felvételi előkészítő egy évében milyen verseny
folyt a jelentkezők között, hogy ki juthat ki. A rádióelektronikai harc
egy ilyen sajátos terület volt.
Visszatekintve is azt mondhatom, hogy nagyon nehéz volt. Elsősorban a nyelv miatt, mert ugyan hiába tanították az iskolákban sok
éven át, az kint egy pohár víz kérésére sem volt elég, ahogy mondani
szokták. Mintegy másfél év kellett ahhoz, hogy az ember végre szabadon ki tudja fejezni a gondolatait egy adott témában, de akkortól
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le sem lehetett bennünket állítani. 87-88-ban már látszottak a rendszeren a repedések, igen gyakran tették fel nekünk a kérdést, hogy
mi folyik nálunk, vagy a lengyeleknél, a bolgároknál. Mi még „időben” végeztünk, de az utánunk érkezők már félbehagyták a tanulmányaikat a rendszerváltás és a Varsói Szerződés felbomlása miatt.
A pályámat 1989-ben a Honvédelmi Minisztérium Vezérkar, Rádióelektronikai Főnökségen folytattam, ahonnan egy átszervezést
követően az Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség Elektronikai
Szolgálatfőnökségére kerültem, ahol újabb négy évet töltöttem el.
Ebben a beosztásban végezhettem a számomra legkedvesebb munkákat, az új állomások tervezését, beépíttetését, élesztését, csapatpróbára való felkészítését, a csapatpróba levezetését, tantermi rendszerek beépítését. A haderőreformok nyomán a technikai fejlesztéseket leállították, a beépítések nem fejeződhettek be, elfogyott a levegő abban a beosztásban, így 1993-ban jelentkeztem egy speciális
mérnökképzésre kiírt pályázatra, amely segítségével megkezdhettem újabb tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, ahol 1996 decemberében a mikrohullámú híradástechnika szakon jeles minősítésű okleveles villamosmérnöki diplomát szereztem.
Ennek óriási családi jelentősége volt, mert a hatvanas évek elején
édesapám nem fejezhette be ezt az egyetemet, mert már akkor két
gyerek mellett, a munka mellett lehetetlen volt a megfelelő tanulás.
Ez mély nyomot hagyott bennem gyerekkorom óta és most, hogy
végül nekem sikerült, nagyon megrendítő volt azt az örömet látni
rajta, amikor a kezébe vette a diplomámat, amelyet neki ajánlottam.
Iskolai tanulmányaim során elkísért a matematika, amely néha nem
volt könnyű, de mindvégig nagyon szerettem. Kiemelkedő szerepe
volt ebben azoknak a tanároknak, nagybetűs PEDAGÓGUSOKnak,
akik ezen az úton végig kísértek. Engedtessék meg, hogy ezen a helyen név szerint is megemlékezzek róluk: középiskolai osztályfőnökömről, matematika-fizika tanáromról, Pecsenye Sándorról, főiskolai matematika tanárnőmről Tigyi Katalinról és egyetemi matematika tanáromról – Hári Józsefről, akik nem csak tanárok, de példaértékű emberek is voltak.
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Az egyetem után mintegy fél évet töltöttem kutatómérnöki beosztásban, majd felvételt nyertem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola nappali tagozatára. Még a
doktori képzés ideje alatt egyetemi adjunktusi beosztást kaptam az
egyetem Elektronikai Hadviselés Tanszékén.
2003-ban summa cum laude eredménnyel védtem meg a doktori
PhD értekezésemet. 2005-től egyetemi docensként dolgoztam a tanszéken.

Bensőséges tanszéki ünnepség a doktoravatás után
2003. március 14-én.
2010-ben tartottam meg a habilitációs előadásomat és a szakmai vitát, amellyel a katonai műszaki tudományokban habilitált doktori
címet kaptam. 2008-tól az Elektronikai Hadviselés Tanszék tanszékvezetője, 2009-től előbb a ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar Informatikai és Hírközlési Intézet, majd jogutódjai, végül
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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet igazgatója voltam nyugállományba vonulásomig.
Oktatói munkám során elektronikai hadviselést, rendszertechnikát,
elektronikai ellentevékenységet, robotok katonai alkalmazását, információbiztonsági alapokat, irányított energiájú fegyvereket és
más szakmai tárgyakat tanítottam a BSc, MSc és a doktori képzésben. Hat doktori PhD fokozatot szerzett doktorandusz tudományos
témavezetője voltam. Sok éven át szerveztem a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét, az intézményi és országos tudományos diákköri konferenciákat, amely elismeréseként 2009-ben megkaptam az Országos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérmét.
A Magyar Hadtudományi Társaság tagja vagyok 1996 óta. Az
Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály titkára voltam
1998-tól, majd 2004-2018 között a szakosztály elnöke. A Magyar
Hadtudományi Társaság Tanárky Sándor Díjjal tüntetett ki 2008ban.
Katonai pályám során számos katonai kitüntetést kaptam a szolgálati évek után, de megkaptam a Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjelet, az 50. születésnapomra a honvédelmi miniszter
dísztőrét, a Ludovika Gyűrűt, a nyugállományba vonulásomra a
„Honvédségért” emlékplakettet és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékán NKE Dísztőrét.
2017. január 15-én a köztársasági elnök kinevezett egyetemi tanárrá, amely után a 2003 óta viselt ezredesi rendfokozatom határozatlan idejű kinevezésre változott. 2018. december 15-én vonultam
nyugállományba, de az oktatói, konzulensi, témavezetői tevékenységemet, ha kisebb számban is, de folytatom. A doktori eljárásokban hivatalos bírálóként, bizottsági tagként veszek részt.
2003 óta tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály hadtudományi köztestületi tagságának, 2018 óta a Hadtudományi Bizottságnak, amelynek 2018-2021 között titkára is voltam.
2022-től három évre beválasztottak az MTA nem akadémikus doktorképviselői közé.
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1979-ben nősültem meg, a feleségem Nagy Emőke gyógyszertári
szakasszisztens. Két fiunk született. László 1981-ben, ő mérnök informatikus, Bertalan Dávid 1992-ben, ő pedig jogász, 2022-ben
tette le valamennyi szakvizsgáját és lett ügyvéd.
A Szemeretelepen 1999 óta lakom családommal, de a kötődésem
jóval korábbra nyúlik vissza. Gyerekkoromban a nagybátyám, Ács
József a Dobsina utcában lakott, nagyon sok időt töltöttem vele és
az unokatestvéreimmel. Nagyon szerettünk a barátaimmal itt kerékpározni, egy Bajcsy-Üllői úti sarki cukrászdában kapott (akkor óriási) háromforintos fagylalttal kitekertünk Szemeretelep vasúti megállóhoz, ahol képesek voltunk a vonatokat és a felszálló repülőgépeket órákig elnézni. Ha a pakurató felé vezetett utunk, már akkor
láttuk, hogy ebből baj lesz, mert csak úgy egy gödörbe önteni azt a
fekete olajat, biztosan nem vezet jóra.
A Szemeretelephez való kötődésemet igazán erősítette,
hogy többször is meghívást
kaptam a Szemeretelepiek
Baráti Közösségének összejöveteleire és módomban volt
ott előadásokat tartani akár a
saját szakmai érdeklődési körömből, mint pl. a robotok,
vagy az Enigma története, de
a nagy utazásaimról is. Úgy
érzem, hogy ugyan az Üllői út
másik oldalára születtem, de
Szemeretelep is befogadott.
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Mária
A Magyar Koronaőrök Egyesülete alapító elnöke, Pestszentlőrinc – Pestszentimre posztumusz díszpolgára.
Szemeretelep krónikása

Böckl Mária 1918. október 9-én született Szemeretelepen. A családja Vecsésről költözött a telepre amikor nagyapja az Orenstein &
Koppel Mezei Vasút üzemben művezető lett.
A ház, amiben laktak az üzem területén volt, közel a vasúti sínekhez.
A szekrényekben előre rázódtak az edények a vonatok elhaladásakor, rendszeresen vissza kellett tolni azokat, ki ne essenek. Amikor
az üzem fejlődött, el kellett költözniük, mert a házat lebontották. A
Szurmay utca 77-ben kaptak cseretelket.
Két éves volt, amikor az anyja meghalt, a nagyszülei nevelték.
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A bátyját az
apja szülei vették magukhoz.
Gyerekkora jelentős részét a
gyártelepen
töltötte, nagyapjával.
Az elkészült
vagonokat
rendszeresen
úgy fényképezték le, hogy a
gyerek is rajta legyen a képen. Ő volt a védjegy.

1925-ben járt az I. osztályba, a szemeretelepi elemi iskolában, tanítónője Hertlich Erzsébet volt, aki 1926-ban meghalt, alig 30 évesen.
Tanította még Molcsán János, Molcsán Irén és Brunner Antalné is.
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Elmondása szerint nagyon nehéz körülmények között élt. 11 éves
korától kézimunkával kereste meg a tanuláshoz szükséges költségeket. Négy polgárit végzett. Az iskola után nem tudott elhelyezkedni,
ezért bejárónőnek szegődött. Ekkor a nagynénjénél lakott az Áchim
András és a Rozsnyó utca sarkán.

220

Vitéz József főhadnagy és Vitéz Józsefné Böckl Mária

1929. Brunner Antalné a tanítványaival
18 éves volt, amikor az apja is meghalt. 1939-ben kezdett dolgozni,
1940. augusztus 12-től Piesenberger
Józsefnél, aki írószerekkel kereskedett. Itt először raktárkezelő, 1943
decemberétől raktárvezető volt. Az
ostrom során a cég raktárát kifosztották, a külföldi kapcsolatok is elhaltak, a Piesenberg vállalat is megszűnt.
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Amikor
1939-ben
Borhau János pékmester megvette a
Szent László utca 49.
számú házat, ahol
szintén pékség volt a
konkurencia csökkentése érdekében,
de nem költözött be,
megigényelték tőlük
a nagyapjával, hogy
albérlőként ott lakhassanak. Itt vészelték át a háborút.
Amikor elrendelték a
kitelepítést
1944
őszén, a Hollán utcában, a munkahelyén
kaptak menedéket.
Nem csak ők, hanem
a szomszédjaik is.
1945 februárjában, amikor Pesten elültek a harcok hazatértek. Böckl
Mária a hátára kötött ágyneműt és egyebet vitt vidékre élelmiszerre
cserélni, így élték túl az ínséges időket.
1947. augusztus 21-én a Vitéz család: özv. Vitéz Miklósné, Mágerle
Ilona, (Paks Vitéz u. 7.) kiskorú Vitéz Mária, Vitéz Aladár, Csiki
Béláné, Vitéz Ilona, Vitéz József (Bp. VI. Andrássy út 37.) Vitéz
Miklós (Bp. XII. Városmajor u. 6.) megvette a házat a benne lakó
albérlőkkel együtt.
Így ismerte meg egymást Böckl Mária, aki a háború alatt elveszítette
a vőlegényét, és Vitéz József.
A háború után Böckl Mária megpróbálkozott egy élelmiszerüzlet
működtetésével Szemeretelepen, majd 1949 márciustól az IRELL
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(Irodaszer Ellátó), majd a PIÉRT (Papír- és Irodaszer Értékesítő
Vállalat) vállalatnál dolgozott. A papír-írószer üzlet a Béke téren
volt, jelenleg mezőgazdasági bolt.
Vitéz József családja, három vagy négy gyerekkel a Felvidékről,
Apponyból jött Magyarországra a kitelepítések idején. Vasúti vagonban laktak. Pakson találtak lakhatást. Apja csendőr volt.
Vitéz József 1917. június 14-én született. Pakson nőtt fel. Nagy termetű, erős fiatal volt, a földjükön dolgozott. Amikor 16 éves lett,
jelentkezett katonának. Korengedménnyel vették fel, mert a termete
megfelelő volt.

Az alapkiképzés után Jutasra helyezték az Altisztképző és Nevelőintézetbe.
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134

A jutasi iskola elvégzése után felvették a Koronaőrségbe.
A háború végéig a Koronaőrségben szolgált. Részt vett az Aranyvonat kísérésében és a körmenetekben. Őrizte a koronát és a koronaékszereket, valamint a szent
Jobbot.

A két család jól megfért a nagy
házban.
Gazdálkodtak. A kertben megtermett a zöldség, a szőlő. Disznót,
baromfit tartottak. Szükség is
volt erre, mivel a csendőr özvegye nem kapott nyugdíjat, a volt koronaőr pedig csak alkalmi munkákat.
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https://honvedelem.hu/hirek/jutas-a-magyar-katona-paradicsom.html
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1952-ben, és 1953-ban is fiuk született. Vitéz Józsefné ahogy a gyerekek engedték, dolgozni kezdett. A
Béke téren lett a Papír Írószer Bolt
vezetője. Jelenleg mezőgazdasági
bolt van az épületben. Az akkor elkészült Kassa utcai Iskola jó vevőkört jelentett.
Manci néni közösségi ember volt. Jó
kapcsolatokat ápolt a szomszédjaival. Ha kellett segített, még a halottak öltöztetésében is.
Mint a helyi lakóbizottság elnöke intézte környezete ügyes – bajos dolgait. Csodálatos memóriával áldotta
meg a sors. Pontosan emlékezett
mindenre, ami Szemeretelepen történt. Arra is, amit az idősebbektől
hallott.
A
Szemeretelepeiek Baráti
Köre fennállásának 10.
éves jubileumára leírta,
amit a telepről tudott. Sok
olyan adatot, amit azóta is
az ő közlései szerint ismerünk, zömüket sikerült
más forrás alapján igazolni.
Sajnos élete végén pont az
emlékezetét támadta meg
a kór.
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Vitéz József 1948. 05. 01-től az Országos Közellátási Jegyközpont
gazdanyilvántartója volt Rákoscsabán, amikor kiderült, hogy koronaőr volt felmondtak neki. Egy volt koronaőr bajtársa javaslatára a
csepeli kikötőbe ment dolgozni, hajókovácsnak. Akkor az szovjet
érdekeltség volt. „A kalapácsot nem veszik ki a kezemből” mondta.
1957. január 7-én a MÁV-nál tudott végül elhelyezkedni. Segédmunkásnak vették fel. Sorban végezte el a tanfolyamokat, végül sorompómester lett. Járta az országot, javította, karbantartotta a sorompókat. 1973-ban trombózist kapott a lábán.
50. házassági évfordulójuk alkalmával a Bazilikában erősítették
meg a fogadalmukat.
A MÁV kórházban halt meg veseelégtelenségben, ami az elfekélyesedett lába miatt kialakult fertőzés következménye volt 2001-ben.
A háború után, de különösen a 70-es évektől Vitéz József minden
lehetőséget megragadott élete célja, a Koronaőrség újraélesztése érdekében. Volt bajtársaiból és más jelentkezőkből 1991-ben létrehozta a Magyar Koronaőrök Egyesületét. Emlékei alapján megrajzolta és megvarratta a koronaőrök egyenruháját.
Egyik legnagyobb öröme az volt, hogy társaival az Egyesület megalapítása után részt vehettek a Szent Jobb körmeneteken és újból
díszőrséget állhattak a Magyar Nemzeti Múzeumban a Szent Korona mellett. Álandó résztvevői voltak a honvéd tiszt- és tiszthelyettes avatásoknak, ahol a Szent Korona másolatával vonultak fel.
A Szent Korona Országházba való átvitelekor személyesen kísérhette Őfelségét a lépcsőkig (fájdalom, hogy tovább nem mehetett)
és személyesen fogadhatta Szent István koponya ereklyéjének hazatértét a Ferihegyi Repülőtéren.
Az Egyesület 2021-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját,
határon innen és túl is igénylik közreműködését.
Jimmy Carter az USA elnöke és II. Erzsébet királynő személyesen
kérték jelenlétét magyarországi látogatásuk alkalmával.
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Vitéz József alapító tagja és titkára volt a Szemeretelepiek Baráti
Körének. 1992. március 10-én a Baráti Kör megemlékezett 1848
eseményeiről és meghallgatta a Szent Korona 1944-es viszontagságairól szóló beszámolót, melyet Vitéz József koronaőr törzsőrmester (a rendszerváltozás után előléptették főhadnaggyá) tartott a hallgatóság fokozott figyelme mellett. Az alábbiakban az összejövetel
jegyzőkönyvéből idézek, melyet Pándi János a Kör elnöke adott
közre.
Az előadó elmondta, hogy
1941-ben öltötte magára
a koronaőri egyenruhát.
A Koronaőrségnek, mint
kis létszámú katonai egységnek, a fő feladata a korona őrzése, protokolláris
rendezvényeken díszőrség
adása, felvonulásokon a
Szent Jobb kísérése volt.
Megismertük az előadás
során a korona őrzésének
rendjét, azokat az intézkedéseket, melyeket a korona őrzéséért felelős
méltóságok foganatosítottak a front közeledése
miatt. Érdekes volt hallgatni a korona és a koronázási jelvényeknek az őrség laktanyájának pincéjében történő első elásásáról.
Az összejövetel jegyzőkönyvéhez csatolták Vitéz József saját kezűleg gépelt visszaemlékezését is. Most azt másolom ide:
Múlt és jelen a Koronaőrségnél
A Szent Korona, a koronázási ékszerek, a palást és a Szent
Jobb szomorú sorsa 1944. október tizenhatodikán kezdődött.
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Jó magam október tizenötödikén reggel léptem szolgálatba, s
a Koronaőrség kapujában volt a felállítási helyem. Másnap
reggel a németek megtámadták a laktanyát. Tűzharc volt. Egy
német katona elesett. Tigris páncélosok is lőtték a Váralja
utca tizennégyben lévő épületet. Lefegyvereztek bennünket, s
valamennyiünket a Tabánba kísértek, ahol kivégző osztag elé
állítottak. Négy géppuska csöve meredt ránk.
Nemes bankói Pajtás Ernő koronaőr ezredest és Vály István
koronaőr alezredest a budapesti Gestapo épületébe hurcolták.
A gondviselésnek köszönhetjük, hogy tisztázni tudták a helyzetet, s nem végeztek ki bennünket. De ettől a pillanattól fogva,
mint megbízhatatlanokat tartották számon a Koronaőrség
tagjait.
A front közeledtére a Szent Koronát és a többi felbecsülhetetlen értékű kincset Veszprémbe szállítottuk. Majd Kőszegre, a
Szöllősi Velem községbe vittük át a relikviákat tartalmazó ládát. Egy szelídgesztenyefa tövében ásott verembe helyeztük, s
így őriztük.
Velem után ismét Kőszeg következett, ahol – érkezésünk után
kis idő múlva – egy „Hangya” gépkocsira helyeztük a koronaékszereket tartalmazó ládát. Pajtás ezredes vezetésével
nyolc koronaőr kíséretében az ausztriai Mattsee-be hajtottak,
ahol 1945. április huszonhatodikán éjjel földbe rejtették a ládát.
Mivel Kőszegen elváltak útjaink, sajnos nem lehettem jelen a
jeles eseménynél. Mint ahogy akkor sem, amikor 1945. július
huszonnegyedikéről huszonötödikére virradó éjszaka kiásták.
A vállalkozásban Pajtás ezredes, vitéz Borbély János koronaőr alhadnagy, Andrews Worth B. amerikai hadnagy és Sell
Dániel amerikai tiszthelyettes vettek részt.
Mindehhez némi magyarázat szükséges. Amikor Washington
érzékelte a koronaékszerek körüli helyzet bizonytalanságát
utasította a III. amerikai hadsereg főhadiszállását, hogy az
ékszerek előteremtése érdekében tett valamennyi kísérletét
szüntesse be.
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Pajtás ezredes hajthatatlan volt, minden körülmények között
el kívánta hozni az ékszereket Mattsee-ből. Andrew hadnagy
közölte vele, hogy parancs ellenes cselekedetet hajtanak
végre, s ha kitudódik őt hadbíróság elé állítják. Éjszaka indultak útnak, hogy kilopják a III. amerikai hadsereg hadműveleti
területéről a koronaékszereket tartalmazó ládát. A vállalkozás
sikerült, s a Szent Koronát és a többi relikviát Augsburgban
adták át Paul Kubola őrnagynak.
Nemes bankói Pajtás Ernő ezredes, a Koronaőrség egykori
parancsnoka öt esztendővel később, 1950-ben hunyt el, s a bajorországi Grabenstattban helyezték örök nyugalomra. Vitéz
Borbély János is elhunyt már, idehaza nyugszik. Sell Dániel
amerikai tiszthelyettesről nincs hírünk, azonban Andrews
hadnagy úr még él, nyolcvanhét esztendős.

Carter elnök és Vitéz József
A Szent Jobbot és a koronázási palástot az Egyesült Államok
visszaadta, de a Szent Korona és a többi koronázási ékszer
csak 1978. január hatodikán térhetett haza. Sajnos az átadási
ceremónián elhangzott beszédek nem szóltak a Koronaőrség
áldozatos tevékenységéről, hogy milyen mostoha körülmények
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között vigyázták, őrizték a magyarok Szent Koronáját, a Szent
Jobbot és a palástot, amikor a nyilasok valamennyi relikviát
meg akarták semmisíteni.
Úgy gondolom Andrews hadnagy megérdemelné, hogy Köztársaságunk kormánya meghívja, s valamilyen elismerésben
részesítse. Pajtás ezredes is nyugodtabban aludhatná álmát,
ha hazai földben pihenhetne.
A család története Vitéz József Miklósné segítségével készült. Közreműködött Andor Tímea a Magyar Koronaőr Egyesület titkára.

Az „Aranyvonat” őrsége Nagyváradon 1942. május 3-án
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Az ebben a mellékletben szereplő információkat P. Horvát Viktória
régész gyűjtötte össze Budapest lakcímjegyzéke korabeli számai
alapján, melyeket az Arcanum és a hungaricana oldalakon talált, valamint a 18kerhazjegyzek.hu oldalon. Néhány név, aláírás olvashatatlan.

Az első 40 parcellaigénylő sorsa a telektulajdonosi jegyzék
alapján
Polák (Hadffy utca) Áchim András utca 34. 1916-ban még mindig
Balás Imre a tulajdonos. Vélhetően nem törlesztett.
Tuza Károly (Hadffy utca) Áchim András utca 35. posta- és távírdai
segédellenőr 1916-ban tulajdonos.
Brunner Antal (Conrad utca) Bajcsy Zsilinszky utca 55. vallás és
közoktatásiügyi miniszteri számvevőségi főtanácsos 1916-ban
tulajdonos. Felesége az első tanítók egyike Szemeretelep iskolájában. Nyugdíjig itt tanított. A házban, az iskolával szemben
kis papír-írószer boltot működtetett. A ház most is a család
bírtokában van.
Hardy Honvéd utca 77. 1916-ban még mindig Balás Imre a tulajdonos. Vélhetően nem törlesztett.
Porst József (József főherceg utca) József Attila utca 12. 1911-13
között fölépítette a házát Csomó Károly tervei szerint. Későbbi
információ nincs.
László Lajosné Török Mária (József főherceg utca) József Attila
utca 16/b 1916-ban tulajdonos. Szülésznő. Férje 1916-ban meghalt. Fia László Lajos Pestszentlőrincen lakott.
Mogor Lajos (József főherceg utca) József Attila utca 22. 1911-13
között felépítette a házát Csomó Károly tervei szerint. Szerepel
a könyvben.
Szólády István (József főherceg utca) József Attila utca 24. Posta
altiszt. 1916-ban tulajdonos. 1930-ban elhunyt.
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Dr Olchváry László (Tamássy utca) Kuróczy Pál utca 14. jogász,
miniszteri tanácsos. Szerepel a könyvben.
Sántha István (Tamássy utca) Kuróczy Pál utca 25. 1911-ben és
1920-ban építkezett Mészáros K. tervei szerint nyugdíjat élvező
államrendőrségi főtiszt, szatócsüzlete volt.
Varga Géza (Tamássy utca) Kuróczy Pál utca 4. 1914-ben építkezett
Török Károly terve szerint. Református lelkész.
Balla Mihály 31. nyugdíjas MÁV segédtiszt, képviselő, bíró. Szerepel a könyvben.
Sinkovics (Károly Ferenc utca) Nyíregyháza utca 4. 1916-ban még
mindig Balás Imre a tulajdonos. Vélhetően nem törlesztett.
Navratill (Károly Ferenc utca) Nyíregyháza utca 41. 1916-ban még
mindig Balás Imre a tulajdonos. Vélhetően nem törlesztett.
Millmann József (Hindenburg utca) Rozsnyó utca 78. m.kir. vasúti
tisztviselő, felesége Szörcsey Karolina, 1908-ban esküdtek.
1911-13 között építette a házát Csomó Károly terve szerint.
1922. Pszlőrinc-Szemeretelep vízművek rt. Igazgatósági tag
Farkas István (Hindenburg utca) Rozsnyó utca 1916-ban tulajdonos.
Bauer Sándor (Hindenburg utca) Rozsnyó utca 89. 1916-ban tulajdonos. 1922. Pszlőrinc-Szemeretelep vízművek rt. Igazgatósági
tag
Duda Jánosné sz. Deme Gizella (Kövess utca) Szent László utca 31.
férje nyug. állami motorkocsivezető 1927-ben építkezett Rákosi József tervei szerint.
Wuics Gábor és neje Szalai Viktória (Kövess utca) Szent László
utca 32. 1916-ban tulajdonosok. 1901-ben Újpesten esküdtek.
Vasúti hivatalnok.
Gombos Károly (Kövess utca) Szent László utca 33. 1911-12-ben
építkezett Pécsy Vince tervei szerint.
Wilhelm József és neje Nemetz Jozefa (Kövess utca) Szent László
utca 34. 1916-ban tulajdonosok. 1922-ben meghalt, mint házmester a VII. kerületben.
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Ladány (Kövess utca) Szent László utca 36. A ház Fábián József
terve szerint épült. 1916-ban Létay Bertalanné a tulajdonos.
Kanyó Lajos és neje, Polányi Gizella (Kövess utca) Szent László
utca 41. MÁV altiszt, ők a tulajdonosok. 1907-ben házasodtak
a II. kerületben.
Szekér Gyula (Kövess utca) Szent László utca 42. 1911-ben épült a
háza Csomó Károly terve szerint. Műszaki tisztviselő. 1929ben meghalt.
Teleki István és neje Szabó Eszter (Kövess utca) Szent László utca
42. Tulajdonosok. Eredeti neve Terhes István. Nyug. MÁV főművezető. 1945-ben meghalt.
Libstöckl Károlyné és kiskorú Libstöckl Jenő (Kövess utca) Szent
László utca 53. Tulajdonosok. Libstöckl Károly kórházi gondnok 1915-ben elhunyt, felesége sz. Mikhely Emma.
Ujhelyi Sándor és neje Sebestyén Ida (Kövess utca) Szent László
utca 55. Tulajdonosok. Államvasúti hivatalnok. 1910-ben házasodtak a VI. kerületben.
Éles László (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 22-26. 1911-ben
Csomó Károly tervei szerint építkezett. Fővárosi kezelő főtiszt.
Felesége Rácz Rozália, 1924-ben esküdtek.
Soltész Sándorné sz. Sebessy Anna 1911-ben Csomó Károly terve
szerint építkezett. férje állami tisztviselő.
Brunner Antal (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 38. 1916-ban
tulajdonos. Vallás- és közoktatásügyi miniszteri számvevőségi
főtanácsos. 1924-ben házasodott a helyi iskolában volt (lett) tanítónő a felesége, aki nyugdíjig itt dolgozott. Lásd feljebb is.
Szécsi Szigethy László és neje Bara Borbála (Szurmay utca)
Szurmay tábornok utca 39. 1911-ben Csomó Károly terve szerint építkeztek. Bírósági hivatalnok, 1917-ben meghalt. A házukban kávémérés volt, Mógor József vette meg, később ott lett
Szemeretelep óvodája.
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Cserna Károly (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 40. Tulajdonos. Géplakatos. Felesége Dézsi Terézia, 1909-ben esküdtek az
V. kerületben.
Klein Ignác (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 41. Tulajdonos
1911-ben. A ház Berger Ferenc terve szerint épült. MÁV raktárnok.
Szótér József és neje Galics Klára (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 44. Tulajdonosok. A férj közrendőr.
Kubinyi József és neje Kazi Erzsébet (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 45. Tulajdonosok. A férj MÁV állomás felvigyázó.
Nagy Béla és neje Holumtzer Lujza (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 47. Tulajdonosok. A férj MÁV műszaki hivatalnok.
Horváth Sándor (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 48. 1911ben Csomó Károly terve szerint építkezett.
Kapu Béla (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 53. Tulajdonos.
Törvényszéki hivatalnok. 1916-os lakásjegyzék szerint itt lakott.
Dénes (Szurmay utca) Szurmay tábornok utca 55. 1916-ban még
mindig Balás Imre a tulajdonos. Vélhetően nem törlesztett.
Hudy Sándor (Mackensen utca) Varga Katalin utca 18-20. 1916-os
lakásjegyzék szerint itt élt. MÁV tisztviselő.
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Az 1926-ban írt levél aláírói
A levél aláíróinak akkori foglalkozása és lakcíme.135
Név
Foglakozás
Eredeti lakcím Mai megfelelő
Balla Mihály Községi elöl- Károly Ferenc Nyíregyháza
járó
u. 22.
utca
Tuza Károly
Posta főelHadffy u. 39.
lenőr
Schreiner Fe- Szerszámesz- Hadffy u. 39. Áchim András
renc
tergályos
utca
Kriegner Béla Tüzér főhad- Kövess u. 36. Szent László
nagy
u.
Balla László
VillanyszerKároly Ferenc Nyíregyháza
elő
u. 24.
utca
?
Palotás
ZongoraműJózsef főher- József Attila
György
vész
ceg u. 21.
u.
Csuray Bálint Postaellenőr
Konrád u. 16. Rozsnyó u.
Schweigstill
Miniszteri
József főher- József Attila
Zsigmond
tisztviselő
ceg u. 25.
u.
Kmetz István Pénzügyőri
Kövess u. 38. Szent László u
szemlész
Mógor Lajos
Községi kép- Szurmay
u. Szurmay táviselő, ven- 19.
bornok
déglős, kávés
Verő Jenő
Igazgatósági
József főher- József Attila
tag
a ceg u. 42.
u.
Szemeretelepi

135

Budapest Czím és Lakásjegyzék 1880-1928. (libry.hungarycana.hu)
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Név

?
Zapf Károly

Foglakozás
Vízművek rtben
Postaellenőr

József főher- József Attila u
ceg u 40.

Fábián Lajos
Koletár Simon Fűszerkereskedő
Özv. Pécsi Istvánné
Kmetz Béla
1938-ban
Szitnyaira magyarosít
Ulitz György
?
Nagy István
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Eredeti lakcím Mai megfelelő

Áll. nyugdíjas

Kövess u. 30. Szent László u
(1941. Horthy
Miklós u. 61.)
Kövess u. 34. Szent László u

Miniszteri
számvizsgáló

Kövess u. 38.

Szent László u

Nyugdíjas

Kövess u. 42.

Szent László u

Községi kép- .
viselő
Wladimir Ist- dr. tisztviselő Hadffy u. 30
ván
Németh
A férje bánya- József főherÖdönné
igazgató
ceg u. 39.
Ujváry Lajos Malomszerelő József főherceg u. 6.
Borkuti Jenő
Szűcs János
MÁV segéd- József főhertiszt
ceg u. 34.
Szkonka József
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Áchim András
utca
József Attila
u.
József Attila u

József Attila u
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Név
Foglakozás
Juhász Árpád
Diós?
Farkasné
Humenszky
Pénzügyi
Béla
szemlész
?
Rédl
Gusz- Férje MÁV
távné
felügyelő
Horváth Sán- Tanár
dor
Harmos István
Harmos Ba- Földbérlő
lázs
Szabó Dávid
Harmos József
Dr. Olchváry Férje
pénzLászlóné
ügyi titkár
Gludits István Főhadnagy
Hambalkó
A SzemereteAntal
lepi
Torna
Egyesület titkára
?
Özv. Straub Varrónő
Sándorné
? István
Strics
rolyné

Eredeti lakcím Mai megfelelő

Kövess u. 31.

Szent László
u.

Kövess u. 32
Szurmay
30.

Szent László
u.
u. Szurmay tábornok u.

Szurmay
24.

u. Szurmay
bornok u

Konrád u 29.

Rozsnyó u.

Konrád u. 44.
Konrád u. 24.

Rozsnyó u.
Rozsnyó u

Pestszentlőrinc 1932-ben
meghalt

Ká237

tá-

Név
Foglakozás
Trnavszky János
Varga József
Árvay Anna
Cs.
Molnár Váltókezelő
Mihály
Török Jánosné
Kloska Mihály
Friebert Lajos Fűszerkereskedő
Ősz Dénesné Férje MÁV
művezető
Lisztig Gyula MÁV kalauz
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Eredeti lakcím Mai megfelelő
József főher- József Attila
ceg u. 25.

Nagyváradi u. Mednyánszky
15.
u.

Hindenburg u.
17.
József főherceg u. 16.
1922. PSzLőrinc kavicsbánya
1928.
Végling Ist- Nyá. iskola- Hindenburg u.
ván
igazgató
12. (1928)
Hajós
Mi- Férje postael- Hindenburg u.
hályné
lenőr
12. (1928)
Bauer Sándor Tisztviselő
Hindenburg u.
10. (1928)
Özv. Bula Ká- Férje MÁV la- József főherrolyné
katos
ceg u. 11.
Bereczky István
Luksch
Já- Ügynök
Szemeretelep
nosné
575/51
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Bajcsy Zsilinszky u.
József Attila
Bajcsy Zsilinszky u.

Bajcsy Zsilinszky u.
Bajcsy Zsilinszky u.
Bajcsy Zsilinszky u
József Attila

1. számú melléklet
Név
Foglakozás
Wolford(t) Pál Kárpitos
Duda Jánosné
Varga István
Hajdu Lajos
Sztulyákovics
János
?
Balla Sándor

Eredeti lakcím Mai megfelelő
Kövess u 9.
Szent László
u.

Háztulajdonos Hindenburg u.
33.
Hentes
Kövess u. 18.
(1928)
Állami alkal- Szurmay
u.
mazott
32. (meghalt
1931.)
Művezető

Bajcsy Zsilinszky u.
Szent László
u.
Szurmay tábornok u.

Szurmay
u. Szurmay tá14. (1928.)
bornok u.

Amint a térképen látható, ahol azok az utcák vannak jelezve, ahol
az aláírók laktak a levél írásának idején, 1926-ban, még csak ÓSzemeretelep létezett.
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Szemeretelep közterületeinek névadói
Ebben a mellékletben röviden felidézzük azokat, akikről közterületet neveztek el itt. Ők csak annyiban részei történetünknek, hogy az
ő nevük szerepelt, szerepel az utcanévtáblákon, meg az ide címzett
leveleken.
Szemeretelep város a városban. Ezen a jól körül határolt területen
1910 óta egy önálló nagyközségnek megfelelő számú ember él. Létrejötte időszakában az itt lakók valóban úgy gondolták, hogy
Szemeretelep polgárai. Számos szervezetet hoztak létre ezzel a névvel. Közösen léptek fel, ha szükségét látták. Később az aktuális politika igyekezett felszámolni az ilyen közösségeket. Feldarabolták,
más városrészekkel kötötték össze részeit a választókörzetek létrehozásakor. Még akkor is így jártak el, amikor a 89-es rendszerváltozás után a városvédők kivívták, hogy újból visszakapják nevüket
a korábbi telepek. A neveket felírták az utcanévtáblákra, de ezzel
véget is ért a múltidézés.
Telepünkön a közterületek a létrejöttükkor aktuális politikai hangulatnak megfelelő neveket kaptak. Először a Nagy Háború „hőseiről”
kapták a nevüket. Ezek a hadvezérek hamar elveszítették népszerűségüket a háborúval együtt. Akkor Kuhár Ernő javaslatára az elcsatolt területek helységnéveiről, földrajzi neveiről nevezték el az utcák
zömét. Ezek a nevek túléltek több politikai változást. Mi ebben a
fejezetben csak a személyekről elnevezett utcákkal foglalkozunk,
ezek nem voltak olyan tartósak.
Kezdetben nem voltak utcanevek, házszámok. A telkeket házrendészeti szám alapján azonosították, melyet a parcellázási terv szerint
adtak ki. A terven létezett a Honvéd utca, de a hivatalos Budapesti
Czim- és Lakásjegyzék, amiben a környéki települések is megtalálhatók, 1922-ig azt sem tartalmazta.
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Egy név volt, mégpedig a telep(ek) névadójáé Szemere Miklósé, illetve később Szemere Istváné.
Szemere Miklóssal könyvtárnyi írás foglalkozik. Regényt ihletett.
Szemere Istvánról nehéz valami érdemlegeset találni. Úgy látszik
rájuk is igaz a szabály, amit az alapító nagy munkával összegyűjt,
azt az örökös könnyedén szétszórja. Alább néhány neves írótól idézek, az ő véleményük hitelesebb, mintha én próbálkoznék.
Szemere Miklós 1855-ben született a felvidéki Kis-Azarban,
nem különösképpen vagyonos földbirtokos család tagjaként.
A család távoli rokonaként tartotta számon Szemere Bertalant, az 1849-es független magyar kormány miniszterelnökét.
Szemere Miklós tanulmányait a bécsi Theresianumban kezdte,
majd jogot hallgatott a budapesti, genfi, kolozsvári, londoni
és az oxfordi egyetemen.136
Egyetemi hallgató korában tagja volt annak a küldöttségnek,
amely 1876-ban Abdul Kerim pasának a magyar ifjúság díszkardját vitte. A nagynevű török hadvezér Abdul Azisz szultán
csapatainak élén 1876-ban megsemmisítő vereséget mért a
szerb csapatokra, de az orosz — török háborúban, mivel az
orosz seregek dunai átkelését megakadályozni nem tudta, kudarcot vallott, és már a következő évben, 1877-ben Lesbos szigetére száműzték. Itt halt meg nyolc évvel később.
Tanulmányainak befejezése után diplomáciai pályára lépett.
Tíz évig volt tisztviselője előbb a monarchia párizsi és szentpétervári, majd római nagykövetségének. Ezután Keletre utazott, már magánemberként, ahonnan számtalan amulettel és a
szerencsébe vetett vak bizalommal tért vissza. S a szerencse
valóban nem is pártolt el tőle egész életében.
Kétszer is képviselőnek választatta magát, előbb a tasnádi, később a köbölkúti választókerület nevében lépve a honatyai
deszkákra. De politikai hírnevét a Nemzeti Kaszinó Széchenyi
bankettjén alapozta meg, szállóigévé vált szavakba tömörítvén
136

Dr. Búza Péter A Szemerék Szentlőrincen in Budapest főváros folyóirata 1979.

8.
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a boldog békeidők kísértő kiábrándultságát: „Nem boldog a
magyar!" Egy város leste szavait, minden lépését számontartva.
Szemere Miklós hatalmas vagyonát — leszármazottja nem lévén — Gáspár nevű unokatestvérének és egy Hoyos grófnőnek
fia, az akkor 13 éves Szemere István örökölte. Becslések szerint a vagyon 30 — 40 millió dollárt ért. Ebben a tekintélyes
summában a lőrinci birtok csak egy tortaszelet. Szemere István itt telepedett le, otthonának építette át a birtokközpontot
is. Utolsó lakója volt a Grassalkovichok idején épült udvarháznak, valamikor a 20-as évek végén rendbe is hozatta, akárcsak a kápolnát, 1932-ben. Ekkor kerültek a kis pusztai templom belsejébe a faragott márványoszlopok, a Szemere címer
és ifj. Fundschler Móric gyengécske freskói. Szemere István
erélytelen ember volt. Boldognak és boldogtalannak, kérve és
kéretlenül, mindent és mindig adott. A vagyont teremtő „Traktárovics" dicsőségét irigyelte meg talán? S még saját egyéniségét illetően sem alkotott maradandót.
Nem akadt senki, se férfi, se nő, akiről elhitte volna, hogy nem
a pénzéért vonzódik hozzá. És meg is volt győződve arról,
hogy mindent a pénzéért kap. — István bizony gyengén gazdálkodott. Mindenki átejtette. Voltak neki például amerikai
vasútrészvényei. De ahhoz, hogy hozzájusson, ügyeskedni kellett. Ugye a háború után magyar állampolgár nem érvényesíthette jogait az antant-országok területén. Az a Halmos ügyvéd
szervezte meg az ügyletet, akinek a lányát később elvette
Pista. Itt-ott, ezt-azt megkentek, és Eckhardt Tibort — a legsötétebb években volt kormányszóvivő — bízták meg azzal,
hogy elhozza a pénzt. Haza is érkezett, de a részvények nélkül.
A megfelelő címeken leadta a sápot, el is számolt 50 ezer dollár híján mindennel. De nem volt meg az 50 ezer dollár sem.
Mert azt mondta, hogy egy részvényköteget kifújt a szél a hajókabinjából. . . Hát valahogy így fújta el a szél az egész mesés
vagyont. Mondják — bár én nem hiszem —, hogy 1946-ban
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maga kért bontási engedélyt a házra, hogy az anyag eladásából származó összeggel egészítse ki a reménytelenül kevéske
maradékot.
Na aztán a házassága . . . Senki se tudja persze pontosan, hogy
történt, de tény, hogy nem akarta elvenni azt a Halmos lányt.
Egyszer aztán Abaújkéren töltött két hetet, Halmoséknál, és
mint férj jött el onnan. Nőügyekre sokat költött. Főleg színésznőkre. Volt köztük, akinek 100 ezer pengő végkielégítést adott,
amikor lezárult az idill. Aztán a háború vége felé elvált a feleségétől. 1946-ban, egy akkor itt szereplő amerikai bárénekesnő, Ania Suly szerzett neki útlevelet. Az énekesnő nővérével ment ki, azt hiszem, Marynek hívták. Pénze már alig volt.
Végül kertész lett egy milliomosnál.
Krúdy Gyula a „Szemere Miklós, de genere Huba, a magányos gavallér” című írásából a befejező bekezdés.
Anekdotáskönyvet lehetne írni erről a furcsa magyarról, akinek nevét már életében legendákba foglalta a köztudat. Valamikor Rothschildról beszéltek annyit Magyarországon, mint a
nagyerszényű Szemere Miklósról. Bizonyos, hogy egyszer
majd regényes könyvet is írnak róla, mint akár Benyovszky
Móricról, akár Kinizsi Pálról, akár Háry Jánosról. A lóversenytereken, a kártyázó vagy lakomás asztalok mellett bizonyosan most is gyakran emlegetik a magányos gavallért, akinek bár nem volt családja, mégis a legnagyobb magyar családnak volt a feje: a soha ki nem pusztuló különcök, megszámlálhatatlan tömegű furcsa emberek, ál- és valódi bolondok,
ezermesterek, találmányosok, svindlerek családjának. Ő az a
tizenkilencedik századbeli magyar különc, aki épen, változatlanul jött át a huszadik századba. Mint a tizenkilencedik század magyar gyermeke, tele volt ábrándosságokkal, amelyeket
csak egy paraszthajszál választ el az igaz költészettől. A lóversenytéri tribünön a cél felé törekvő paripák lovasai még
sokáig látnak izgalmaikban egy holt úriembert, aki halálában
megmerevedve emeli szeméhez a látcsövet, és akiről majd
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csak akkor veszik észre, hogy halott, amikor tisztelői gratulálni akarnak neki lova győzelméhez… Amint Szemere Miklós
halála a bécsi lóversenytéren bekövetkezett. 137
Ugyan ezen kötet következő írásában Szemere millióiról írja
Versenyistállója, kártyajátéka, hazárdsága voltaképpen mind
csak külsőség volt, mert ez a nagyszerű ember mindezen magyaros (és magyarok által elérhető) pénzszerzéseken kívül is
tudott magának vagyont gyűjteni olyan területeken, ahová
nem ér el a magyar fantázia. Nemhiába vitt díszkardot a török
szultánnak, nemhiába volt a barátja sok angol lord, és nem
fölöslegesen beszélgetett a bécsi Rothschilddal, ha Bécsben
időzött. Minden ismerősének latnyi pontossággal tudta az értékét, sohasem hallgatott meg hazugságot, óvatos volt, pedig
az emberek azt hitték róla, hogy hazard. Meg kellett gazdagodnia ebben az országban, ahol az ő korában csak a vénaszszonyok harisnyáinak tartalma jelentett megmozdíthatatlan
vagyont – a többi magyar vagyon mind útban volt, mind
úszott, csak jó helyet kellett keresni az állomásokon, hogy az
ember behunyt szemmel is beleütközzön a szerencséjébe.
……..
A nagy kártyacsata előzménye volt, hogy a lengyel Potocki
József gróf Budapesten a Nemzeti Kaszinóban komoly összeget - 150 ezer koronát - nyert a magyar uraktól, s ígérete ellenére nem adott revansot, hanem hirtelen elutazott a városból. Szemerét felbőszítette ez a viselkedés. Néhány hónap
múlva aztán jelentették neki, hogy Potocki Bécsben tartózkodik. Még aznap vonatra szállt, hogy ismét megmérkőzhessenek a Jockey Club bakk-asztalánál.

137

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Krudy-krudy-gyula-munkai-1/egy-kronikas-konyvebol-portresorozatok-emlekezesek-13A14/egy-boldog-korszak-budapest-tortenetebol-13FE9/szemere-miklos-de-genere-huba-amaganyos-gavaller-1408C/
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Szemere azon az estén már nyert. Éppen befejezni készült a
játékot, felállt az asztaltól, amikor megérkezett Potocki és leült játszani Szemere helyére. A további eseményeket Kellér
Andor könyvéből idézzük:
". . . Szemere 200 000 koronás nyereségével hazakészülődött.
Legalábbis úgy látszott, mintha menni akarna. De azért még
ott állt az asztalnál, és figyelte a játékot. Közben az egyik úr
felállt, és a helye megüresedett. Szemere azzal a mozdulattal,
hogy hát isten neki, meggondolta magát, leült a helyére.
Később átvette a bankot. Habozás nélkül betolta azt a kétszázezer koronát, amit az este nyert. A lengyel megütötte a bankot.
Tartotta a kétszázezer koronát, majd, amikor vesztett, a négyszázezer koronát. Ismét vesztett, és a bank nyolcszázezer koronára növekedett. Szemere azt is leosztotta; nyert. A bank
egymillió-hatszázezer korona!
A nagy csata hírére az egész Jockey Club besereglett a játékszobába. Potocki oldalán Goluchowski Agenor, a Monarchia
külügyminisztere kibicelt. Szemere elvonulni készült. A kipirult Potocki ellenfeléhez fordult:
- Hogyan? Von Szemere nem adja le a bankot?
A kamarás erre kifürkészhetetlen arccal visszaült és így szólt:
- Kérem, leadom a lapot, de csak nyolcszázezer koronáért. És
megjegyzem: akár megnyerem a coup-ot, akár elvesztem, a játékot rögtön abbahagyom.
Mindenki feszült figyelemmel hajolt előre. Akkoriban napirenden voltak a kártyacsaták; de ilyen nagy arányú parti sem azelőtt, sem azután nem folyt le sem a Jockey Clubban, sem másutt a világon.
Szemere leosztotta a lapokat. A gróf felütötte a kártyát. Ötje
volt. Joga van "megállni" vagy "bevágni". Olyan csönd támadt, hogy a falióra ketyegése egészen kísértetiesen hangzott.
Mindenki izgalommal nézett Potockira. Két perc telt el és a
gróf még mindig nem döntött. Végül elhatározta:
- Megállok.
Szemere szétnyitotta lapjait: hétje volt. Nyert.
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Ebben a pillanatban a játék megszűnt. Az izgatott játékosok
felütötték a koporsóból a következő lapot. Mi lett volna, ha
Potocki bevág? Négyest kap és Szemere elveszti a coup-ot.
Ezen múlt a jövendő, a mérhetetlen Szemere vagyon sorsa.
Szemere 2 400 000 koronát nyert. Ebből 2 200 000 koronát
Potockitól. Hatszázezer koronát készpénzben, egymillió-hatszázezer koronával Potocki gróf adósa maradt . . ."138
Ebből a nyereségből vásárolta meg Szemere Miklós a csődbe ment
Cséry birtokot, melyet ő és örököse felparcelláztatott. Vagyis ebből
a kártyanyereségből keletkezett Szemeretelep is.
Szemere Miklós korai halála után az örököse, az akkor 13 éves Szemere István kezébe került a hatalmas vagyon. Természetesen nem
ő, hanem a gyámjai kezelték nagykorúságáig.
Amíg Szemere Miklós a kor gyermekeként szorgalmas munkával,
hozzáértéssel és gátlástalanul gyűjtötte a vagyont, Szemere István a
kor gyermekeként elszórta.
Szemere Istvánról az Egyesült Államokban megjelent magyar újságban olvastam egy karcolatot139. Ebben arról írnak, hogy Szemere
István de Huba 19 millió dollárt szeretne kapni Magyarország Amerikában levő pénzéből, azon a címen, hogy ő a legrégibb család sarja
és így jogot formál az állam pénzéből legalább 19 millióra.

138
139

https://www.kartya-jatek.hu/janoska_antal_szemere_miklos_jatszik/
Magyar Jövő (Hungarian Daily Journal) 1949. januay 8.
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A személyekről elnevezett közterületek névadói

Az ezen a térképen140 szereplő utcanevek az 1922-23. évi Czím és
lakónévjegyzékben olvashatók először.
Lássuk kikről nevezték el akkor az utcákat141. Az rögtön látszik,
hogy Zita királynét kivéve, a világháború magasrangú katonai vezetője volt mindegyik.
Hadfy Imre gyalogsági tábornok (1853-1936), hadseregparancsnok,
Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934) német
vezértáborszernagy, köztársasági elnök, a világháború alatt 1916ban nagy győzelmet aratott az orosz csapatok fölött, később vezérkari főnök lett.
Habsburg-Tescheni Jenő (Eugen) főherceg (1863-1954) lovassági
tábornok, 1914 decemberétől a szerbiai front, 1915 márciusától
1918 tavaszáig az olasz front főparancsnoka,
Vitéz Habsburg-Lotaringiai József Ágost főherceg (1872-1962) tábornagy, hadsereg- és hadseregcsoportparancsnok, a Magyar Királyság helytartója 1918. novemberben, a Magyar Népköztársaság
140
141
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kormányzója 1919. augusztusban, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1937-1944. között.
Habsburg-Tescheni Károly István főherceg (1860-1933) tengernagy. A Vöröskereszt védnöke és a hadiellátás vezetője.
Ezt az utcát a térképeken Károly főhercegnek hívják, a község hivatalos irataiban viszont Károly Ferenc utcaként is jegyzik. A történészek szerint ebben az utóbbi esetben a névadó IV. Károly magyar
király lenne, neki ugyanis a számos neve között szerepel a Ferenc
is. (Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich).
Én vitatom ezt a nézetet, mivel ahogy a főhercegek esetében is írják
a rangot, úgy a királynál is írták volna. Talán az történhetett, hogy
Károly F.-ként írta valaki és az olvasó az F-et Ferencként oldotta
fel. Viszont a telep másik végén ott van a Zita tér, ahol szintén nem
írták ki a rangot. Vagyis, mind a két magyarázat igaz lehet.
Kövess Hermann báró (1845-1924) (tábornagy, hadtestparancsnok
az orosz és a szerb fronton, 1918-ban utolsóként kapott bárói rangot
(ezután ez az elismerés megszűnt), 1918. november 3-án IV. Károly
lemondásakor kinevezte az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokává.
August von Mackensen (1849-1945) német tábornagy, nagy sikereket ért el az oroszok elleni harcban, de Szerbiában is harcolt, viszszafoglalta Erdélyt a románoktól. Később Hitler támogatója lett.
Szurmay Sándor báró, (1860-1945) gyalogsági tábornok, miniszter.
A világháborúban hadseregcsoport parancsnok a Kárpátokban.
Megállította az oroszok betörését és ellencsapással kiűzte őket az
országból.
Tamássy Árpád (1861-1939) fogarasi táborszernagy, hadosztályparancsnok. 1914 októberétől 1915. március 22-ig Przemysl várának
parancsnoka az ostrom alatt.
Zita királyné (Mária Adelgunda Bourbon – pármai hercegnő 18921989), 1911-ben feleségül ment a későbbi IV. Károly magyar királyhoz.
249

2. számú melléklet

Ezen egy nem sokkal későbbi térképen már új utcák jelentek meg a
Piacz tér mellett.
Franz Conrad von Hötzendorf osztrák tábornagy (1852-1925), a Világháború egyik hadvezére, K.u.k. vezérkari főnök.
Dankl Viktor (1854-1941) gróf, osztrák vezérezredes a világháború
alatt magas beosztású tábornok, hadseregparancsnokként 1914. augusztus 23-25 között az első győztes csata irányítója, később az
olasz fronton Tirolban vezetett hadsereget eredményesen.
Amint az adatokból láthatjuk ezek az urak, illetve Zita királyné még
életükben lettek megtisztelve a közterület névadójaként.
1930-as évek elején alapvetően megváltozott Szemeretelep, amiről
a Detektív Útmutató 1935. évi kiadásából szerezhetünk tudomást.
Új Szemeretelep megkapta a parcellázási engedélyt, utcái nevet
kaptak. Zömükben az elcsatolt területek földrajzi egységei után. De
személyek is lettek névadók.
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Vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1957) a Magyar Királyság
kormányzója. Szinte minden településen neveztek el róla közterületet ebben az időben.
Mindszenti Rákosi Jenő (született Kremsner Jenő) (1842-1929) író,
újságíró, színház igazgató, lapszerkesztő, főrendiházi tag kapta a Piacz teret.
Szent László (Kövess Hermann helyett) (1040 körül-1095) 1077-től
magyar király, 1091-től horvát király. 1192 óta szent.
Aztán következett 1945. a 2. világháború vége.
Rákosi Jenő helyett Szabó Dezső nevét kapta a Piacz tér.
Szabó Dezső (1879-1945) tanár, kritikus, publicista, író. A két világháború közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője. A főváros ostroma alatt éhen halt.
A Hadfy utcából Áchim András lett.
Áchim András (1871-1911) szocialista politikus, újságíró, akit
Bajcsy Zsilinszky Endre és testvére Zsilinszky Gábor agyonlőtt.
Bajcsy Zsilinszky lett a Horthy Miklós utca.
Bajcsy Zsilinszky Endre (1886-1944) előbb szélsőjobboldali, a 2.
világháború kitörése után nemzetiszocialista ellenes politikus, újságíró. 1944-ben a nyilasok kivégezték.
József Attila nevét kapta a József főherceg utca.
József Attila (1905-1937) a magyar költészet kiemelkedő alakja.
Kúróczy Pál lett a Tamássy utca.
Kúróczy Pál (1895-1944) munkás. Részt vett az illegális munkásmozgalomban. 1944-ben kivégezték. Ez bizonytalan információ.
Május 1. tér lett a Zita tér.
Gyűjtő utca lett a Szent László utca.
Dózsa György lett a Mackensen utca. Ezt egy évvel később átnevezték Kabók Lajosra.
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Makfalvi Dózsa György (1470 körül-1514.) székely nemes, végvári
vitéz, az 1514. évi parasztfelkelés vezetője. Bakócz Tamás esztergomi érsek nevezte ki a meghirdetett kereszteshadjárat magyar csapatai vezetőjévé. Már összegyűlt a sereg, amikor visszavonták a kereszteshadjáratot. A ferences szerzetesek az „urak” ellen hangolták
a „parasztokat”, ami háborút eredményezett. A felkelés leverése
után brutális kegyetlenséggel álltak rajtuk bosszút.
Kabók Lajos (1884-1945) géplakatos, szociáldemokrata politikus,
országgyűlési képviselő az 1919., 1922., 1926., 1931., 1939. években. 1945-ben a nyilasok kivégezték.
A Levente utca új neve Pataky István lett.
Pataky István (1914-1944) vasmunkás, az illegális kommunista párt
tagja, 1944-ben a nyilasok kivégezték Bajcsy Zsilinszky Endrével
és másokkal együtt.
A Szurmay tábornok utca Hámán Kató nevét kapta. Ma újra
Szurmay tábornok utca.
Hámán Kató (Tóth Györgyné 1884-1936) kommunista politikus,
többször került nézetei miatt börtönbe, ahol tisztázatlan körülmények között meghalt.
A későbbiekben is előfordult névváltoztatás.
Pataky István helyett Borics Pál utca lett.
Borics Pál (1908-1969) szobrász többek között a Lakatos lakótelepen is van szobra.
Kabók Lajos utca Varga Katalin nevét kapta.
Varga Katalin (1802-1852) az erdélyi román bányász-jobbágy mozgalom vezetője. 1847-ben ítélet nélkül börtönbe zárták, ahol 4 évig
tartották. Az ott szerzett betegségben meghalt.
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Fazekas László a „fiaival”
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Youssef atya az apjától örökölte a keresztet, amit a kopt papok a
templomban mindig a kezükben tartanak az élet jeleként
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A kopt ortodox templom Szemeretelepen
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Mahimai Raj Anthony Szemeretelep plébánosa
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Mahimai Raj Anthony szülőfalujában Tamil Nadu Thevaram Sindalai Chrerry-ben
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Nemcsics Antal és Felesége a műtermükben

Nemcsics Antal a műtermében
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Nemcsics Antal festménye feleségéről
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A Havanna lakótelep színei Nemcsics Antaltól
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A nyíregyházi görögkatolikus templom mennyezetét festi Nemcsicsné Takács Magdolna
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A kész mennyezet

Lengyel község Avilai Szent Teréz templomát festi Nemcsicsné
Takács Magdolna
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A kész templom
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Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Sorsom fában
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Kertjeim (Tavasz, Nyár, Ősz, Tél) 2010.
linómetszet és színes ceruza
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Minden fában lélek lakik 2005. Színes tusfestmény
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Természet utáni tanulmányok

Anyám emlékére
Apám emlékére
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta tusfestmény
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Pompeji rabszolga 1978.
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Álom

Kettős portré
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Blasch Gyula portréja 1960.
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Kettős portré
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
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Koronaőrök szolgálatban

II. Erzsébet és Vitéz József
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Tóvizi János és az égők

A Tóvizi házaspár az 50. házassági évfordulón
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A 2. világháború áldozatainak emlékhelye avatása

A Tomory Lajos Múzeumsarok megnyitója
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Poroszlón

Még együtt a Párommal
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Scharek Ferenc: Emberek – Sorsok Szemeretelepen című könyve a
szerző második, a Szemeretelep történetét feldolgozó műve. Az első
könyv A pestszentlőrinci Szemeretelep története címmel a telep létrejöttét, az itt élők letelepedésének küzdelmeit, az iskoláért, óvodáért, a vezetékes vízért, a megélhetésért, a templomaik felépítéséért,
a normális közlekedésért folyó harcát mutatta be, ahol lehetett, kronológiai rendben.
A telep fejlődésének története törvényszerűen összefügg az itt élő
lakók, társadalmi szervezetek, egyházi közösségek létével, munkájukkal, amellyel a nem csak a békeévekben, de a háborús időkben is
sokszor embert próbáló időket éltek meg.
Az első könyv megírása után merült fel az a gondolat, hogy a
Szemeretelepen annak idején élt, vagy akár napjainkban élő emberekről készüljön egy őket részletesebben bemutató könyv, amelyben
lehetőség lenne a családi múlt, a pályájuk bemutatására. Az egyes
fejezetek kinek-kinek belátása szerint bepillantást engednek azokba
az élethelyzetekbe, amelyek idehozták őket, bemutatják az életük
jelentősebb eseményeit, továbbadják az olvasónak azokat a legfontosabb nézeteket, gondolatokat, életfilozófiákat, amelyek egy adott
embert, a családját, világlátását, hitét a legjobban jellemzi.
Szerepelnek azóta elhunyt személyek is a könyvben, akikről utódaik, hozzátartozóik vagy mások meséltek, igyekeztek hű képet festeni az általuk szeretett, ismert emberről.
Külön köszönet illeti a Tomory Lajos Múzeum munkatársait, akik a
helytörténeti anyagok gyűjtésével, rendszerezésével nagyon sok
adattal, információval látták el a szerzőt munkája során.

