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Előszó
Kedves Olvasó!

Nem vagyok tősgyökeres halásztelki. Mégis, lélekben azzá váltam. Mintha száz 
éve idetartoznék. Úgy érzem, van itt valami delejes erő, amely arra sarkall, hogy 
megismerjem, mások számára is föltárjam e hely múltjának mozaikkockáit, ame-
lyekből összeáll, kiegészül a helytörténet fundamentuma. Egy erősebb talapzat, 
amelyre állva jobban érthetjük a jelent is.

Ez a könyv tíz éve termése. Zömmel a helyi lapban, a Halásztelki Hírmondóban 
megjelent interjúimból, riportjaiból válogattam. Három múltfeltáró írás egyes 
részletei megjelentek Bakó Gábor Halásztelek című könyvében is, itt a teljes cik-
kek olvashatóak, úgy éreztem, ezek nélkül nem lenne teljes a válogatás. Vannak 
benne új, máshol nem megjelent írások is, mindjárt az első a kastély és a hozzá 
tartozó mintagazdaság – településünk magva – létesítésének, alapítóinak eddig 
ismeretlen történetét tárja fel. 

Külön fejezetbe gyűjtöttem a portrékat, amelyekben személyes sorsok, élettörté-
netek elevenednek meg. A halásztelki Olvasónak bizonyára akad köztük néhány 
jó ismerőse. Tanúk ők, akik megélték és elmesélik – saját történetükbe szőve – 

Halásztelek önálló településsé válását, fejlődését. Hiszen 
csak hatvanöt éve váltunk önálló községgé. Csak 1926-
tól parcellázták fel az első herminatelepi utcákat. A kas-
tély is csupán százhúsz éves. Történelem? Nekünk az.

Büszke vagyok arra, hogy városomtól az önkéntes újság-
írói, helytörténészi munkámért LEG-díjat és Halásztelek 
Városért Érdemérmet kaptam. Ezzel a könyvvel tarto-
zom az elismerésekért.

Holakovszky László
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A Wahrmann-család
A kastély Halásztelek emblematikus épülete, egyetlen műemléke. Hi-
ába viseli azonban a Malonyayak, későbbi tulajdonosai nevét, nem ők, 
hanem a Wahrmann család építette. Kik voltak ők, milyen volt az élet-
útjuk, mi volt a vidékünk fejlesztésében játszott szerepük? 

Kezdjük egy kicsit még korábbról. A török idők végére az egész Cse-
pel-sziget csaknem teljesen elnéptelenedett, földjei parlagon hever-

tek. Csupán négy településen maradt némi lakosság. Tökölön alig húsz 
család élt és fizetett adót. A korábban az Esterházyak tulajdonában lévő 
szigetet a török kiűzéséért jutalmul a győztes hadvezér, Savoyai Jenő her-
ceg kapta meg. Elrendelte a betelepítést, földosztást: „minden embernek 
annyit, amennyit ellátni és megművelni tud”. Az 1800-as évek végére 
a sziget nagyrészt újra benépesült. Tököl északi területei azonban még 
mindig lakatlanok voltak, földjeit legfeljebb legelőnek használták. Egy-
két tanya szakította csak meg a vidék álmos egyhangúságát.

Ekkor lépett a színre Wahrmann Mór, aki befektetésként az akkori 
Tököl-külterületen – a mai Kisgyár utca környékén – több száz holdas 
területet vásárolt és létrehozta a Csepel-Tököl országúttól a Dunáig 
terjedő korszerű mintagazdaságot, megindítva ezzel a vidék nagyarányú 
fejlődését, amely a mai Halásztelek kialakulásához is elvezetett. Lehetséges, 
hogy ő építtette fel a Halásztelek közepén ma is álló, neobarokk jegyeket 
hordozó, eklektikus stílusú kastélyt, de az sem zárható ki, hogy az építés 
nagyobbik fia, a területet megöröklő Wahrmann Ernő nevéhez fűződik. 
Ennek nyomait sem az országos, sem a fővárosi, sem a Pest megyei le-
véltárban nem sikerült fellelnünk, a téma irodalmában mindkét változat 
előfordul. Annyi azonban bizonyos, hogy a kastély a XIX. század utolsó 
éveiben épült a Wahrmann család jóvoltából.

Wahrmann Mór származásáról annyit tudunk, hogy a nagyapja 
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pesti főrabbi volt, az apja pedig textil-nagykereskedő. Mór a pesti 
egyetem bölcsészkarát látogatta, majd apja vállalkozásában kezdett 
dolgozni. Érzékére, tehetségére jellemző, hogy tizenegy év múlva már 
társtulajdonosa a cégnek. 1861-ben gazdag házasságot kötött a pesti 
nagykereskedői családból származó Gold Lujzával, a busás hozományt 
és saját jövedelmét ipari, kereskedelmi és pénzügyi cégekbe fektette. 
Felsorolni is hosszú, hány cégben lett résztulajdonos, majd igazgató: Ganz 
és Társa, Első Magyar Gépgyár, Pannónia Gőzmalom, Pesti Nyomda, 
Flóra Sztearingyertya és Szappangyár, Salgótarjáni Vasfinomító. Részt 
vett az Angol-Magyar �ank és a Magyar Jelzálog és Hitelbank megalapí-Angol-Magyar �ank és a Magyar Jelzálog és Hitelbank megalapí-
tásában. A Wahrmann és Fia banküzlet tulajdonosa. És még mindig nincs 
vége: a Kereskedelmi Akadémia elnökhelyettese, a pesti Lloyd Társulat 
elnöke, a �udapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A felhalmozott 
óriási vagyonból nyolcezer holdnyi földbirtokot vásárolt, közte Esterhá-
zy Miklós herceg kisvárdai uradalmát. Akkor vette meg a Csepel-szigeti 
birtokot is, amelyen később a kastély felépült. Fényűző svábhegyi villája 
mellé 1885-re felépíttette a Sugár – a mai Andrássy – úton, az operával 
szemben, a volt balettintézet mellett a ma is álló, Stróbl Alajos szobraival 
díszített, márványoszlopos előcsarnokú Wahrmann-palotát. Lehetséges, 
hogy ennek a pompás épületnek a kipróbált, a megrendelő bizalmát él-
vező tervezője, Freund Vilmos kapta a megbízást a csepel-szigeti kastély 
megalkotására is. Sajnos, a Pesti Megyei Levéltárban a területileg illetékes 
szerv, az alispáni hivatal építési dokumentumai közül a kastélyunk en-
gedélyezési anyagai hiányoznak. Mindenesetre az épület remek arányai, 
míves homlokzati díszítései, a nagyterem pompája mestermunkára val-
lanak.

A vállalkozói tehetséget és a nagy vagyont már a 19. században is 
érdemes volt társadalmi, politikai befolyásra váltani. Különösen, hogy 
1867-ben, a kiegyezés évében a képviselőház és az uralkodó egyenjogúsí-
totta a zsidóságot. Ez nagy jelentőségű volt az ország életében, hatalmas 
hajtóerő a gazdag és tehetséges zsidóknak az ország építésében, gazda-
sági és kulturális fellendítésében való hazafias részvételre. Wahrmann 
Mór volt az, aki nyilvánosan megfogalmazta: a cél a teljes beolvadás 
a magyarságba. Az emancipációs törvény első paragrafusa így szólt: 
„Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és 
politikai jog gyakorlására egyenjogúsítottaknak nyilváníttatnak.” 

Wahrmann Mór számára megnyílt az út a hatalomba, a legmagasabb 
körökbe. Deák Ferenc személyes javaslatára ő lett az első zsidó vallású 
országgyűlési képviselő. Ez nem tetszett mindenkinek, így az antiszemita 
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párti Istóczy Győzőnek sem, aki egy képviselőházi összeszólalkozás után 
megütötte. Ez elégtételt kívánt. A kövérkés, rövidlátó Wahrmann párbajra 
hívta, végrendelkezett, céllövő leckéket vett. Az első alkalommal egy 
megjelenő rendőr miatt kellett a tiltott párbajt elhalasztani. A második 
alkalomnak híre ment és az összecsődülő tömeg miatt mondták le. Végül 
Ercsi külterületén vívtak meg egymással, a pisztolyok eldördültek, a 
golyók nem találtak, senki nem sérült meg. Wahrmann kiállása azonban 
szimbolikus jelentőségű volt a zsidóság, sőt az egész akkori közvélemény 
számára. 

A zsidó nagypolgárság lakta Lipótváros ezután nyolc cikluson keresz-
tül, egy eset kivételével mindig közfelkiáltással megválasztotta a képvise-
lői tisztségre. Tevékenysége osztatlan elismerést váltott ki a honatyák kö-
zött. A Deák- majd Szabadelvű Párt a pénzügyi szakértőjének nevezte ki, 
később a Ház pénzügyi előadója, utóbb elnöke lett. Pénzügyminiszternek 
is jelölték. Egy képviselőtársával együtt ő nyújtotta be 1870-ben a Pest, 
�uda és Óbuda egyesítésére vonatkozó törvényjavaslatot, azzal a hittel és 
meggyőződéssel, hogy �udapestet világvárossá lehet és kell tenni.

Társadalmi-kulturális szerepvállalásairól csak annyit, hogy alapító 
tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak, az Országos Magyar Képző-
művészeti Társulatnak és az Iparművészeti Társulatnak, bőkezű támoga-
tója a Magyar Tudományos Akadémiának, a Kereskedelmi Akadémiának, 
a Zeneakadémiának és a Vöröskeresztnek. Liszt Ferenc hazai vendégjáté-
kait ő finanszírozta. Az Országos Izraelita Kongresszus az alelnökévé, a 
legnagyobb pesti hitközség pedig – Tisza Kálmán miniszterelnök szemé-
lyes ajánlására – az elnökévé választotta. Egy hetilap egyenesen a legna-
gyobb magyar zsidónak nevezte. 1892-ben halt meg, nagy tömeg kísérte 
utolsó útjára, mauzóleuma a budapesti, Salgótarjáni úti temetőben talál-
ható.

Ilyen elképesztő karrier, ennyi közéleti elfoglaltság mellett azonban 
megvolt életének az árnyoldala is. Ez pedig a saját családja volt. Három 
gyermeke született, Renée (születésekor még Renáta), Ernő és Richárd. 
Fiatal felesége tragikus módon a harmadik gyermek születésekor meg-
halt. Ő maga a gyermekek nevelésében tengernyi teendője miatt nem volt 
képes részt venni, házitanítókra, nevelőkre bízta őket. Ez később meg-
bosszulta magát. �ár a legjobb iskolákba járatta és pénzzel bőven – talán 
túlságosan is – ellátta őket, azok fokozatosan elhidegültek tőle. Lássuk 
azonban egyenként az életútjukat, sorsukat.

Wahrmann Renée huszonegy évesen hozzáment egy szeszgyároshoz, 
lányuk is született. Az apja Sugár úti palotájában nagy háztartást vitt, elő-
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kelő vendégeket, notabilitásokat hívott meg. Ez az első házassága azon-
ban nem tartott sokáig, elváltak. Az apja szívéhez ő állt a legközelebb, 
így az halálakor ráhagyta vagyona kétharmadát, közte részvényeket, a 
Sugár úti palotát, kisvárdai és tóalmási birtokait. Renée beleszeretett egy 
császári és királyi kamarásba, akihez a vallása miatt nem mehetett volna 
hozzá, így kikeresztelkedett. �oldog házasságban éltek, ötven szobás kas-
télyt építettek a Pest megyei Tóalmáson, estélyeket adtak, országos va-
dászatokat rendeztek. A férje azonban négy év múlva szívszélhűdésben 
meghalt. Harmadszor is férjhez ment, ezúttal is egy császári és királyi 
kamaráshoz, azonban ez a házassága sem sikerült, három év múlva elvált 
és azontúl visszavonultan élt. Az első világháború után a kábítószer rab-
jává lett, anyagilag tönkrement, egy pesti hotelszobában halt meg morfi-
um túladagolásban.

A középső testvér, Wahrmann Ernő a fasori evangélikus gimnázium 
elvégzése után tartalékos huszárhadnagy lett, de apja tiltakozására – aki 
nem katonaként, hanem örököseként, a kereskedelemben, az üzleti életben 
képzelte el a fia jövőjét – nem véglegesíttette magát. Egy ideig �rüsszelben 
és Londonban dolgozott, mint követségi kereskedelmi attasé, ám néhány 
év után leköszönt és hazatért. Apja 1892-ben bekövetkezett halála után 
az örökségéből újabb földvásárlással kibővítette a tököli birtokot. Mint a 
bevezetőben említettük, lehetséges, hogy saját rezidenciájaként ő építtette 
fel a kastélyt. Levéltári kutatásunk, a talált újságcikkek és hirdetések 
alapján csak annyi bizonyos, hogy az 1890-es évek közepén itt élt és 
tevékenykedett.

Minthogy a gazdálkodáshoz nem értett és az apja által holland min-
tára létesített, öntözőrendszerrel ellátott gazdaság irányítása nem tudta 
lekötni, azt az „intézőségre” bízta. Huszártisztként értett a lovakhoz, így 
lótenyésztésre adta a fejét. Versenyistállót alapított és létrehozta a híressé 
vált ménest. A kastély északi oldalán – akkor még – U alakban elhelyez-
kedő egységes gazdasági épületben kaptak helyet az istállók és a lová-
szok lakhelyei. Költségeket nem sajnálva az elérhető legjobb, nemzetközi 
versenyeken díjnyertes versenylovakat és fedezőméneket vásárolta meg, 
többek között angol steppereket lord Lyontól, belga brabanti méneket 
egy francia gróftól, sváb-magyar telivéreket magyar főuraktól. Lovai részt 
vettek a magyar, francia, német és belga derbyken. Eközben olthatatlan 
szenvedélyévé vált a lóversenyzés, amely abban a korban legfőképpen 
a felső tízezer szórakozása volt. Kikeresztelkedve, huszártisztként, va-
gyona és neve alapján megnyíltak előtte a legelőkelőbb körök ajtói. Tagja 
lett a közrendűek számára megközelíthetetlen mágnás kluboknak, így a 
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Nemzeti Kaszinónak, az Országos Kaszinónak, a még exkluzívabb Park 
Klubnak és a bécsi Jockey Clubnak. Itt, ha méltónak akart mutatkozni a 
főúri környezethez, nem sajnálhatta a téteket a kártyaasztalnál és a lóver-
senyeken. 

Minthogy versenylovai a kezdeti sikerek után nem hozták a várt ered-
ményeket, más irányban is próbálkozott. Az omnibusz közlekedés abban 
az időben élte a virágkorát és mivel annak terjedése miatt nagy szükség 
volt erős lovakra, megpróbált belga és muraközi lovak keresztezésével 
egy minden addiginál erősebb lófajtát kitenyészteni. Ez azonban szintén 
nem járt sikerrel, mint ahogyan azt a Vadász- és Versenylap egyik 1895-ös 
cikke szakmailag már eleve kudarcra ítélte.

Egyre inkább Monte Carlóban és Nizzában töltötte az idejét, a legdrá-
gább szállodákban lakott, Metternich herceggel és más notabilitásokkal 
barátkozott, hőlégballonon tett utazásokat, lóversenyezett. Mivel kockáz-
tató stílusa miatt óriási összegeket vesztett a szerencsejátékokon, néhány 
év alatt elverte a teljes örökségét. A Csepel-szigeti ménest árverésre bo-
csájtotta, a kastélyt és a majort eladta a szintén izraelita Sándor Pál ban-
kár-nagykereskedőnek. Az anyagilag tönkrement Ernőt nővére, Renée 
segítette ki egy busás összegű életjáradékkal, amely az országgyűlési kép-
viselők illetményének a háromszorosa volt, úri életszínvonalat biztosítha-
tott volna számára. A tékozló testvér azonban visszatért Nizzába és újra 
eladósította magát. Miután egy párbajban súlyos fejsebet kapott, végképp 
leszámolt elrontott életével. Párizsi lakásán öngyilkos lett, magára nyitot-
ta a gázt. �úcsúlevelében ezt írta: „Éhhalál előtt állok, fényes múltam és 
jelenlegi nyomorúságom nem egyeztethető össze.” 

Wahrmann Richárd sorsa szinte párhuzamos Ernőével. Az apja ha-
lála után ő is tartalékos huszárhadnagy lett, majd Renéehez és Ernőhöz 
hasonlóan kikeresztelkedett, hogy elsőrendű állampolgárnak érezhesse 
magát, beléphessen a mágnások világába. Ő is Monte Carlóba költözött, 
kaszinózott, lóversenyezett. Két magyar barátjával, báró Péchy Andorral 
és báró Üchtrich Zsigmonddal versenyistállót alapított. Franciaországban 
futtatták a lovaikat, ám a kezdeti sikerek után elpártolt tőlük a szerencse. 
Kiszakadni próbálván a szenvedélyek rabságából hosszú, fél éves afrikai 
vadászutat tett, de visszatért a Riviérára. Ezután már ő is Renée nővére 
apanázsára szorult, ám képtelen volt vigyázni a pénzre, váltókat írt alá, 
újra óriási adósságokat halmozott fel. Végül Ferencz József császár házi-
pénztára rendezte az adósságát az apja érdemeire való tekintettel, azzal a 
feltétellel, hogy elhagyja «a rá nézve káros miliőt”. Richárd valóban el is 
költözött Nizzából, Amerikában töltött egy évet, de nem találta helyét az 
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Újvilágban. Visszatért és hat évvel bátyja halála után, 1912-ben egy pári-
zsi lakásban főbe lőtte magát.

A tragikus sorsú testvérek története száz évvel ezelőtt az egész orszá-
got megrázta. �ródy Sándor ezt írta Wahrmann Ernőről: „az atyja grófnak 
nevelte őt, hercegnek a bátyját, hercegnőnek a nővérét.” Egy másik hír-
lapíró így folytatta: „Felnőtt a gyerek léha úrfivá az apja szeme előtt, szór-
ta a pénzt, az apja pénzét és nem tanult meg dolgozni.” A dráma vége, 
hogy Renée után annak lánya is morfium túladagolásban hunyt el, így a 
Wahrmann családnak ez az ága kihalt. 

Megmaradt viszont utánuk a csodás tóalmási és halásztelki kastély, 
környezetük büszkesége és féltett kincse. Ha arra járunk, gondoljunk egy 
pillanatra a fejlődésünk kezdetét jelentő mintagazdaság megalapítójára 
és a kastélyunk építtetőjére, apára és fiára, a Wahrmannokra.

***

Wahrmann Mór nevét nem felejtette el az utókor. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1897-től 1933-ig, valamint felújítva 2003 óta minden évben aranyozott 
színezüst Warmann Mór emlékérmet adományoz a gazdasági és szellemi élet 
legkiválóbbjainak, amelyet többek között Csányi Sándor, Demján Sándor, Járai 
Zsigmond, �ámfal�ssy Sándor, �ogs�� �rik és Stra�b �lek is megka�o� � A ki-�ámfal�ssy Sándor, �ogs�� �rik és Stra�b �lek is megka�o� � A ki- Sándor, �ogs�� �rik és Stra�b �lek is megka�o� � A ki-�ogs�� �rik és Stra�b �lek is megka�o�� A ki�
egyezéskori �olitik�s nevét emelle� egy rövid �t�a is őrzi az Újli�ótvárosban, a 
Szent István �ark közelében�

�lterjedt tévedés, �ogy tele�ülésünk ősét, a gazdasági köz�ontot Wa�rmann 
�rnő nővéréről nevezték el Herminamajornak (ez szere�el �éldá�l a Halászte�
lek az ezredford�lón �� önkormányzati kiadványban, amelyből mások is idéztek), 
az ő nővérét azonban a fentiek szerint Renée-nek �ívták� A�jának, Wa�rmann 
Mórnak a nővére sem kerül�et szóba, mivel annak neve Róza volt� A Vadász- 
és Versenyla� 1896� febr�ár 23-án megjelent számában talált �irdetés szerint a 
gazdaságot akkoriban nem is így, �anem „Wahrmann majornak» nevezték.

A Herminamajor nevet a gazdaság későbbi t�lajdonosa, Sándor Pál adta, ál�
lítólag a kedven� �noka�úgáról nevezte el� Malonyay Szabol�s visszaemlékezése 
szerint amikor a birtok az ő �saládja kezébe került, már ez volt a neve�

Sándor Pálról érdemes t�dni, �ogy a maga korában szintén nagy �atású és 
közismert ké�viselője volt a magyar közéletnek� Raffay �rnő történész egyene�
sen azt írja róla, �ogy «óriási befolyással bírt minden kérdésre, ami ��da�est�
tel volt ka��solatos»� Tény, �ogy 1935-ben őt választo�ák a magyar �arlament 
korelnökének, �iszen 1901-től kezdve folyamatosan – �sak az őszirózsás forra�
dalom és a kommün időszakát kivéve – ké�viselő volt� Közben a székesfőváros 
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közmű�égeit felügyelte, sokáig a Villamosvasút Rt� igazgatója volt� Ő ala�ította 
az Országos Magyar Kereskedelmi �gyesülést, amelynek �aláláig elnöke 
volt� Gabonakereskedőként és bankárként nagy vagyonra tett szert, amelyből 
könnyűszerrel megve�ette befektetésként Wa�rmann �rnőtől a �se�eli �radalmat� 
I�eni két évtizedes tevékenységéről nem sokat t�d�nk, a Malonyayak mindenesetre 
egy működő gazdaságot ve�e�ek át tőle 1921-ben�

Sándor Pál37

Egy 1894-ben megjelent hirdetés, amely-
ből kiderül a major eredeti neve1 Wahrmann Mór, akit a 

legnagyobb magyar zsidónak 
neveztek2

Korabeli rajz Wahrmann Mór 
temetéséről2
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A ménes elárverezésének híre 1896-ból3

A Wahrmann Mór 
emlékérem

A tóalmási Wahrmann-kastély4

A halásztelki Wahrmann-Malonyay-kastély5
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Malonyay Ferenc 
visszaemlékezése
Halásztelek egyik utcája és egyetlen műemlék épülete a nevüket viseli, 
mégis alig tudunk róluk valamit. Egy előkerült régi hangfelvételen a 
kastélytulajdonos Malonyay Tamás legkisebb fia, a Franciaországban 
élő, augusztusban hazalátogatását tervező Malonyay Ferenc mondja el 
a család történetét.

– 1921-ben kerültünk Herminatelepre. Nagyapám, Malonyay Ferenc fel-
vidéki nagybirtokos volt, gróf Andrássy Gyula jószágigazgatója és Ho-
monna főszolgabírája – pereg a felvétel, amelyet rokona, Füzesséry Mária 
rögzített egy régi családi beszélgetésen. 

Trianon és Csehszlovákia megalakulása után kirúgtak minket a cse-
hek, ott kellett hagynunk a Lasztóv és Hrabóc környéki négyezer holdas 
birtokainkat. Előbb Nyíregyháza-Sóstóra költöztünk, nagyapámnak ott is 
volt egy szőlője, majd �alaton környéki birtokok megnézése után találtak 
rá nagyapámék az eladó Herminamajorra. Az előző tulajdonosa Sándor 
Pál volt, mi a Magyar Földhitel Intézeten keresztül vettük meg. Én akkor 
egy éves voltam. A kastélyban nőttem fel, minden szegletére ma is em-
lékszem.

Nagyapám 1924-ben meghalt. Ott maradt minden apámra, aki nem 
értett a gazdálkodáshoz. Hogy gyarapítsa a vagyont, tőzsdézni kezdett. 
Eleinte nagyon jól ment neki, egyre nagyobb kockázatokat vállalt. Majd 
jött a gazdasági világválság, a «fekete csütörtök», és elvesztette mindenét. 
Herminamajort eladta egy bankárnak, Sémény Jenőnek, akitől aztán so-
sem kapta meg a vételárat. Gyökérpuszta, a vízparti terület is csak azért 
maradt meg, mert anyám a tőzsdekrach napján kikövetelte tőle, hogy az 
örökrészünket írják át ránk, a két kiskorú gyerekre, így ahhoz nem tudtak 
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hozzányúlni. Ez száz magyar hold volt, de az adósság meg egy summás-
per elvesztése abból is elvitt, végül ötven hold maradt. Apám, akit min-
denki szeretett, belehalt a veszteségbe.

Én akkor kilenc éves voltam, Gyula tizennégy, József bátyám 
huszonhárom. Ő utolsó éves létére otthagyta a közgazdaság-tudományi 
egyetemet, azontúl édesanyámnak segített  a gazdálkodásban. Kiköltöz-azontúl édesanyámnak segített a gazdálkodásban. Kiköltöz-
tünk a Gyökérpusztán álló kúriánkba, ami egy csodálatos, tizenkét szo-
bás épület volt, nagy, oszlopos tornácokkal, lépcsőkkel, a Dunáig vezető 
nyárfasorral. Mellette nagy, bolthajtásos pince. Azt az 1942-es jeges árvíz 
elöntötte, de a kiemelt helyen álló nyaraló száraz maradt, mint egy sziget 
a tengerben. Ott éltünk egészen a háború végéig.

Amikor bejöttek a németek, a kastélyban rendezkedtek be, itt nem 
nyúltak semmihez. Az 1944. áprilisi nagy szőnyegbombázás után roko-
naink, vitéz Füzesséry Istvánék a reptér melletti tönkrement házukból 
átköltöztek tizenegy gyerekkel, minden megmaradt bútorukkal. Majd 
1945-ben megérkeztek az oroszok. Menekültünk nyugatra, csak Józsiék 
maradtak. Később megtudtam, az orosz katonák mosodát csináltak a kú-
riából, eltüzelték az összes bútorunkat. Célba lőttek a porcelán étkészle-
tekre, a faluból összefogdosott emberekkel fejszével vágatták szét a Mária 
Terézia korabeli szekrényeket, a gyöngyház berakású tabernákulumot, 
szétverték a japán padlóvázákat, a történelmi fegyvergyűjteményt. A tűz-
re vetették a két zongorát és a gyönyörű hárfát, Józsiék megtalálták a ma-
radványait. 

A falusi emberek szerettek minket, könyörögtek nekik, hogy ne éges-
sék el, elvinnék ezeket, és hoznak helyette kétszer annyi fát. «Az biztos vi-
zes, ezt vágják össze» – hangzott a parancs. Odaveszett a Károly Róbertig 
visszavezetett nemesi családfánk, nagyapám Kossuthtal közös dedikált 
fényképe, a magyar történelemben játszott szerepünk dokumentumai...

1945. április 30-án Sopronnál léptük át a határt. A volt római követségi 
titkár, aki korábban a tanítónk volt, a Külügyi Hivatal Mercedesével vitt ki 
minket, én vezettem. �écs környékén egy kisvárosban kifogyott a benzin. 
Az állomáson béreltünk egy marhavagont, amibe a Mercedes is befért, 
egy katonai szerelvényhez kapcsolva azzal utaztunk tovább Innsbruckig. 
Pár hónapig feketekereskedésből tartottam fenn valahogy magam, majd 
egy évig a francia hadsereg katonai rádióit javító műhelyben dolgoztam 
más menekültekkel együtt, éhbérért. Később a franciák a menekültekből 
katonai alakulatot szerveztek az Innsbruck melletti nagy hadifogolytábor 
élelmiszer-ellátására és őrzésére. Akkor már „nyögdécseltem” franciául, 
talán ezért tettek meg ellátási altisztnek. Egy német hadifogoly által veze-
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tett teherautóval jártuk a vidéket élelmiszerért. Két év telt el így. Megnő-
sültem, magyar nőt vettem el. Megszületett az első gyermekünk.

Egyszer elektrotechnikust kerestek franciaországi munkára. Le-
vizsgáztam, felvettek. A francia szénbányák elektronikaieszköz-javító 
vállalatához kerültem, húszezer régi frank fizetést ajánlottak. Abból 
nem tudom eltartani a családomat, mondtam, huszonhétezret kérek. 
Megadták. A Párizs melletti Fontainebleau-ba költöztünk. Jól jártak velem, 
huszonhat szabadalmat jelentettem be a cégnek. Igaz, ők is respektáltak 
engem, a general director oklevelet adott, hogy elismernek diplomás 
mérnöknek, pedig a háború alatt csak három évet végeztem el a József 
Nádor Műegyetemen. Ma nyugdíjasként Toulouse mellett élek. Öt gyer-
mekem született, Éva, Tamás, Gyula, Erzsébet és �orbála.

Lejárt a magnószalag, Feri bácsi elhallgat a régi felvételen. A rendszer-
váltás óta majd’ minden évben hazajött Halásztelekre. Körbepityeregte 
az egyre romosabb állapotú kastélyt, kisétált Gyökérpusztára, ahol még 
állt egy-két nyárfa az elpusztított parti kúria fasorából, felidézte a régi 
emlékeket. Amikor először volt itthon, megcsókolta az anyaföldet, ko-
rábban egy-egy marékkal kapott az anyja halásztelki sírjáról és a kastély 
kertjéből, azokat azóta is őrzi egy nemzeti szalaggal átkötött dobozban. 
Nagyon jólesett neki, hogy Stoffán Antal és Kálóczi �éla közbenjárására 
Mádl Ferenc köztársasági elnöktől visszakapta a magyar állampolgársá-
gát. Az idén augusztus 18-án, ha egészsége engedi, újra hazajön. 

Halásztelki Hírmondó, 2009� júli�s 

***

Malonyay Feren� már nem jö�ete� �aza� �gy évvel a �ikk megjelenése �tán, ki�
len�ven évesen el��nyt, Fran�iaországban teme�ék el� 
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A Malonyay, Füzesséry és Temesfői család tagjai a parti kúria bejáratánáé11

Malonyay Ferenc6

A hangfelvétel őrzője, 
Füzesséry Mária11
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Malonyay Szabolcs
visszaemlékezése
Ősz hajú, szemüveges, hetvenedik évét betöltött férfi érkezik a 
megbeszélt időpontban a Malonyay-kastély bejáratához, a kert árnyas 
gesztenyefái alá. A bejárattal szemközti padra telepszünk.

– 1943-ban születtem – kezdi élettörténetét –, akkor még a családunké 
volt a mai Ilona utca meghosszabbításában a Duna-parti kúria, amelyet 
nagyapám, Malonyay Tamás építtetett, a Trianon után kényszerből ott-
hagyott felvidéki, alsóhrabóci kúriánkra emlékeztető stílusban. Én már 
csak romokat láttam belőle, mert a háborút Pesten, a Városliget melletti 
lakásunkban vészeltük át a szüleimmel és a nagymamámmal. Három éves 
koromtól viszont kisgyerekkorom minden nyarát, kora őszét ott töltöttem 
Gyökérpusztán. 

– Hol laktak?Hiszen a kúriát kifoszto�ák és lerombolták az oroszok�
– Volt mellette egy kis emeletes tároló épület, még az 1850-es évek-

ben épülhetett, nagy terméskövekből, az emelete fából, ahová külső lép-
cső vezetett. Lent volt a konyha, fent aludtunk. Kútról húztuk a vizet, 
jó volt a levegő, gyönyörű a folyópart, szerettem ott élni. Nagymamám 
semmiképpen nem akarta feladni az egykori ötszáz holdas birtokból 
megmaradt ötven hold földet, erejét megfeszítve gazdálkodott. Apám 
(Malonyay József) segített neki, aki emiatt negyedéves korában otthagyta 
a Közgazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági szakát. Miután 
nagymamám 1946-ban meghalt, egyedül folytatta. Nyolc éves voltam, 
amikor jött az államosítás. Felszólították apámat, ajándékozza a földet 
az államnak. „De hát miért – kérdezte –, csak úgy?” „Mert van két szép 
gyereke, akiket fel szeretne nevelni.” Értett a szóból, mert már megjárta a 
Mosoni utcai börtönüket. Odalett a birtok, a vagyon megmaradt része is.
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– A nővére, Nane� mesélte, �ogy őt az iskolákban folyton �átrányos megkü�
lönböztetés érte a származása mia��

– Nem volt ez másképp velem sem. Első elemis koromban, 1949-ben 
osztályelső voltam, tiszta kitűnő, évzáróra jutalomkönyvet kaptam. Má-
sodikban már más idők jártak, az új igazgató úgy döntött, a Malonyay-
féle burzsujoknak nem jár semmi. Amikor ezt megtudta a tanárom, a saját 
könyvtárából adott nekem egy jutalomkönyvet, szép beírással. Még szót 
is kért az évzáró értekezleten, hogy nyilván technikai félreértés történt, 
ezért pótlólag engem is megjutalmazott. Harmadikban ezt újra megcsi-
nálta. Kirúgták az iskolából, miattam… A gimnáziumba csak protekció-
val juthattam be 1956-ban. Élénk szellemiségű, jó vitatkozó voltam, sze-
met is szúrtam az egyik tanárnőmnek, az akkori külügyminiszter nevelt 
lányának. Újságíró szerettem volna lenni, 15 évesen már cikkem jelent 
meg a Népsportban. A KISZ faliújságra bárki írhatott, én egyszer álnévvel 
egy szovjetellenes, dehonesztáló írást tűztem ki rá. A tanárnő rögtön sej-
tette, ki lehet az. Kirúgtak az ország összes középiskolájából. Magánúton 
végeztem el a következő osztályt. Egy másik gimnáziumban érettségiz-
tem. Abban az évben az osztály nagy része belépett az akkor megalakult 
KISZ-be. Én megtagadtam. Amikor apám megtudta, megölelt, megcsó-
kolt: „szégyelltem volna, ha belépsz, fiam”.

– �zek �tán nem sok esélye le�ete�, �ogy bej�t valamelyik egyetemre�
– Nem is sikerült, pedig háromszor próbálkoztam, ebből kétszer el-

értem a felvételi ponthatárt. �eteghordozó lettem a lipótmezei elme-
gyógyintézetben, majd bevételező raktáros egy gépműhelyben. Mivel jól 
zongoráztam, bevettek a Szíriusz együttesbe. Shadowst és akkor divatos 
nyugati slágereket játszottunk, egyre jobb helyeken, egyre többet próbál-
tunk. Adtunk koncertet a Gellért Szállóban és a Rádió márványtermében 
is. Megélni azonban nem lehetett belőle. Így 1962-ben elmentem „ven-
déglátózni” különböző szállodákba, balatoni szórakozóhelyekre. A dobo-
som �alás-Piri László volt, aki most egyébként a XX. Század Intézet ku-
ratóriumának az elnöke. 1969-ben nagy szerencsével útlevelet kaptam és 
megszakításokkal kilenc évig Nyugat-Németországban dolgoztam, majd 
– többek között – a Nagykörút és a Népköztársaság útja szórakozóhelyein 
játszottam a rendszerváltásig.

– A nővérétől is megkérdeztem: mit jelent ezek �tán az Ön számára a nemesi 
származás? Ter�et vagy büszkeséget?

– Egy adottságot, amiről nem tehetek, de büszke vagyok rá, hogy az 
őseim legtöbbje érdekes, értékes ember volt. �űnöző, hazaáruló egy sem 
volt köztük. Én olyannak tekintem azt is, aki lepaktál az országot elnyo-
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mókkal. A felmenőim mindig tudták, melyik oldalra tisztességes állni. 
Ezt az értékrendet kaptam meg a családban már gyermekkoromban, egy 
olyan nevelést, amely a sok évszázados értékrendünkön alapult és ez töb-
bet ér, mint az érvényesülés. 

***

– Mit kell t�dni a Malonyayakról? Honnan származnak, miről ka�ták a ne�
vüket?

– A legrégibb ismert ősünk László fia Gyula (a király csak később ren-
delte el a vezetéknevek használatát) comes, azaz gróf volt az Anonymus 
által is említett honfoglaláskori Divék nemzetségből. Ő egy felvidéki me-
gye ispánja és Léva várnagya volt. Fia, Miklós, aki a krakkói egyetemen 
tanult és magister lett, Károly Róbert király fiainak, Lajos és Endre her-
cegeknek lett a nevelője. A történelemből ismert Zách Felicián merénylet-
kor, amelyben a király és a királyné is megsebesült – az utóbbi négy ujját 
vesztette –, Miklós fegyvertelenül a merénylő elé vetette magát, és súlyos 
fejsérülés árán megmentette a hercegek életét. Ezért kapta meg hálából 
Malonya községet, amelyről azóta utódai nevezik magukat. Erre utal a 
nemesi címerünkben szereplő pelikán, az önfeláldozás madara is, amely 
védőn tartja a lábát az előtte lévő halmon nyíló Anjou liliom fölé, miköz-
ben egy alak karddal vág feléjük.

– Később milyen te�ekkel írták bele mag�kat a magyar történelembe?
– A mohácsi vésznél öten estek el a család férfitagjai közül. Thököly 

Imrének Malonyay Ferenc volt az egyik főembere, aki a szabadságharc 
leverésekor menekülni kényszerült. Később Ónod várának kapitánya lett 
és II. Rákóczi Ferenc fejedelem holtig hűséges hívévé vált. Az utolsó össz-
monarchiabeli hadgyakorlat idején, 1911-ben az öreg Ferencz József he- hadgyakorlat idején, 1911-ben az öreg Ferencz József he-
lyett Ferencz Ferdinánd érkezett a felvidéki Sztropkóba, ahol nagyapám 
volt a járási főszolgabíró. A Rákóczi-várba szállásolta el a herceget, de az 
érkezése előtt a „tiszteletére” gondosan átneveztette a környékbeli utcá-
kat Kossuthra, Rákóczira, Petőfire. Ez az ő fricskája volt a Habsburg trón-
örökösnek, ne higgye azt, hogy nagyon leborulunk előtte. Homonnán ő 
adott helyet 1918-ban a magyaroktól elszakadni nem akaró tótok – szlová-
kok – népgyűlésének, többek között ezért is kellett Trianon után mindent 
hátrahagyva átmenekülnie a családnak a megmaradt Magyarországra a 
Felvidékről.

– Sokszor megford�l Halásztelken?
– Négy éve jártam itt, a kastélyban rendezett Malonyay-találkozón, 



Herminateleptől Halásztelekig  /  A régmúlt   –   27

ahol a második világháború, a család szétesése és sokak elmenekülése óta 
először gyűltek össze a rokonaim Ausztráliából, Franciaországból, Svájc-
ból és Magyarországról. Felemelő érzés volt a felújított, régi fényében 
ragyogó kastélyba belépni, amely egykor a családunk tulajdona volt, fél 
Herminatelep területével együtt. Visszaemlékeztem, hogy fiatal korom-
ban valahányszor elbuszoztunk előtte, a közelébe sem mentünk, nehogy 
megkérdezzék: „szaglászik a régi uraság?” Pedig az államosítás után az 
első párttitkár, Fidler Gusztáv, akinek korábban apám sokat segített – 
például fát adott neki az erdejéből –, még azzal biztatta, hogy majd itt 
egy szép mintagazdaságot hoznak létre, s annak apám lehetne a vezetője. 
Alighanem ki is rúgták volna érte, mint az általános iskolából a tanáro-
mat…

– Vissza�erel�etnék-e az államnak „ajándékozo�” gyökér��sztai ötven �ol�
dat?

– Nem, mivel „kárpótlást” kaptunk Nanett nővéremmel két telek 
formájában. Sokáig úgy volt, hogy Nanett  oda építkezik, aztán a víz kö-Nanett oda építkezik, aztán a víz kö-
zelsége miatt nyaralóhelyül inkább a Kis-Duna partját választotta. Eladni 
nem tudtuk a telkeket, végül pedig, mivel a magas telekadót már nem 
tudtuk, nem akartuk fizetni, az idén januárban felajánlottuk a városnak. 
Így azóta már csak az emlékek kötnek Halásztelekhez.

Kölcsön a fejedelemnek

Malonyay József, Szabolcs édesapja írt egy könyvet Felvidéki víg �istóriák 
címmel. A kitűnő stílusú, mulatságos és elgondolkodtató történelmi mű 
egyik rövid írását, Az ónodi ka�itány címűt érdemes szó szerint idéznünk.

„Üka�ám, Malonyay Feren� a Rákó�zi féle szabadság�ar� végéig az ónodi 
vár ka�itánya és Rákó�zi J�lianna (Rákó�zi Feren� �úga) �radalmainak bonor�m 
direktora, vagyis jószágigazgatója volt� �izalmas embere di�ső fejedelmünknek� 
A szabadság�ar� kezdetén 1500 r�énes forint köl�sönt is ado� a fejedelemnek, 
amiért a berzéki részjószágot ka�ta zálogos �y�otéká�l, mint azt az egykori ok- részjószágot ka�ta zálogos �y�otéká�l, mint azt az egykori ok-�y�otéká�l, mint azt az egykori ok�
mányok tanúsítják� 

A fejedelem, mielő� �engyelországba emigrált, üka�ám alsó�rabó�i 
kúriájában töltött né�ány �óna�ot� Mikor elind�lt �engyelországba, üka�ám is 
el akarta kísérni� De törődött, öreg ember lévén, a fejedelem a �atárról �azaküldte, 
adván mellé kíséretül �at darabontot és megfelelő úti élelmet� 

Üka�ám nem Alsó�rabó�ra ment, �anem meg�úzta magát a mádi bor�ázá-Alsó�rabó�ra ment, �anem meg�úzta magát a mádi bor�ázá�
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ban� I� érte a felszólítás a szatmári békekötés �tán, �ogy tegye le a �űségesküt a 
királyra� Vagyis Habsb�rg III� Károlyra� Mivel ezt megtagadta, felségár�lásért 
�ert indíto�ak ellene, ami akkoriban fő- és jószágvesztéssel jár�ato�, különösen, 
�a a vádlo� olyan megátalkodo� k�r�� volt és azon felül komoly vagyonnal ren�
delkeze�, mint üka�ám� 

A �ert azonban nem le�ete� befejezni, mert az öregúr, amúgy is beteges em�
ber lévén, meg�alt, még mielő� az ítélet�ozatalra került volna a dolog� A �erira�
tok ma is megvannak (�a megvannak) a Zem�lén megyei levéltári anyagban� O� 
van az egyik tanú jegyzőkönyvi vallomása, amiben többek közö� elmondja, �ogy a 
vádlo� milyen �űséges �íve volt a nagyságos Fejedelemnek, és �ogy a �űségesküt 
a királyra megtagadta. 

És a jegyzőkönyv margójára a levéltáros megjegyzése van írva: »�zért �edig 
áldja meg őtet a magyarok Istene�« Úgy gondolom, ide nem kell kommentár�”

Halásztelki Hírmondó, 2013� júni�s

Az egykori Duna-parti Malonyay-
kúria a főbejárat felől7

Malonyay Szabolcs a zongoránál8A Károly Róbert-kori, az 1330-as 
évekből származó családi címer 9
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Látogatás a kastélyban8

A Malonyay-
családfa részlete10
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Pillanatkép a múltból
Páratlanul érdekes légifelvétel került elő a Hadtörténeti Múzeum tér-
képtárából. Településünk 1940-41-es állapotát ábrázolja, amikor még 
csak néhány utcából állt az akkori Tököl-Herminatelep, és olyan épü-
letek is látszanak rajta, amelyeket azóta elsodort a történelem vihara.

A légifelvétel előkerülését a halásztelki �akó Gábornak köszönhet-
jük, aki megjelenés előtt álló halásztelki helytörténeti könyvéhez 

keresett a Hadtörténeti Múzeum térképtárában minden eddig ismert-
nél régebbi ortofotókat. A gödöllői Szent István Egyetem hallgatója, a 
légifelvételek készítésével is foglalkozó Interspect csoport vezetője joggal 
remélhette, hogy valamit találni fog, mert a térképtárban mintegy nyolc-
tonnányi, nagyrészt még feldolgozatlan légifelvételt tárolnak a második 
világháború előtti időkből. Az eddigi több napos kutatás és Hegedűs Ábel 
térképtárvezető önzetlen segítsége eredményeképpen sikerült megtalálni 
azokat a felvételeket, amelyekből össze lehetett illeszteni és térképpé ala-
kítani a terület teljes, összefüggő légifelvételét. 

A kép olyan részletes, hogy minden épület és fa látszik rajta. Az értel-
mezéséhez olyasvalakit hívtunk segítségül, aki a készítés időpontjában 
maga is itt élt, sőt az ő családja birtokolta a legnagyobb területet. A 87 éves 
Füzesséry Miklóssal egy napsütéses tavaszi délelőttön felkerestük azokat 
a helyeket, ahol itteni élete zajlott. Különös érdekesség, hogy édesapja, 
vitéz Füzesséry István az első világháborúban maga is légifényképezett, 
vakmerő front mögé repülései közben nyolcszor lőtték le és kellett kény-
szerleszállást végeznie vászonfedeles gépével. Egyszer a két front közül 
húzták haza éjszaka a gépét a magyar vonalak mögé, máskor fejlövést 
kapott, de túlélte. Hőstetteiért kapta meg 1920-ban a vitézi címet és a ked-
vezményes árú tizennégy holdas földbirtokot. 

Ide, a mai repülőtéri nagy hangárral szemben lévő területre építette 
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1933-ban azt a kilenc szobás kúriát, amely később a nemzetközi gyap-
júkereskedő cége jövedelméből nagyra növekedett, a Dunáig nyújtó-
zó birtokának a központja is lett (47.347956°, 18.990687°). Az 1940-es 
légifelvételen jól kivehető a kúria, a mellette lévő gazdasági és cselédségi 
épületek, a teniszpálya s a mindezeket körülvevő megművelt földek. 
Még nyoma sincs a repülőtérnek, szántók és kisebb parcellák látszanak a 
helyén, szinte érezni lehet a vidék álmos csendjét, nyugalmát. 

A reptér melletti út innenső, északi oldalán elterülő halásztelki szán-
tóföldeket egy nyárfás, bokros nagy telek szakítja meg, ennek a közepén 
találjuk meg az egykori kúria maradványait. Miklós bácsi meséli, hogy 
1944-ben bombatalálat érte az épületet, súlyosan megsérült, az egyik fala 
arrébb vándorolt, a tető leszakadt. A tizenegy gyermekes család hónapo-
kig a vele rokonságban álló Malonyayak Duna-parti, gyökérpusztai kúri-
ájában húzta meg magát. Apja a házukat később rendbe hozatta, de nem 
akart többé egy bombatámadással fenyegetett katonai repülőtér mellett 
élni. Pestre költöztette a családját, s nem sokkal az oroszok bejövetele után 
az izgalmaktól szívinfarktust kapott. A birtok legnagyobb részét államo-
sították, a meghagyott ötven hold egy részét Füzesséry István özvegye 
eladta a bolgároknak, másik részét kényszerből felajánlotta a téesznek. A 
sorsára hagyott kúriát kifosztották, széthordták.

A városközpont felé vesszük utunkat, amelyet akkoriban 
Herminamajornak neveztek és 1938-ban szintén Füzesséryék tulajdonába 
került. Ifjabb Malonyay Tamás ugyanis a világgazdasági válság kitörése-
kor, 1929-ben tönkrement, a ki nem fizetett birtokrészek visszakerültek 
a Magyar-Olasz �ankhoz, attól vette meg a nagyobbik felét a kastéllyal 
együtt Stein Emil, a kisebbiket Holló Ernő. Néhány évvel ezután Holló, 
a budapesti ügyvéd, aki nemigen értett a gazdálkodáshoz, továbbadta a 
majort és a Diófasoron túli, valamint a Halászkunyhó-pusztai földterüle-
teket Füzesséryéknek. 

A polgármesteri hivatalhoz érve elővesszük a kinyomtatott 
légifelvételt, s megpróbáljuk azonosítani, hol lehettek, mi célt szolgálhat-
tak az azon lévő épületek. A legnagyobb egy több mint nyolcvan méter 
hosszú tehénistálló volt, amely a Posta közzel párhuzamosan, az orvo-
si rendelő mögött, a Kisgyár utcától a Tündérkert óvodáig húzódott. 
A Közösségi Ház és a posta épülettömbje már akkor is létezett, csak a 
mai presszó kiugró épületrésze nélkül. A Szabadság u. 53. számú ház is 
állt már, csak sokkal hosszabb volt, cselédlakások voltak benne. A többi 
gazdasági épület már nincs meg, de az elhelyezkedésük azonosítható. A 
cséplőgépszín a református templom helyén állt, a tejüzem a Kisgyár utca 
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– Posta köz sarki tornácos szolgáltató épület elődje volt, a juhhodály, a 
kovácsműhely és a gépház pedig nagyjából a mai Óvoda utca két oldalán 
helyezkedtek el. 

A kastély kerítéssel körülvett ősfás parkja a mai Kisgyár utca, Rákóczi 
út, Új utca és Rózsa utca által határolt nagy négyszöget foglalta el. A mai 
két gazdasági épületet akkoriban U alakban összeért, de az összekötő 
rész a háború alatt megsérült, s később ahelyett, hogy helyreállították 
volna, lebontották. A kastélytól a Kisgyár utcáig elterülő park közepén 
szökőkutas medence állt, körülötte sétány, kőpadok, innen négy égtáj 
felé négy út vezetett be a fák közé, ahol egy újabb sétány futott körbe, 
megkerülve a kastélyt is. A Malonyay Tamás 1929-es haláláig botanikus 
kert módjára gondozott, értékes növényekkel teleültetett díszpark az 
1941-es légifelvételen már egy sűrű erdő képét mutatja. 

A kastélyt és a majort ebben az időben még mezőgazdasági területek 
vették körül. Távolabb, északra és délre viszont már létezett és lélekszám-
ban, házakban erősen gyarapodott Herminatelep, foghíjasan beépült 
földes utcák futottak a főúttól a gát felé. Füzesséry Miklós őriz egy régi, 
elbarnult, szakadozott, összevissza ragasztgatott térképet, amely telepü-
lésünk történetének az egyik legjelentősebb dokumentuma. A kiterítve 
majdnem egy négyzetméteres helyszínrajz a Dunamenti Kertgazdasá-
gi R.T. területe egy részének a felosztását, az első utcák kiparcellázását 
mutatja. Sajnos, dátum nincs rajta. Tény azonban, hogy 1929-ben már 
e felosztási terv alapján folyt a betelepülés, ezt a Diófasor utcában lakó 
Óváryné Mizsei Zsuzsanna nagyszüleinek az adásvételi szerződése is 
bizonyítja. Kétszáz pengőért vették meg a telket, abból hetvenet egyben 
kifizettek, a hátralékot pedig tíz év alatt voltak kötelesek törleszteni. Az 
utolsó részletet, tíz pengőt 1939. április 18-án fizették be postai feladóve-
vényen a �udapest, IV. Múzeum körút 3. szám alatt székelő Dunamenti 
Kertgazdaság R.T.-nek. 

Ez nagyon olcsó ár volt akkoriban, így az ország minden tájáról meg-
indult az ideköltözés, a csepeli üzemek és a környék gazdaságai felszív-
ták a munkáskezeket. 

Az 1940-41-es légifelvételen pontosan beazonosíthatók a kiparcellá-
zott utcák, és a telkek mintegy felén már ott fehérlik a ház is, ami 6-800 
lakost jelent. A déli részen tizenhárom utca volt akkoriban: a mai Dió-
fasor, Táncsics, Dózsa, Iskola, Kossuth, �éke és Ságvári, illetve a rájuk 
merőleges Szabadság, Somogyi �éla, �arátság, Petőfi és �olgárkertész. 
Ezt a területet a lakosság Alsótelepnek nevezte. Az északi részen, amelyet 
Túlsótelepnek hívtak – Tököl központjához képest ugyanis ez számított 
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A gyökérpusztai Malonyay-kúria folyóparti vége az 1930-as években7

Ennyi maradt a parti kúriából, a teraszlépcső baloldali támfala - mutatja 
Füzesséry Miklós8
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A Füzesséry-gyerekek a csa-
ládi kúria előtt az 1930-as 
években 11

A Füzesséry-kúria marad-
ványai a II. Rákóczi Ferenc 
út repülőtéri szakasza mel-
lett8

Füzesséry Miklós 1942-ben11 Emléktábla a Szabadság u. 53. számú ház falán8
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Az 1941-es légifelvétel a beazonosított helyekkel

túlsónak – csak két utcát találunk, a mai Ady Endrét és Katona Józsefet, 
ezek sem futottak egészen a gátig. Az elnevezések megmaradtak egészen 
a hatvanas évekig, amikor a kettő közötti térség beépült. 

Már csak egy helyszín van hátra, amit Miklós bácsi szeretne látni: a 
Duna-parti Malonyay-kúria, ahol huszonegy évesen lakott. Az Ilona ut-
cánál megyünk át a gáton, a belépni tilos táblától gyalog tesszük meg az 
utat a partig. A légifelvétel pontosan mutatja, hol kell keresnünk a kúria 
helyét. A part közelében aztán megtaláljuk, amit kerestünk. Szívszorító 
látvány, hogy csak ennyi maradt az egykori klasszicista, oszlopcsarno-
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kos-timpanonos bejáratú, tíz szobás kúriából: a teraszról a part felé leve-
zető egykori lépcső egyik oldal-támfala. Miklós bácsi felidézi, hogy a há-
ború utolsó napjaiban ezen a teraszon tartotta a �MW 327-es gépkocsiját, 
a kerekeit leszerelte és elásta, hogy el ne rekvirálják. Mégis elvitték, mert 
az orosz katonák géppuskával fenyegették, hogy kerítse elő a gépkocsi 
kerekeit és papírjait, különben agyonlövik. Valamikor ezzel vitte vissza 
egyenként a szabadságba a Wallenbergtől kapott menlevelekkel a major-
ban „nélkülözhetetlen mezőgazdasági dolgozóként” elszállásolt ötven 
zsidó menekültet, ezzel fuvarozta személyi sofőrként Dudás Károly szá-
zadost, a Dunai Repülőgépgyár katonai parancsnokát, aki ezernél több 
zsidót mentett meg hasonló módon. A bevonulás után az orosz katonák 
által mosodának használt, kifosztott és tönkretett épület romjait széthord-
ták, a maradványokat a Vízművek tüntette el. 

�ejárjuk a környékét, közben nézegetjük �akó Gáborral a kinyomta-
tott légifelvételt. Minden stimmel, itt lehetett a kocsiforduló a napórával, 
az istálló, a szérűskert, amott a kút, a borospince. A partra levezető nyár-
fasorból már csak egy-két fa maradt, a part mentén megkeressük, hol volt 
a csónakleeresztő és a strand. Akkoriban a kúria előtt még a Nagy-Duna 
hullámzott, a légifelvétel szerint a későbbi Csala-szigetnek 1941-ben még 
csak a felső kis része volt meg, azóta építette fel hordalékból egy kőgát 
köré a természet. 

Ideje hazafelé indulni. Miklós bácsi nagyon elfáradt és autót kell ve-
zetnie budapesti, Stefánia úti otthonáig. �iztosan sokszor az eszébe jut 
még ez a múltidéző kirándulás, s a fiatalkora, az a másik világ.

Halásztelki Hírmondó, 2011� á�rilis
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A Korbuly-család
Halásztelek északi végén utca őrzi a nevüket, az egykori virágzó gaz-
daságnak még ma is megvan egy-két épülete. Lassan feledésbe merül, 
hogy a száz holdas birtokon 1945-ig egy szép kúria is állt, nagy park-
kal, szökőkúttal, kovácsoltvas díszkapukkal. A távoli rokonok, a gé-
pészmérnök Korbulyok pedig a környék legnagyobb munkaadóinak, a 
Csepel-szigeti Weiss Manfréd gyáraknak a vezetői voltak. 

A Megyedűlő út északi végén, majdnem Lakihegynél, a gát felőli ol-
dalon régi házak sorakoznak. Ez Halásztelek talán legöregebb része, 

egy önálló életet élő, mindentől távoli, apró falu. 1934-ben kilenc házból 
állt, azóta lassanként összeépül a településsel. A térkép Lapos-dűlőnek 
jelöli, az itt lakók csak Dugocskának hívják. A legöregebb ház, Májeréké 
még az 1890-es években épült. A telkek a gátig futnak, régen azon is túl, 
a Dunáig nyújtóztak, rajtuk szántó, gyümölcsös, veteményeskertek. Az 
egyik verandás öreg házban a deresedő hajú Nánási Rezső fogad. 

– Szegény apámmal kellett volna beszélnie, ő mindent tudott a 
Korbulyokról – mondja a gazda, aki alig egy hónapja temette 1926 óta itt 
lakó édesapját. – Persze nekem is sokat mesélt róluk. Mindkét nagyapám 
a Weiss Manfréd gyárban, Csepelen dolgozott, apám a Dunai Repülőgép-
gyárban volt lakatos tanonc, mindenhol a Korbulyok voltak az igazga-
tók és a főtervezők. Az erdélyi örmény család egy másik ágához tartozó 
Korbuly János nagykereskedőnek dédapám segített áttelepedni Trianon 
után Magyarországra. Feleségével, három gyerekével és egy vagon 
holmival érkezett a Keleti-pályaudvarra, dédapám fuvarozta ki őket ide. 
Virágzó gazdaságot hoztak létre, felépítették a kúriájukat. A gyerekek 
közül az egyik repülős lett, a másik itt gazdálkodott, a harmadik valahol 
Pesten a gyári világban dolgozott.

– Miből állt az a gazdaság? 
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– Rengeteg gyümölcsfát ültettek, főleg almát, körtét. Öntözőrendszert 
létesítettek, amely a Duna vizét ideszivattyúzta, elzárókkal, zsilipekkel. A 
gátkoronán átbúvó csöveken még én is sokat játszottam. Szarvasmarhate-
lepet, hizlaldát, gépállomást, pálinkafőzőt, mérlegházat építettek. A mai 
Rondzik-féle lovastanya bejáratával szemben egy kis dombháton volt a 
kúria, a környék legmagasabb pontján. Jöjjön, megmutatom.

Az olvadástól sáros Megyedűlő végén, a lovastanya bejáratánál az út 
jobbra kanyarodik, ez a Halász utca, amely egy dupla kanyarral az Aldi 
áruházig haladó Korbuly utcába vezet át. A birtok valamikor a főútig ter-
jedt, a másik oldalon pedig a Dunáig ért, most a közepe táján járhatunk. 
Az egykori kúria helyén töredezett alapbetont vernek fel a repedéseken 
kibújó bokrok, egy nagy földhányás alatt pince félig beomlott bejárata ásít. 

– Ott volt a kastélypark északi bejárata – mutatja kalauzom. – Két fa-
ragott, tetején kőgömbös oszlop között hatalmas kovácsoltvas kapu, gye-
rekkoromban még megvolt. A másik, hasonlóan díszes bejárat a nyugati, 
lovastanya felőli oldalon nyílt. Kisgyerekként ott játszottunk a kúria rom-
jai között, aztán széthordták a helyiek az anyagot az építkezésekhez. A 
kapuoszlopok tűntek el utoljára, valamikor az ötvenes évek közepén. 

Szemüveges, fürge, hetvennégy éves asszony szegődik hozzánk, kala-
uzom régi ismerőse, Juci néni a Halász utcából. Együtt tanakodnak, mi hol 
lehetett. Jöjjön csak, mutatok valamit – mondja és szénkupacok, földhányá-
sok között vezet egészen a lovastanya hátsó kerítéséig. A kerítésen belül 
hosszú, mívesen faragott kőoszlop fekszik a földön. A kúria egyik nyugati 
kapuoszlopa. Így, fekve, csonkán, kőgömb nélkül is méltóságot sugároz, 
mint egy letűnt gazdag múlt utolsó hírnöke, bizonyítéka. A túloldalon 
a lovastanya tulajdonosa, Rondzik Gábor tűnik fel a mozgolódásunkra, 
illendően bemutatkozunk egymásnak. Egy kis múltidéző beszélgetés 
után kérésemre megígéri, ha egyszer megvalósul Halásztelken egy 
helytörténeti múzeum, annak ajándékozza a kőoszlopot. 

Néhány száz méterrel arrébb gazdasági épületekhez érünk, az egyik 
díszesen falazott, boltíves ablakú istállóépületről messziről lerí, hogy na-
gyon régi lehet. Igen, mondja Nánási Rezső, ezt a Korbulyok építtették a 
harmincas években.

– Mi le� a birtok és a kastély sorsa?
– 1945 decemberében az oroszok Ercsinél áttörték a �udapestet 

átkaroló védőgyűrűt, áthaladt rajtunk a front, sokan elmenekültek. 
Dédapáméknak nyolc hold földjük volt, még Korbuly János adott rá 
nekik hitelt 1926-ban, hogy megvehessék, rengeteget dolgoztak érte, így 
nem akarták itt hagyni. Apámat és nagyapámat el is hurcolták Ukrajnába 
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„málenkij robotra”. Az öreget elengedték, mert gyenge volt, apám vi-málenkij robotra”. Az öreget elengedték, mert gyenge volt, apám vi-
szont csak két és fél év múlva térhetett haza a Donyeck környéki szén-
bányákból, negyvenhét kilósan. Közben itt 1945-ben az oroszok bekom-
mandírozták magukat a kastélyba, majd kirabolták, elpusztították, amit 
még találtak, végül, amikor továbbmentek, felrobbantották. A gazdaság 
is pusztulni kezdett, majd megalakult a Szabad Május termelőszövetke-
zet, ami később beolvadt a Duna Mgtsz-be. A ma is Halásztelken élő �agó 
Lajost lehetne erről az időszakról kérdezni, aki 1953-tól 56-ig főagronó-
mus volt a Szabad Májusban. 

A 83 éves �agó Lajos bácsit �éke utcai házában keresem fel, ahol 1944 
óta él.

– Nyolcszáz holdon gazdálkodtunk – mesélte –. A Korbuly-birtokon 
volt a központ, a sertéshizlalda, a tehenészet, a pálinkafőző üzem, a negy-
ven hold gyümölcsös és a harminc holdas konyhakertészet a mai Tatár 
Pékségig. A kúria romjai mellé épült fel még az én odakerülésem előtt a 
kis téesz-iroda. Amit én láttam, már csak egy romhalmaz volt, nem túl 
nagy épület lehetett, később a Duna téesz takarította el. Épp mostanában 
gondolkodtam rajta, hogy fel kellene kutatni, össze kellene szedni az em-
lékeket a gazdaságról, a kúriáról, talán egy-két régi kép is lapul valahol...

***

2010. február 4-én este megható találkozás színhelye volt az egyik nagy 
budapesti bevásárlóközpont filmszínháza. A Magyar Filmszemlén be-
mutatták a „Mozgóképregény – A Korbuly család XX. százada” című 
versenyfilmet, amelynek egyik nyilvános vetítésére meghívták a filmben 
szereplő Korbulyok legközelebbi rokonait, leszármazottait is. A film is-
mertetője így szól: 

„Amikor a magyar műszaki élet jeleseit számba vesszük, többször felb�kkan 
a Korb�ly név� Mérnökök, fejlesztők, konstr�ktőrök égen-földön-vízen� Mi le� 
volna Kandó Kálmán villamos mozdonyából, Weiss Manfréd �sőgyárából, �a 
nin�s Korb�ly Károly, és vajon Korb�ly János nélkül milyen lett volna a magyar 
járműgyártás? Terveztek, é�ítettek, szerették az anyagokat, a m�nkát, Wagnert 
és a lovakat, de legfőké�� az a�tókat� No meg a bolondozás sem állt távol tőlük…, 
és �ál’ Istennek volt egy Kodak filmfelvevőjük�”

Péterffy András rendező stábja hetvenkét órányi családi amatőr filmfel-
vételből szerkesztette össze azt a másfél órás dokumentumfilmet, amely 
szinte átfogja a huszadik századot. A jelenlévő rokonok ámuló, néha köny-
nyes szemmel láthatták nagyszüleik, dédszüleik világát és büszkék lehet-
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tek a nevükre, családjukra, a végén a nézők vastapsára. Kikről is szólt a 
film? Azokról a Csepel-szigeten, tehát a mi tágabb környezetünkben élt 
Korbulyokról, akik a régi herminatelepiek legfőbb munkaadóit, a Weiss 
Manfréd üzemeket igazgatták. 

Először is Korb�ly Józsefről, az apáról, aki a MÁV mérnökeként for-

A Korbuly-gazdaság meg-
maradt szép istálló-épülete8

Nánási Rezső a Korbuly-kúria helyét 
mutatja8

A kúria megtalált kapuoszlopa8

Még áll a régi szérű is35
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radalmasította a vasúti kocsik csapágyazását, már az 1878-as párizsi 
világkiállításon kitüntették a találmányt, ez volt a mai napig használt 
Simmering-tömítés előfutára. Aztán az ő elsőszülött fiáról, az 1944-ben 
elhunyt Korb�ly Károlyról, aki Kandó Kálmán nélkülözhetetlen segítőtár-
sa volt a villamos mozdony tervezésében, majd a csepeli Weiss Manfréd 
gyár vezérigazgatójaként egy olyan görgős csőgyártási eljárást talált fel, 
amely megalapozta a gyár világhírnevét. Az eljárást és a gyártóberen-
dezéseket a fél világra exportálták. Öccse, a húsz évvel fiatalabb Korb�ly 
�ászló a csepeli gyár tervezőiroda-vezetője volt, majd őt nevezték ki 1941-
ben az akkor épülő Dunai Repülőgépgyár vezérigazgatójának. 

Károly fia, a szintén gépészmérnök Korb�ly János a két világháború 
között a csepeli nagy gyárban főmérnökként és műszaki igazgatóként 
motorok, terepjáró gépkocsik, tankok, repülőgépek tervezését irányítot-
ta. A háború után nem hagyta el az országot, „itt élned s halnod kell”, 
vallotta a Szózattal, ő segített feltámasztani a szétbombázott, kifosztott, 
leszerelt csepeli nagy gyárat, majd korát megelőző traktorokat tervezett 
és Kossuth-díjasan, a Ganz-Mávag Mozdony- és Gépgyár főmérnökeként 
ment a hetvenes években nyugdíjba. 

– Én ismertem Korbuly Lászlót – mondta a film után Füzesséry Mik- Lászlót – mondta a film után Füzesséry Mik-Füzesséry Mik-
lós, aki nyolcvanhat éves létére kétszer is végigülte a vetítést –, a repülő-
gépgyárban többször találkoztunk, szót váltottunk. Nem túl magas, köp-
cös ember volt. Szürke öltönyben járt, nagy tekintélye volt az üzemben, 
kellett is a több ezer ember irányításához. De van még valaki, akiről a 
filmben alig esett szó: Korb�ly József, a halásztelki Kisgyár – akkor még 
Fogaskerékgyár, a Weiss Manfréd tulajdonában álló hadiüzem – első 
igazgatója. Magas, vékony, fekete hajú örmény fiatalember volt. Kétszer-
háromszor beszélgettem vele az üzemben, nagyon barátságosan fogadott. 
Mindent megmutatott, emlékszem egy tíz méteres gyalugépre, amelyen 
a Messerschmitt bombázókat gyártó precíziós szerszámgépek hosszú al-
katrészei készültek. Ott dolgozott a szerkesztésen a jelenleg Franciaor-
szágban élő Malonyay Ferenc is, amíg be nem jöttek az oroszok. Később 
egyébként a bátyám is ott helyezkedett el, akkor már Mintagépgyárnak 
hívták.

Múlnak az évek, évtizedek. Eltávoznak közülünk az utolsó szemta-
núk, családi fotóalbumok mélyén kallódnak a régi, elsárgult fényképek. 
Pedig, ezek a mi múltunkat is jelentik, a nagy elődök példaként szolgál-
hatnak számunkra.

Halásztelki Hírmondó 2010� már�i�s
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Falu születik
A földbirtokosok, kastély- és kúriatulajdonosok történetei után most 
lássuk „alulnézetből”, milyen volt az egyszerű emberek, cselédek, mun-
kások világa, hogyan is jött létre az ország minden részéből érkezett 
betelepülők küszködéséből, saját keze munkájából maga a település. 
A kezdetektől itt élő Mizsei család története szinte filmszerűen pergeti 
le előttünk, miként nőttek ki a földből az első vályogházikók, alakul-
tak foghíjas utcákká, egyre komfortosabb házsorokká, majd rendezett 
nagyközséggé. S közben az uradalmi cselédekből miként váltak gyári 
munkások és téesz-tagok, barakklakókból és ágyrajárókból albérlők, 
majd háztulajdonosok.

Itt születtem 1950-ben a Diófasorban, amely akkor Tököl-Herminatelep-
hez, azon belül Alsótelephez tartozott – meséli �váryné Mizsei �suzsan��váryné Mizsei �suzsan� Mizsei �suzsan�

na, aki több könyvet is írt a gyermekkori emlékeiről –. Már a dédnagyma-
mám is tököli volt. A telket a nagymamám az összespórolt pénzéből vette 
a Dunamenti Kertgazdaság R. T.-től 1937-ben, kétszáz pengőért, részletre, 
ma is őrizgetek egy megmaradt résztörlesztési igazolást. 

A nagymamának, Cselédi Gyulánénak – sok tökölihez hasonlóan – 
volt egy háztáji földje a gáton túl, a Parlag-dűlő nevű részen. Tizenhat sor 
szőlő és hét meggyfa nőtt az egy holdnyi területen, nyárfás is tartozott 
hozzá. A nagymama szorgalmát és hozzáértését mutatta, hogy nemcsak 
megélt belőle, de félre is tudott tenni, a gyermekét is tudta segíteni. Zsu-
zsanna édesanyja a Csepel Autógyárban dolgozott, mint köszörűs, apja 
a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekben mint darukezelő, majd a Szabad 
Május téesznél mint mezőőr, a fizetésükből csak sokára tudták volna ön-
állóan összegyűjteni a százhatvan négyszögöles telek árát.

Akkoriban szinte mindenki saját erőből vagy rokoni, baráti kaláká-
ban építkezett. Mégpedig többnyire ingyen rendelkezésre álló vagy olcsó 
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bontott anyagokból, legfeljebb a stukatúrnádat, meszet, cementet, csere-
pet vásárolták. A legolcsóbb építési mód a sárból rakott fal volt. Ez úgy 
készült, hogy a helyben vagy a Duna-parton kiásott agyagot vízzel dögö-
nyözték (higították), abba csépléskor maradt szalmatöreket kevertek, me-
zítláb taposták, majd amikor már sűrű volt, mint a nokedlitészta, villával 
ráhordták a házalapra. Nyolcvan centi magasság után mintegy két hét 
száradás következett, aztán lehetett folytatni. A végén, a harmadik – már 
pallóról végzett – felhordás után egy ásó-szerű eszközzel kívül-belül si-
mára faragták a falat, amely csaknem olyan egyenes lett, mintha betonból 
zsaluzták volna. A kihagyott nyílásokba beállították az ajtókat, ablakokat 
és vályogtéglával rakták ki a közöket. Zsuzsanna szülei a vályogvetéshez 
való agyagot a kert végében ásott gödörből termelték ki, a malterhoz való 
homokot a Duna-partról hozták. A tetőgerendákhoz a fát a Parlag-dűlői 
nyárfák adták. Mivel szerencsére a nagymama egyik testvére kőműves, a 
másik ács volt, az építés irányítása az ő dolguk lett. 

Három hónap alatt elkészült a három helyiséges, szoba-konyha-
kamra elrendezésű kis épület, elöl kontyolt tetővel. A vályog jól szigetelt, 
nem vizesedett, nem dohosodott, nyáron tartotta a hűvösséget, télen a 
meleget. A szobában a nagy ágy lett a szülőké, a nagymama és a dédi 
egy-egy dikón (priccsen) aludtak, születése után pedig Zsuzsannának is 
beállítottak egy kiságyat. A mama a «meggypénzből», a hét fa piacon ki-
árult gyümölcse jövedelméből az egyik évben konyhabútort, a másikban 
kerítésanyagot, a harmadikban szekrényt vett, így lassan berendezkedtek 
és kényelmesebben élhettek. A kamra megtelt elrakott befőttel, paradi-
csomlével, disznóvágás után hurkával, kolbásszal, szalonnával. Zsuzsan-
na boldog gyermekkorra emlékszik vissza. 

Öt fős családjuk Herminatelepen egyáltalán nem számított nagynak, 
máshol többen is osztoztak egy hasonló kis házon. Már akinek volt háza, 
otthona. A bolgárkertészektől magyar gazdálkodók is eltanulták a zöld-
ségtermesztés hatékony módszerét, a gyors meggazdagodás reményében 
többen kiszipolyozták a munkavállalóikat, olykor embertelen körülmé-
nyek között, lik-lukakban adtak nekik szállást, egy-egy fészerbe akár 
nyolc-tíz embert is bezsúfoltak. A Szabolcsból, Zalából, �ékésből, a Haj-
dúságból egy szál bőrönddel vagy batyuval teherautó-platón érkezett be-
települők áradata bármit elfogadott, csak legyen valami fedél a feje felett. 
Sokan az újdonsült háztulajdonosok közül is keresték a plusz jövedelem 
lehetőségét, hogy ki tudják fizetni a telekrészletet, így a konyhájukba, 
nyárikonyhájukba állítottak be további fekvőhelyeket és azt albérlőknek 
adták ki. Azok a nincstelenek, akik az albérletet sem tudták megfizetni, 
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ágybérletet kerestek. Egy-egy deszkából házilag készült matracos dikón 
naponta hárman váltották egymást, akkor aludtak rajta, amikor hazatér-
tek a hajnali, délutános vagy az éjszakás műszakból a csepeli vagy kör-
nyékbeli gyárakból. 

Mert munkalehetőség, az volt bőven. A legtöbben a csepeli nagy gyár-
ba jártak dolgozni, többnyire kerékpárral az e célra épített, ma is meglévő 
széles járdán. Akinek biciklije sem volt, az kutyagolt gyalog. A háború 
után már járt busz, de csak napi két-három járat, a későn jövők nem fértek 
föl rá. A csepeli vasgyár, posztógyár, transzformátorgyár, papírgyár, a 
környékbeli Dunai Repülőgépgyár, Csepel Autógyár, a helyi Mintagép-
gyár rengeteg munkáskezet igényelt. Híre ment ennek a távoli vidékeken. 
Az is szájról szájra terjedt, hogy itt részletre adják az olcsó építési telkeket 
és szorgos munkával, takarékoskodással gyorsan össze lehet gyűjteni az 
első részlet árát. Ha pedig megvan az önerőből épült kis vályogház, jöhet-
nek fel a családtagok, a gyerekek, testvérek, szülők is.

Jellemző történet, hogy amikor a Diófasor utcai Katonadomb (a re-
pülőtérnek a magas földtöltéssel körülvett honvédségi lőszerraktára) ba-
rakkjaiból kiköltöztek a katonák, a betelepülők mindössze két nap alatt 
elfoglalták a helyüket és tizenhét lakást alakítottak ki benne. A következő 
tavasszal már művelt kiskertek virítottak előttük. Mizsei Zsuzsanna úgy 
emlékszik, az ott lakók rendes, barátságos, igyekvő emberek voltak, neki 
gyermekként soha nem kellett tartania tőlük. Ahogy munkához, majd 
rendesebb lakóhelyhez jutottak, a helyükre azonnal akadt másik család. 

A nagymama részletbefizetési igazolása 1939-ből12
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Ma már bontás előtt áll, ablaktalanul ásít az utolsó barakk is, az évtizedek 
óta ott lakó idős néni tavaly költözött ki belőle. 

Ennek a világnak az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején lett 
vége, amikortól már be kellett jelenteni a lakókat, másrészt a termelő-
szövetkezet és az üzemek juttatott földet adhattak és hitelt ajánlhattak 
az építkezéshez. Így kapott Zsuzsanna mezőőr édesapja is olcsó telket a 
Szabad Május téesztől 1957-ben a Ságvári utcában. A telkeknek a jelent-
kezők közötti elosztását a véletlenre bízták, a helyrajzi számokat éppen 
a hét éves Zsuzsika húzta ki egy kalapból. Pechjükre maguknak rosszul 
húzott, nekik jutott a legmélyebben fekvő telek, ma az alapja mélyen az 
úttest szintje alatt van. Két év múlva költöztek át a szüleivel a felépített 
új téglaházba. A mama a szülői házban maradt, nem akarta otthagyni a 

A vályog szülőház a Diófasor utca 91-ben8

Óváryné Mizsei 
Zsuzsanna8
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megszeretett Diófasor utcát, másrészt a háztájija is közelebb volt onnan a 
számára. Egy idő után Zsuzsannát is visszahúzta a szíve. Ismét a mama 
találta meg a megoldást. Összegyűjtött annyit a szőlő és meggy jövedel-
méből, hogy részletre megvette a szomszédos telket 900 forintért. Zsu-
zsanna, aki időközben fiatalon férjhez ment Óváry Gézához, a későbbi 
festőművészhez, ott építkezhetett, visszaköltözött a mama mellé. 

Ekkor, a hatvanas évek közepén már szinte mindenhol folyt az építke-
zés, gombamód szaporodtak a házak, eltűntek az utcák foghíjai. Felpar-
cellázták az Alsótelep és Túlsótelep közti részt, a Kisgyár utca két oldalát, 
a kastélytól a gátig húzódó barackost, a gát melletti területeket. A vályog 
helyét végképp a tégla, majd a falazóblokk vette át. A típustervek voltak 
a legolcsóbbak, azokra adták meg a legkönnyebben az építési engedélyt. 
Négyzetes alaprajz, hatvan-nyolcvan négyzetméter,két szoba, azok egy-
egy ablaka az utcafronton, sátor- vagy manzárd tető. Ma is ezek a családi 
házak jellemzők a hetvenes évekig épült városrészekre. 

Igen ám, de még mindig kútról kellett húzni a vizet, szippantós kocsit 
hívni, ha megtelt az emésztő. Petróleumlámpa fénye mellett tanult téli 
estéken a gyerek, amíg – akár már nyolc órakor – el nem fújták a lángot. 
Az ötvenes években a néprádió, másképpen telepes rádió volt az esti szó-
rakozás, a fadobozt halkra vagy hangosra lehetett állítani, a Kossuth és a 
Petőfi között váltani. A korán lefeküdni nem akaró férfiak a főút-Kossuth 
utca sarki (később kápolnává alakított) �átki kocsmában, vagy a Kossuth-
Somogyi sarkon álló Katica néni kocsmájában (később Temlin, Pakála, ma 
Stúdió Art Café) tölthették az estéjüket. 

Mizsei Zsuzsanna szerint azonban hiába volt szegénység, melegebb, 
bensőségesebb, emberközelibb volt az a régi világ. A maga környékén 
mindenki ismert mindenkit, beszélgettek, összejártak a szomszédok, se-
gítették egymást. De ez is elmúlt. Sokan nem sajnálják, vagy hírből sem 
ismerik. Halásztelek az egykori kátyús földutak tanyasias világából szép, 
virágos, aszfaltos-közműves város lett.

2015� febr�ár

A Dunamenti Kert-
gazdasági R.T. 

ingatlanfelosztási 
tervének részlete11
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EGYHÁZAK, 
TEMPLOMOK
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A templomépítő
Májusban tartott emlékezetes gyémántmiséje után Szenderffy Ferencet, 
huszonkét esztendőn keresztül itt szolgált római katolikus plébánosun-
kat kérdeztem életéről, halásztelki emlékeiről, a híres római katolikus 
fatemplom – a világ legnagyobb jurtatemploma – építéséről. 

– Negyen éve, 1971-ben kerültem ide lelkésznek a Fejér megyei Pát-
káról – meséli a 84 esztendős Ferenc atya –. Igazából hazajöttem, mert 
Csepelen nőttem fel, jártam iskolába, lettem cserkész, majd fiatal papként 
öt évig Tökölön voltam káplán.

– Milyen körülmények fogadták Halásztelken?
– Kápolnaként a Bátki-kocsmából átalakított vályogépület szolgált a 

főút és a Kossuth Lajos utca sarkán, egy ideiglenes oltár-tákolmánnyal. 
A plébánosi lakás a söntésből kialakított szoba-konyha volt. A főúton ép-
pen a kápolna előtt állt meg a busz, a misére is behallatszott, amikor az 
Ikarusok becsapkodták az ajtajaikat. Az elődöm, Dombi Ferenc plébános 
már tett lépéseket egy új templom megtervezésére, össze is gyűjtött erre 
tízezer forintot. 

– Abban az időben nem lehetett egyszerű egy templomépítés engedélyeztetése.
– Nekem öt évig tartott, amíg kijártam. Az egyik hivatal ezt mondta, a 

másik azt, amikor végképp meguntam, bejelentetlenül elmentem Miklós 
Imre egyházügyi államtitkárhoz, becsöngettem hozzá. A titkárát küldte le, 
aki azt mondta, van maguknak templomuk, csak akkor építhetnek újat, 
ha az épület életveszélyessé válik. Értettem a szóból. Felmentem a pad-
lásra és kihúztam három-négy ácskapcsot a gerendázatból. Erre az épület 
megroggyant, a falak megrepedtek. Jelentettem a megyeházán, hogy ilyen 
állapot állt elő, s mivel a főút járdája a fal mellett halad, nem vállalhatunk 
felelősséget az életveszélyes helyzetért. Kaptam egy szigorú felszólítást, 
ezer forint büntetést kilátásba helyezve, hogy azonnal támasszam ki a fa-
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lakat. Az akkori építésügyi előadó, aki ma is Halásztelken él, készségesen 
segített megoldani az alapos kitámasztást, ami az egész járdát elfoglalta. 
Attól kezdve viszont a gyalogosoknak, gyerekeknek csak a kocsiút felé 
lehetett kikerülni a kápolnát, ami végképp tarthatatlan volt. 

– Miért nem ugyanazon a helyen épült fel az új templom?
– A Pest megyei párttitkár, Cservenka Ferencné hallani sem akart róla, 

hogy a főúton legyen. Bundev Todorov Ivánnéval, az új halásztelki tanácsel-
nökkel, aki mindenben segített, egy hónapig jártuk a mellékutcákat, kelet-
től nyugatig, az alvégtől a felvégig, hogy megfelelő nagyságú és elhelyez-
kedésű telket találjunk. A rendelkezések szerint sem az új telek, sem az 
új épület nem lehetett egyetlen négyzetméterrel sem nagyobb a réginél. A 
Bátki-kocsma telke eredetileg háromszáz négyszögöles volt, de az alapí-
tó elődöm, Csíkos Ferenc lelkész előrelátóan vett hozzá még háromszázat. 
Illetve, azt sem volt olyan egyszerű, mert az egyház nem vásárolhatott 
területet. Viszont örökölhetett! Így ráíratta két idős apáca nevére, azok 
pedig végrendelkeztek a javunkra. Így találtunk rá a mai szép Kisgyár 
utcai telekre, amelyet bolgárok kínáltak eladásra. Akkor az még egy rit-
kás beépítésű terület volt – az Erkel utcai oldalon nem is voltak házak –, 
viszont közel esett a tanácsházához, gyárhoz, orvosi rendelőhöz, óvodá-
hoz, postához. És pontosan az akkori, négyzet alakú Halásztelek átlóinak 
a metszéspontjában feküdt. Ha Cservenkáné tudta volna, milyen jót tett 
velünk…

– Innentől kezdve tehát zöld útja volt az építkezésnek.
– Nem éppen. Nekünk még a telek átírására sem volt pénzünk. Azt 

úgy sikerült megoldani, hogy a bolgártelket a tanácselnök asszony köz-
benjárására a megyei tanács vásárolta meg és mivel az állam az állammal 
cserélte el a két ingatlant, nem kellett átírást fizetni. Az egyházügyi állam-
titkárságon ezek után azt megkérdezték: de miből akarjuk felépíteni? Van 
rá pénzünk? Mert addig nem adják ki az elvi építési engedélyt, amíg azt 
nem igazoljuk. Gyűjtenünk nem volt szabad. Elfogadni igen. Egy buzgó 
hívünk, idős halásztelki asszony, akinek Svájcba disszidált a fia és ő két 
évente kapott hozzá útlevelet, Zürichben járva elmesélte ezt a történetet 
a magyar misén az ottani papnak, aki szintén innen disszidált a hetvenes 
évek elején. Ő rögtön azt kérdezte: hát miért nem írunk az Európai Egy-
házügyi Katolikus Segélyszervezetnek? Az már sokszor segített az elnyo-
mott keleti egyházaknak. Én ezt eleinte csak amolyan öregasszonyos be-
szédnek vettem, aztán egy hét múlva mégis írtam egy levelet, mondván, 
mit veszíthetek. Jött a válasz: továbbküldik a kérésünket a nyugatnémet 
központba. Izgatott várakozással teltek a napok, majd megjött a határozat 
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Königsteinből: elfogadták a kérést és húszezer dollárt küldenek. Felhív-
tam az államtitkárságot, egyből meglett az engedély. Beadtuk a terveket, 
aláírták. A dollárt, amelynek az árfolyama akkor 30 forint volt, nekünk 14 
forinttal fizették ki… De indulási tőkének mégiscsak megfelelt. 

– Miért éppen Csete György, a később nemzetközileg is híressé vált építész 
kapta a tervezési megbízást?

– Kiírtunk egy pályázatot, négyen indultak rajta. A feladat nagyon 
különleges volt. Mindent a Bátki-kocsma alapterületének megfelelő 150 
négyzetméteres, családi háznyi alapterületben kellett megoldani, és nem 
lehetett a templom mellett külön épületben plébániát és hittantermet ter-
vezni. Én úgy gondoltam, az egyházi hagyományok szerint, hogy első a 
templom, én meg csak lakok majd valahol. A tököli plébános, Ágh Kálmán 
figyelmeztetett: először lakni kell a papnak, aztán jöhet a többi. Csete 
György találta meg a megoldást. Kerek, 150 négyzetméteres pincét terve-
zett, abban helyezte el a közösségi teret, hittantermet. Fölötte, körsánccal 
félig takarva – hogy ne zavarja a templom látványát – helyezkedett el a 
plébánia. A harmadik, legfelső szint lett a félgömb alakú templom, amely-
nek az átmérőjét két és fél méterrel megnövelte, így az építmény gomba 
alakban kiszélesedett, és az alapterülete több mint kétszáz négyzetméter-
re nőtt. Ezt fedte be az organikus építészetben is egyedülálló körív-geren-
dás kupolaszerkezettel. Amikor megláttam Csete György makettjét, azt 
mondtam: vagy ezt, vagy semmit. Csak apróbb változtatásokat kértem. 
Eredetileg ő el akarta takarni belülről a gerendákat egy gömbhéj alakú 
lambériázással, én beszéltem rá, hogy lambériát csak a közökbe tegyünk 
és mutassuk meg a szépséges gerenda-erezetet. Beleegyezett. A két bejá-
rati ajtót is én találtam ki. Akármilyen, tetővel fedett külső bejárati épít-
mény elrontotta volna a kupola látványát. Azt javasoltam, bontsuk meg 
a gömbhéjat. Csapágyazva, függőleges tengelyen forogjon az ajtó, félig 
kifelé, félig befelé.

– Már csak meg kellett valósítani… 1978-ban kezdődött az építkezés. 
Meddig volt elég a pénz? 

– Csak az alsó szintre, éppen csak ki tudtunk jönni a föld alól. Lefed-
tük, leszigeteltük a pincét és egy fillérünk sem maradt. Gondoltam, ha 
egyszer adtak, hátha még egyszer adnak. De úgy éreztem, a második ké-
réshez már ki kell mennem Svájcba személyesen. Behívattak a Pest megyei 
rendőrkapitányságra az Aradi utcába. Elmondták, hogyan kell viselkedni 
egy magyarnak Svájcban, és majd ha visszajöttem, beszélgetni fogunk. 
Biztosítva láthatták, hogy visszajövök, mert az apám még élt, levágott fél 
lábbal és megvakulva, nekem kellett gondoznom, így kaptam pap létemre 
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útlevelet. Svájcban találkoztam az illetékessel, hajlandó volt segíteni, és 
újra kaptunk húszezer dollárt. Folytathattuk az építkezést.

– Hogyan sikerült vállalkozót találni az addig ismeretlenül nagy, 16 méteres 
fesztávolságú ragasztott gerenda kupolaszerkezet megépítésére? 

– Három-négy neves ácsmestert is felkerestem, de el sem tudták kép-
zelni, hogy ez megvalósítható. A földön összeragaszthatnak akármekkora 
íveket, de ki lesz az, aki ezeket felállítja és összerakja kupolává? Csete 
György Velencén talált egy faipari gyártóüzemet. Az üzemmérnök azt 
mondta a rajzokra: uram, mi azért vagyunk itt, hogy a megrendelőket 
kiszolgáljuk. De nem talál Magyarországon olyan ácsot, aki ezt összerak-
ja. Apostol Tamásnak hívták az illetőt. Mondtam Csetének: eredj vissza 
hozzá, és mondd meg, fordítsa meg a nevét: Tamás apostol. Hitetlen Ta-
más. Ő is kétkedő volt, aztán mégis csodálatos palotát épített fel a pártus 
királynak. Elvállalta.

– Ács viszont még mindig nem akadt. 
– Az unokaöcsémhez, Steer Antalhoz is elvittem a rajzokat: segíts, nem 

találok ácsot. Ő akkor a Csepel Vas- és Fémművek vasöntészeti osztály-
vezetője volt, de az eredeti szakmája mintakészítő asztalos, ami nagy pre-
cizitást igénylő szakma. Gyermekkorában a nagyapja asztalosműhelyé-
ben is sok fogást ellesett. Azt mondta: ha én ezt bárkivel felépíttetem, ő 
oda nem teszi be a lábát. El sem tudta képzelni, hogy deszkadarabokból 
összeragasztott ilyen hatalmas ívek megálljanak a saját lábukon. Aztán 
amikor leszállították az elkészült fatartókat, eljött. Mondtam neki: Anti, 
csak arra kérlek, csináld meg az ívek találkozási pontjain a bemetszése-
ket, csapolási helyeket. Ő: rendben, de csak ha az építészmérnök minden 
áthatásról milliméter pontos rajzot csinál. Csete erre azt mondta: semmi 
probléma, megrajzolja, sőt kemény kartonból sablonokat készít, minden 
egyes bemetszéshez, hiszen ahány bemetszés, annyiféle szögben állt. Anti 
még mindig kételkedett, de olyan pontosan dolgozott, ahogy csak tudott. 
Aztán amikor kész lett mind a harminckét hatalmas ív, azt mondta: segí-
tek összerakni. 

– Nagy nap lehetett…
– Nyolc méter magas ácsolatot készítettünk a fatartók összeilleszté-

séhez, a mérnök milliméter pontosan bejelölte, hová kell betámasztani 
az íveket. Pünkösd szombatján jött egy Kato Berger daru és egyetlen óra 
alatt felrakta az alsó sort, estére felépült az egész kupolaszerkezet. Utána 
többen is lelkesen dicsérték, hogy milyen ügyes kezű ács volt, aki ezt ösz-
szeállította. Mondtam nekik, ezt ács nem is látta… 

– Hogyan folytatódott ezután a munka?
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– Minden nap én nyitottam és zártam a munkahelyet. Sosem húzódz-
kodtam a fizikai munka elől, itt megtanultam falazni, ácsolni, festeni, 
szigetelni. Elvállaltam bármit, amit más nem vállalt el. A kupola belsejét 
hatszáz négyzetméteren kőzetgyapottal kellett szigetelni, fej felett kellett 
dolgozni és közben hullott belőle az „áldás”. Elektromos szórópisztollyal 
kellett festeni az egészségtelen Xylamon gombaölővel az ablaktalan ku-
polatetőben, ahol kánikulában hatvan fok fölé emelkedett a hőmérséklet. 
Kezdetben öt percenként le kellett másznom a nyolc méter magasságból. 
Aztán megszoktam. A segédek, társadalmi munkások azt mondták, bár-
mi mást elvállalnak, csak ezt ne kelljen. Nem lehetett szájmaszkot hasz-
nálni, mert nem kaptam volna levegőt. Kesztyűt sem, mert akkor nem 
éreztem volna, mivel dolgozom. Talán a hitem és a Jóisten védett meg 
attól, hogy nem szenvedtem egészségkárosodást. A belső lambériázást és 
a külső rézlemez-borítást aztán szakemberek végezték.

- Mikor jött el az átadás ünnepe és kik vettek részt rajta?
- Szent Erzsébet napján, 1982. november 19-én avattuk. Rengete-

gen voltunk, az oltárdobogóig álltak az emberek. Szakos Gyula püspök 
szentelte fel a templomot és az oltárt. Neki Szemes Lajos templomatya adta 
át ünnepélyesen a terveket, aki hihetetlen erejű és munkabírású segítőnk 
volt, ezért is említem név szerint, de nagyon hosszú lenne a lista, ha min-
denkit fel akarnék sorolni. Az Állami Egyházügyi Hivataltól egy főelő-
adó érkezett, ott voltak az egyházkerület papjai, kedves barátaim. Bundev 
Todorov Ivánné tanácselnök asszony mondott ünnepi beszédet. A televí-
zió nem jött ki, nem volt divat templomavatásokról tudósítani, csak az Új 
Ember katolikus hetilapban jelent meg egy tudósítás. 

– Mi lett a régi főúti kápolnával?
– Négy nappal az új templom felszentelése előtt tartottam ott az utol-

só misét. Ahogy elment a gyülekezet, és bementem a sekrestyébe, nagy 
robajt hallottam. Visszarohantam, hát a stukatúr-mennyezetnek egy szek-
rényajtó nagyságú része rászakadt az oltárra. Percekkel azelőtt még ott 
álltam… Talán a sors akarta úgy, hogy az utolsó pillanatig kitartson. A 
kápolnát ezután lebontották. Két kis része tovább él az új templomban: 
egy vörösmárvány darab lett az alapkő és a kápolna udvarán állott nagy 
akácfából készült az oltáriszentség-tartó tabernákulum.

***

Beszélgetésünk véget ért. Csend telepszik a szobára, a székesfehérvári ró-
mai katolikus papi otthon „cellájára”, ahogy Ferenc atya az ódon épület 



Herminateleptől Halásztelekig  /  Egyházak, templomok   –   53

kényelmes lakrészét nevezi, ahová visszavonult öreg napjaira. Valamikor, 
kispapként ezt is a két kezével építette. 1946-tól ide járt a szemináriumi 
papnevelő intézetbe. Az akkori, hatalmas, mosdó nélküli boltíves hálóter-
meket kispap társaival alakították át a mai lakrészekké. Akkor még nem 
tudta, hogy magának is építi. 

1951-ben szentelték pappá. A legnehezebb időkben. Akkor verték szét 
Mindszenthy bíboros miséjét a gellérthegyi Sziklakápolnában. A rádió-
ban hallgatták a pert, tudták, hogy vége a régi világnak. Őt és társait júni-
us helyett már áprilisban felszentelték, mert a püspökök féltek, nem lesz 
több pappá avatás. Nehéz volt emberséggel végigcsinálni az olykor any-
nyira embertelen huszadik századot. Hetvenöt évesen, utolsó szolgálati 
helyéről, Kelenvölgyből ment nyugdíjba 2002-ben. Érezte, sajnálták, hogy 
elment Halásztelekről. Ő is szerette Halásztelket. Úgy kívánja, hogy majd 
ide temessék, a szülei sírja mellé. 

Hálás a sorsnak, hogy megérte a gyémántmisét. Minden nap lesétál a 
papi otthonnal egybeépült majd’ háromszáz éves karmelita templomba, 
felnéz a csodálatos mennyezeti freskók szentjeire és angyalaira. Elidőz 
legkedvesebb képe, a Maulbertsch által festett „József halála” előtt, ahol 
József az ujjával az égbe mutatja az utat. Ezt szerette volna ő is, ezért épí-
tette a halásztelki templomot, erről beszélt a gyémántmisén megjelent tö-
megnek. Utat mutatni az ég felé.

Halásztelki Hírmondó, 2011. augusztus

Ferenc atya 2013-ban hunyt el, végakaratának megfelelően a halásztelki temető-
ben helyezték végső nyugalomra, nagy tömeg búcsúztatta.

A Bátki-vendéglőből átalakított hajdani kápolna12
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A kitámasztott fal a buszmegállóban12
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A kupola elkészült faszerkezete13

Templomavatás 1982. november 19-én13
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Ferenc atya a papi otthonban8

Gyémántmise, 2011. május 15.8
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Csillag a tornyon
Református istentiszteletek már a harmincas évekbeli Herminatelepen 
is voltak, a ráckevei parókia lelkésze járt ide havonta két-három alka-
lommal. Az istentiszteleteket az akkoriban épült Iskola utcai elemi is-
kola két összenyitott osztálytermében tartották. 1938-ban haranglábat 
állítottak a közadakozásból öntetett harang számára. 

Az önálló imaház megteremtője, Jakus Gábor lelkész 1949-ben került 
a Ráckevétől különváló, Szigethalom székhelyű, Tökölt és vele 

Herminatelepet is magában foglaló egyházközség élére. Kerékpárral járt 
át településünkre – 1950-től Halásztelekre –, minden vasárnap reggel 
nyolc órakor a gyermekek tanításával kezdte és utána a gyülekezetnek 
tartott istentiszteletet. Kezdetben magánházaknál volt erre mód. Papp 
Mártonné, egy későbbi presbiter felesége írásos visszaemlékezése szerint 
1953-ban a Hajnal utca egyik házának a bérelt szobájában tartották az is-
tentiszteletet, ott volt az ő esküvője is. 

Ahogy egyre nőtt a község lakossága és – főleg a szabolcsi és zalai 
reformátusok betelepülésével – növekedett a gyülekezet, felmerült, hogy 
saját imaházat kellene építeni. Mivel azokban az időkben ez nem volt egy-
szerű, Faragó Tibor segédlelkész nevére vásároltak 1956 elején egy telket 
a Ságvári Endre utca 45. szám alatt és családi ház építésére kértek enge-
délyt. A reformátusok összefogására jellemző, hogy még abban az évben 
Jakus Gábor tisztelendő és a gyülekezeti hívek kétkezi munkájával fel-
épült a ma is álló imaház. Ehhez 1976-ban építették az épület jobboldalán 
álló haranglábat. A hetvenes évek végére már nem fértek el a gyülekezeti 
teremben, ezért kibontották a belső közfalakat. A nyolcvanas évek végére 
azonban ez is szűknek bizonyult, a kiszorult hívek néha a kertből hallgat-
ták az istentiszteletet a nyitott ablakokon keresztül. 

A rendszerváltással Stoffán Antal lett a polgármester és Vikár Béla a lel-
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kész, akik együtt járták be Halásztelket a templomépítésre megfelelő he-
lyet keresve. Végül a lelkész kezdeményezésére a Posta köz és a Kisgyár 
utca sarkán lévő, a herminamajori Füzesséry-cséplőgépszín lebontása óta 
piacozásra használt kis teret választották ki, amely az önkormányzat kép-
viselő-testületi döntése – voltaképpen adománya – alapján értékkülönbö-
zet-fizetés nélkül, egyszerű ingatlancserével jutott a református gyüleke-
zet birtokába. A régi imaházat jelképes áron megkapta a Görög Katolikus 
Egyházközség, amely addig az Erkel utcai parókia pincéjéből kialakított 
ablaktalan kápolnában tartotta az miséit. Tekintve, hogy az volt a székhe-
lye az egész Csepel-szigetre kiterjedő görög katolikus egyházközségnek, 
az önálló imaházhoz jutás nagy előrelépés volt számukra is.

Igen ám, de honnan vegyenek a reformátusok annyi pénzt, ameny-
nyi egy komoly, nagy templom felépítéséhez szükséges? Mert a Nagy 
Béla építészmérnök – ő tervezte többek között a tököli és a szigetszent-
miklósi református templomot is – által elkészített terveken egy mintegy 
200 négyzetméter alapterületű, alápincézett, emeleti karzatos, öt emelet 
magas tornyú épület szerepelt. Az induláskor, 1993 tavaszán még csak 
10 ezer forintjuk volt, amit egy holland református gyülekezet egyházi 
énekkarának magyarországi koncertjein gyűlt össze. Svájcból is kaptak 
némi támogatást. Az önkormányzati testület elkötelezett tagjai személyes 
hozzájárulásokat is tettek a nemes ügyhöz. Hatvannégy önként jelent-
kező gyülekezeti tag vállalta a tököli reptéri volt orosz lakótelep kijelölt 
épületeinek a bontását és a téglák megtisztítását egy egész nyáron át, ösz-
szesen 2280 órában, így ingyen építőanyaghoz jutottak. Gépekkel kiásták 
az alapot és az alagsori szintet. 

Az alapkő letételi ünnepségre 1993. augusztus 20-án került sor dr. 
Hegedűs Lóránt református püspök részvételével, aki halásztelki viszony-
latban hatalmasnak számító tömeg előtt celebrált ünnepi szabadtéri is-
tentiszteletet, majd letette az alapkövet. Megkezdődött az alapbetonozás, 
falazás, az alagsori szint befedése és szakipari munkái, mindezekkel egy 
év alatt végeztek. Közben 1995. január 1-én a gyülekezet levált Sziget-
halomról, Tököl-Halásztelki Református Egyházközséggé vált, új lelkészt 
választott a gyülekezet Császár Bíró Zoltán személyében. Az alagsor rész-
leges elkészülésével már megteremtődtek a működés feltételei, így 1995. 
augusztusában megtörtént az átköltözés a Ságvári utcai régi imaházból. 
A régi és az új imahely között a gyülekezet által gyalog megtett utolsó 
úton részt vett Hegedűs Lóránt püspök is. 

Hely hiányában még felsorolni sem tudjuk, hányan mekkora összeg-
gel és hány munkaóra ingyen vagy féláron végzett közmunkával járultak 
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hozzá a templom felépítéséhez. Néhány család különösen sokat segített, 
de szinte az egész falu megmozdult. A padokat a szigetszentmiklósi 
gyülekezet adományozta. A torony befedése és a régi harang felhelyezése 
1996-ban történt meg, ősszel került fel a torony tetejére a helyi vállalkozók 
által készített vörösréz csillag. Október végén német vendégekkel 
ünnepelték a templom használatba vételét.

Néhány utómunkálat (burkolás, fűtésszerelés) még évekig elhúzódott, 
de a külső festés, 1997 óta a templom hófehér tornya már büszkén hirdeti 
az összefogás erejét. 2002 óta pedig a toronyórák és a Hollandiában öntött 
nagyharang is a helyükre kerültek, amelyre nemcsak Halásztelek vállal-
kozói és gyülekezeti tagjai, de a testvéregyházak is adakoztak. 

Halásztelki Hírmondó, 2012. február

A református gyülekezet a Kisgyár utcába való átköltözés előtt, a felső sorban középen 
nyakkendőben Vikár Béla lelkész14
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A toronycsúcs építése14

Meghívó az al-
templom avatá-
sára14
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Az elkészült református templom36

Thuróczy István lelkipásztor 
felszenteli a nagyharangot14
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Isten szolgálatában
Prodán Gábor görögkatolikus lelkész, tiszteletbeli esperes tizennyolc 
éven át végzett áldozatos munkájáért megkapta a csepeli önkormányzat 
legnagyobb elismerését, a „Csepelért” díjat. Ennek alkalmából 
életútjáról, sikereiről, terveiről beszélt lapunknak az halásztelki Erkel 
utcai, bizánci kereszttel jelzett parókián.+

– Apai ágon kárpátaljai, anyai ágon erdélyi görög katolikusok az őse-
im. Én viszont már Budapesten, Angyalföldön láttam meg a napvilágot, 
s a mai komfortos világhoz képest meglehetősen mostoha körülmények 
között nőttem fel. Egy ötemeletes pesti bérház földszinti, mosdó nélküli 
udvari lakásában laktunk, amelybe sosem sütött be a nap. Korán kiderült, 
jó hallásom van, így a Kodály Zoltánról elnevezett ének-zenei általános 
iskolába járhattam. Egyszer az idős, fehér szakállú mesterrel is találkoz-
tam, aki nem sokkal halála előtt, első osztályos koromban meglátogatott 
bennünket. Az ő emléke és a zene szeretete azóta is elkísér, az énekszó 
része hivatásomnak is.

Saját elhatározásomból választottam ezt a pályát, úgy érzem, a Jóisten 
hívott meg rá. Egyszer az a szörnyű álmom volt, hogy nincs Isten, s azóta 
úgy érzem, rá kell ébresztenem mindenkit, hogy ez csak egy rossz álom, 
mert van. Így érettségi után papi pályára mentem, elvégeztem a Görög 
Katolikus Hittudományi Főiskolát. Ez Nyíregyházán működik, nem vé-
letlenül, a honfoglalás kori bizánci térítés óta a keleti megyékben él a leg-
több hívünk. Egyébként Halásztelekre és a sziget északi részére is jórészt 
a szabolcsi betelepülőkkel jutott el a vallás, ők adták régebben községünk 
lakosságának majdnem az egynegyedét.

A főiskola elvégzése után kispap társaimmal együtt besoroztak, egy 
zalai büntetőzászlóaljba kerültünk. Elítéltek között kellett eltölteni a két 
katonaévet, a megaláztatások egy életre szóló tapasztalatot jelentettek. A 
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leszerelés után Nagykálló, majd Csengerújfalu lelkésze lettem. Ezután a 
kanadai Windsor parókusának neveztek ki, de a honvágy csakhamar ha-
zaűzött. A püspököm megkért, vállaljam el a lelkészséget a csepeli egy-
házközségben, nem hallgatva el, hogy már többen visszautasították azt a 
mostoha körülmények miatt. Igent mondtam, s 1990 óta itt élek Halász-
telken.

Egy fűtetlen, betonpadlós parókia várt vakolatlan szobákkal. Az egész 
szigetre kiterjedő egyházközségben sehol nem volt saját templomunk, 
csak a római katolikus templomokban misézhettem, Tökölön, Szigethal-
mon, Szigetszentmiklóson, Ráckevén és Csepelen, albérlőként, néha elég 
lehetetlen időpontokban. Sokat imádkoztam, hogy ez megváltozzon, és 
méltó körülmények között gyakorolhassuk a vallásunkat. Két évbe telt, 
mire a hívők áldozatos segítségével – amit sosem felejtek el nekik – a je-
lenlegi parókiát rendbe hoztuk és a pincéjét kápolnává alakítottuk. Nyir-
kos, szűk és ablaktalan volt, de a miénk. Majd 1994-ben az önkormányzat 
nemes lelkű döntést hozott: jelképes áron megkaptuk a Ságvári utcai volt 
református templomot, amikor ők az általuk épített Kisgyár utcai újba 
költöztek. Négy éve pedig már meg is kellett nagyobbítanunk. Kibőví-
tettük egy új szentéllyel, harangtoronnyal, és a kertben elhelyezhettük a 
díszes bizánci keresztet, Puskás László görögkatolikus pap és ikonfestő al-
kotását.

Azóta – hál’Istennek – egyre többen vagyunk, Halásztelken ma már 
mintegy hatszázötvenen. Nagy örömömre szolgál, hogy négyszer-öt-
ször annyi a keresztelésünk, mint a temetésünk. A görög katolikusokra 
jellemző, hogy szeretik a nagy családot. Nekem is öt gyermekem van, 
sokan ismerik őket az iskolából, a zeneiskolai rendezvényekről, ünnepi 
műsorokból, kiveszik, kivették a részüket a község életéből. Közülük a 
legnagyobb, Réka az orvosi egyetemre, Anna az ELTE-re jár. András az 
idén érettségizik, és engem követve a nyíregyházi hittudományi főisko-
lára adta bejelentkezését. Gergely gimnazista. A legkisebb, Emma pedig 
még óvodás. A feleségem, Emese hitoktató a Hunyadi Mátyás iskolában, 
a Bocskai István református iskolában és az önkormányzati Tündérkert 
Óvodában. Ha az ember papként nagycsaládos, külön öröm, hogy a csa-
ládtagjain és azok barátain, rokonain keresztül sokkal nagyobb a kötődé-
se tágabb környezetéhez, lakóhelyéhez.

A gyarapodó egyházközség persze több munkát jelent, de szeren-
csére a feltételek is javulnak, és ez nemcsak Halásztelekre igaz. Sziget-
halmon tizenkét éve meg tudtunk vásárolni egy élelmiszerboltot, és az 
épületet templommá alakítottuk. Csepelen 2000-ben szentelték fel új, 
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modern templomunkat. Szigetszentmiklóson pedig három éve van saját 
kápolnánk egy átalakított hosszúkás parasztházban. Tökölön egyelőre az 
idősek otthonában tartjuk a szentliturgiáinkat. A szociális ellátásban is 
tudunk segíteni. Krétai Szent András Alapítványunk Mária Oltalma Ott-
hona - a kúriában - nappali ellátást nyújt, Tökölön ötvenfős bentlakásos 
otthonunk több mint tíz éve szolgálja idős és mozgáskorlátozott ember-
társainkat.

A hívek sokszor nem férnek be 
a misére a Bethlen Gábor utcai 
görögkatolikus templomban15
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Halásztelken pedig újra azon gondolkozunk az immár tizennyolc 
tagú egyházi vezetőtestülettel, hogy új templomot építsünk, vagy még 
egy misét iktassunk be a szertartásrendünkbe, külön a fiataloknak...

Halásztelki Hírmondó, 2008. május

Prodán Gábor8
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ELSÜLLYEDT VILÁG
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A Valasek-család
Halásztelek mai elvadult, erdővel és bozóttal benőtt, csak engedéllyel 
megközelíthető Duna-partja egykor megművelt földek, virágzó tanyák, 
strandok, csónakkikötők és szigetek láncolata, az egykori Herminatelep 
legszebb és legkedveltebb része volt. 

– Én úgy emlékszem vissza rá, mint egy elveszett paradicsomra – 
meséli az 1940-ben született Honti Jánosné Valasek Anna mai, a főút és a 
Kossuth utca sarkán álló házukban –. A kavicsos, homokos parton bárhol 
fürödni lehetett, a víz olyan tiszta volt, hogy főzni lehetett belőle. A Sze-
relem-szigeten – mert akkor még úgy hívták, a térképen is így volt, nem 
értem, miért kellett átkeresztelni egy később a partra költözött család mi-
att Csalára – dús fű nőtt, fái között sátoroztak, piknikeztek a fiatalok. A 
part le egészen a Mezővári-szigetig gondozott volt, az itt lakók ismerték, 
segítették egymást. 

– Hogyan és mikor került a családja Herminatelepre?
– Apám, Valasek András 1899-ben született Ráckevén. Az első világ-

háborúban a szerb fronton golyótalálat érte a lábán, Isonzónál egy szu-
ronyrohamban újra megsebesült, végül vitézségi érdeméremmel szerelt 
le. 1930 körülköltöztek édesanyámmal Herminatelepre, a Kossuth utca 
61-ben építettek házat. Akkor még – emlékezetem szerint – csakTemlinék, 
Szűcsék, Valázsik doktorék, Antalicsék, Süszlerék, Pónerék, Rukkelék, 
Kecskésék laktak az utcában. 1943-ban a nemzetes asszony hívására be-
költöztünk a gyökérpusztai Malonyay-tanyára, ahol apám afféle intéző 
lett, anyám pedig besegített a konyhai teendőkbe, sütötte a kenyeret a há-
ziaknak és az alkalmazottaknak. Gyönyörű parkja volt, emlékszem, meny-
nyit sétáltunk az orgonabokrok közötti kanyargós sétányokon, ültünk és 
beszélgettünk a kúria Duna-part felé levezető lépcsősorán, sokszor ját-
szottunk Malonyay Nánival és Szabolccsal. A háború végét az alföldi ro-
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konoknál húztuk ki, majd amikor 1946-ban visszatértünk, kaptunk a föld-
osztáskor Gyökérpusztán 14 holdat. Hetet a hét gyerek után, hetet apám 
háborús vitézségéért. Akkor építette újra apám azt a parti halászkuny-
hót, amelyben talán életem legboldogabb öt évét töltöttem. Félig földbe 
süllyesztett épület volt, belül mégis meglepően tágas és világos, nyáron 
hűvös, télen meleg. A kunyhó mögött egy szaletli állt, nagy asztallal és 
padokkal, felette összeboruló galagonyabokrokkal. Apámnak halászati 
engedélye volt, sokan jártak hozzá halért, hétvégéken nagy társaságokat 
láttunk halászlére vendégül. 

– Apánk korábban szakács volt Pesten, a Népszínház utcai Halász-
csárda étteremben – meséli tovább csepeli otthonában Anna húga, Babják 
Istvánné Valasek Irén. – Egyedülálló volt a halászléje, amelyből gyakran 
evett az étterembe törzsvendégként járó József Attila is, akivel egyébként 
többször elbeszélgetett. A Duna-parti halásztanyánkon fél Herminatelep 

A halászkunyhó előtt 1947-ben, bal-
ról a második Valasek András16

Honti Jánosné 
Valasek Anna8
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megfordult, volt úgy, hogy húszan-harmincan vendégeskedtek, egy bog-
rács nem is volt elég. Volt miről beszélni: gépeivel, igavonó állataival, 
szaktudásával segített a környékbeli gazdálkodóknak, később ő volt a fő 
megszervezője a Szabad Május termelőszövetkezetnek. Kertészeti vezető 
lett, felsőfokú képesítést is szerzett hozzá. 

– A halásztanyáról hová költöztek?
– A Malonyay-kúrián és a Gazdag-tanyán túl északabbra fekvő 

Preizitsch-tanyára, amelyre egy gyermekgyógyász professzor épített nagy 
nyaralót még a háború előtt. Ez egy hét holdas terület volt, három hold a 
víztől a gátig, négy azon túl. Apánk rendbe tette az elhagyott ház nagyob-
bik részét, részben újratelepítette a földet is, csakhogy egymás után két-
szer kiöntött minket az árvíz, mert ez sajnos egy alacsonyabban elhelyez-
kedő terület volt. Tovább költöztünk a gáton túlra, a Korbuly-tanya előtti 
Dugocskába. Később az öcsém, István megvette a Gazdag-tanyát. Rajta 
egy komoly épület állt, amelyet U alakban hat grádicsos lépcsősor vett kö-
rül. A part felé eső végét impozáns nappali foglalta el, két nagy kazettás 
ablakkal és közte ajtóval a Dunára. A gát felé eső része alól boltíves nagy 
pince indult ki. Innen jegenyefasor vezetett a Malonyay-kúriáig, mutat-
va, milyen elegáns és gondozott volt ez a partszakasz. Tőlünk északra, a 
Sík tanya melletti magasparton focipályás rét húzódott, komoly csapatok 
vívtak meccseket. Rendeztek itt majálist, juniálist, téesz-bulit, családi és 
baráti összejöveteleket.

– Mígnem jött a Vízművek…
– És mindent kisajátítottak, leromboltak, eltüntettek. Volt egyszer egy 

Duna-partunk…
Halásztelki Hírmondó, 2013. február

A Valasek-család 1946-ban a halászcsónakban16
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Volt egyszer egy Duna-partunk
Ebben a részben Csala Károly, a sziget nevét adó család leszármazott-
ja mesél a folyóparton töltött gyermekéveiről, majd Stoffán Antal volt 
polgármestert kérdeztük a Duna-part részbeni visszaszerzésének a kí-
sérletéről, végül a Vízművek nyilatkozik lapunknak. 

– A családom 1954 körül költözött Halásztelekre – kezdi a történe-
tet Csala Károly Új utcai otthonában –. A volt Sík-tanya lett a birtokunk, 
amelyen azelőtt egy kisebbfajta kúria állt, a környezeténél jóval maga-
sabban feküdt, félkörben lépcsősor vette körül és nagy franciakert terült 
el előtte a Dunáig. A háborúban félig elpusztult, csak az alatta lévő nagy, 
bolthajtásos pince maradt meg. Apámék családi háza a megmaradt ház-
alapra épült. A földünk az akkori sziget – amely a mainak a fele sem volt 
még – teljes hosszában húzódott a Duna-parton, rajtunk keresztül lehetett 
megközelíteni, ezért nevezhette el rólunk a földmérő vagy a térképész 
Csala-szigetnek. (Ez volt a szokás, szemben az érdi Beliczay-sziget is a 
parti birtokosról kapta a nevét.) Azt, hogy a köznyelv Szerelem-szigetnek 
is hívta, abból eredhetett, hogy romantikus hely volt, nyárfái, fűzfái kö-
zött selymes fű nőtt, sokan jártak oda fiatal párok is. 

Én 1958-ban születtem, és gyermekkorom, de talán életem legszebb 
éveit töltöttem ott a Duna-parton, rengeteget tanyáztunk a szigeten 
is. Béke volt, nyugalom, háborítatlan természet. Még az 1965-ös ár is 
élmény volt nekem, mint gyereknek, amikor minden oldalról körülvett 
minket a víz. Néhány általános iskolai osztálytársam állandóan nálunk 
vendégeskedett, tele voltam barátokkal. A mellettünk lévő magasparton 
és réten gyakran sátoroztak, ilyenkor tőlünk kértek vizet. Szívesen ad-
tunk, a parti emberek önzetlenek és segítőkészek voltak, apám néha az 
egész rétet lekaszálta, csak úgy. Ezt ma már sokan el sem hiszik, meg sem 
értik. A falu apraja-nagyja kijárt a szigetre és a partra bográcsozni, sáto-
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rozni, focizni, pihenni. Apám és nagybátyám névnapjain nálunk mindig 
nagy vendégség volt, cigányzenész családi barátunk, Nyíri Sándor húzta 
a talp alá valót. Áramunk nem volt, petróleumlámpa fényénél tanultam, 
de így is kitűnő voltam mindvégig, 1971-es elköltözésünkig. 

– Kik laktak a parton akkoriban?
– Feljebb Horváthék, Ettenhofferék, rajtuk túl egy gyermekorvos, dr. 

Lévai, aki az ekcémás betegségemből diófalevél páccal gyógyított ki. Lej-
jebb, Tököl felé a birkás Perbák tanyára emlékszem. A főútra a hizlalda 
melletti úton jutottam ki, Todorovék, Bódisék, Minkó bácsiék mellett. A 
gát mellett Bundev Todorovéké különlegesen szép porta volt, tisztaság, 
hófehér falak, rend. Mindenkivel jóban voltam, mindenkitől kaptam egy 
jó szót arra járva. 

– Mit vesztett Halásztelek azzal, hogy a Vízművek felszámolta a part menti 
világot?

– Rengeteget csökkent az értéke. Ez egy vízparti település, a neve is 
Halásztelek. Szinte a szívét vágták ki, a végtagját amputálták azzal, hogy 
teljes hosszában elzárták a Dunától. Le lehet éppen jutni, igazolvánnyal, 
de a parton már mindent elbontottak, minden elhanyagolt, elvadult. 
Fényév messzeségben van már ez attól a Duna-parttól, amit apám és má-
sok rendben tartottak, lekaszáltak, ahová mindenki akadálytalanul kijárt 
és jól érezte magát. A kutyámat sem vihetem le – fogalmam sincs, mi-
ért. Fegyveres őr igazoltat, és visszaküld, ha otthon hagytam a belépési 
igazolványt, hiába mondom, mutatom, hogy halásztelki vagyok. Néhány 
családtagomat persze manapság is leviszem, és megmutatom nekik a he-
lyet, ahol felnőttem. Itt a régi nyárfánk, itt, az ágakkal benőtt csapás he-
lyén vezetett az út, ez a kődarab a házunk része volt… 

– Nyilván Budapest és az agglomeráció vízellátása is fontos...
– Persze, az mindenek fölötti szempont. Csak nekünk is jogunk lenne 

a partunkhoz, legalább egy részéhez. Szerintem amikor ez az egész víz-
mű-beruházás elkezdődött, nem kellett volna engednünk mindent elven-
ni, felszámolni, később sorompóval elkeríttetni. Tompította a veszteséget, 
hogy akkor elromlott a vízminőség, a koszos, pakurás Dunában amúgy 
sem lehetett fürödni. De ma már talán újra lehetne. Ehhez azonban önkor-
mányzati akaratra és a Vízművekkel való megegyezésre volna szükség. 

***

Stoffán Antal volt halásztelki polgármester sokat próbálkozott azzal a bi-
zonyos megegyezéssel, hogy a nyolcvanas években a Duna Tsz által el-



Herminateleptől Halásztelekig  /  Elsüllyedt világ   –   73

adott illetve az állam által kisajátított és a Fővárosi Vízművekkezelésébe 
adott part legalább egy kis részét visszaszerezze. 1993-ban terveket ké-
szíttetett egy Duna-kanyari építészirodával a Kisgyár utca folytatásába 
eső partszakasznak – a kutak száz méteres körzetén kívüli területnek – 
vízi szabadidő-központtá történő kiépítésére. Lett volna itt minden, mit 
szem-száj megkíván: csónakkikötő úszómű, szabadtéri színpad, büfé-ét-
terem, biciklitároló, sportpálya, szalonnasütő helyek. 

Tárgyalásokat kezdett a Vízművek vezérigazgatójával, halásztelki 
látogatásra is meghívta. Később Demszky Gábor budapesti főpolgár-
mesterrel és Hoffman Pál tököli polgármesterrel közösen kerékpározták 
végig a partot. Úgy látszott, kedvező a fogadtatás, a Vízművek vezérigaz-
gatója csupán egy forgalmi terhelhetőségi hatástanulmány elkészítéséhez 
kötötte az engedélyét. Demszky felajánlotta, hogy azt majd ő intézi, fizeti. 
Aztán amikor kiderült, hogy a 94-es választásokon Stoffán nem az SZDSZ 
színeiben akar indulni, Kuncze Gáborral egy csapatban, hanem függet-
lenként, elfogyott a szél a vitorlából. A főpolgármester kiállt mögüle, nem 
lehetett többé elérni, nem reagált, megfagyott a kapcsolat. Nem lett hatás-
tanulmány, engedély. 

A Vízművekkel a kapcsolat nem szűnt meg, azt még sikerült elérni, 
hogy 1996 körül egy nemzetközi cserkésztábort rendezhessenek az Ilona 
utca meghosszabbításába eső partszakaszon – svájci, bolgár és magyar 
résztvevőkkel –, majd azt, hogy a vízmű-területi belépési igazolványt 
minden halásztelki helyben, ingyen megkaphassa. Stoffán nem adta fel 
a partra való szabad lejutást sem: utolsó ciklusában, 2005 körül egy pá-
lyázaton ötmillió Ft-ot nyert a Kisgyár utcának földútként a Dunáig való 
meghosszabbítására, vízparti piknikező helyek kialakítására. A Vízmű-
vek megígérte, hogy ha elindul a beruházás, akkor a saját gépeivel, föld-
gyaluival segíti a munkát. Ám a következő választáson fordult a kocka: a 
győztes szocialisták a pályázaton nyert pénzt jobbnak tartották a Piac tér 
játszótérré alakítására (ami persze szintén fontos), parkosítására elkölte-
ni, Duna Park néven. 

Szerettük volna a Fővárosi Vízművek illetékesét is nyilatkozatra bírni. 
A sajtófőnöknek írt levélben egy vezetői interjút kértünk, amelyben fel-
tehettük volna a bennünket legjobban érdeklő kérdéseket. Legfőképpen 
azt, hogyan tudnánk visszakapni a valamikori vízpartunk legalább egy 
kis részét strand, szabadidő központ, hajóállomás céljára, szabad haszná-
lattal és lejutással. Mert egy Duna-parti város Duna nélkül olyan, mint a 
szárazra vetett hal. Szerettük volna tőle megkérdezni, hogy szerinte miért 
kellett még a távoli Nagyréthez vezető utakat is mázsás betonakadályok-
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kal és földbevert vascsövekkel lezárni, nehogy valaki kocsival próbálkoz-
zon lejutni a partra, aztán kivágott fákat dönteni az ösvényekre, hogy 
még biciklivel se lehessen odamenni.

Helyette kaptunk egy két oldalas hivatalos, brosúra-ízű tájékoztatást, 
amely így kezdődik:

„Tisztelt Szerkesztő Úr, 
Tájékoztatjuk, hogy a halásztelki Duna-parton húzódó ivóvíz-

védterülettelkapcsolatos kérdéseire írásos formában áll módunkban választ adni, 
az alábbiak szerint:

A Halásztelken található ivóvíznyerő terület része a fővárost és a környező 
agglomerációs településeket, közel kétmillió embert egészséges ivóvízzel ellátó, 
úgynevezett parti szűrésű ivóvízbázisnak, amely a Szentendrei-szigeten, a Mar-
gitszigeten és a Csepel-szigeten összesen közel 750 kutat foglal magában. …”

Ebből a hétszázötven kútból tizennyolc esik a mi területünkre, az 
összes víz hét százalékát termeli. De a mi vízpartunk száz százalékát a 
Fővárosi Vízművek birtokolja! Ez az, amin változtatni kellene. Legalább 
egy strandnyit, szabadidő központnyit kapjunk vissza, szabad lejárással, 
a közelben parkolóval. 

Valószínűleg nyitott kapukat döngetünk. A Vízművek nem ellensé-
günk. Tudják, hogy tőlünk kapták ezt a területet. Mi is tökéletesen meg-

A magasparti rét az egykori Sík-tanyánál, 1960-as évek17
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értjük, hogy az ivóvízvagyont, közös kincsünket védeni kell. Csala Ká-
rolynak és Stoffán Antalnak lehet igaza: csupán konkrét tervre (vagy azok 
felmelegítésére), önkormányzati akaratra, pályázati támogatásra, azután 
pedig a Vízművekkel való békés megegyezésre és együttműködésre van 
szükség. Vágjunk bele!

Halásztelki Hírmondó, 2013. március

Stoffán Antal

Fürdőzők, csónakázók a Nagyrétnél. 2007-ben a fénykép szerint még közkedvelt pihenő-
helyünk volt8

Csala Károly
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A Petőfi mozi
A Szent László téri Közösségi Ház épület településünk történetének 
nagy tanúja, központi színtere. Valaha uradalmi gazdasági épületnek, 
cselédlakásoknak épült. Azóta számtalan funkciója volt, mozitól a 
könyvtáron át a kávézóig. 

Hogy pontosan mikor épült, az a múlt homályába veszik. Egy 1880 
körüli térkép a területet Jóska majorként tünteti fel és jelez a helyén 

valamilyen kisebb gazdasági épületet, talán a mai posta épületrészét. Ké-
sőbb a környék a kastélyépítő Wahrmannok kezébe került. Egy 1920-as 
évek első feléből származó térképfelújítás már felismerhetően bejelöli a 
mai 48 méter hosszú épületet. Herminamajor ekkor a Malonyayaké volt, 
később dr. Holló Ernő pesti ügyvéd vásárolta meg. Ő, mivel nem értett a 
gazdálkodáshoz, bérbeadta Sándor Imre gazdálkodónak, aki a mai posta 
épületrészben rendezte be kényelmes négyszobás intézői lakását.

1938-ban Herminamajort Holló Ernőtől 195.000 pengőért megvásá-
rolta vitéz Füzesséry István helyi földbirtokos, akinek a későbbi repülő-
tér halásztelki bejáratával szemben, az út innenső oldalán volt a kúriája 
(ma már csak romjai vannak a facsoport takarásában) és onnan a Dunáig 
húzódott a birtoka. 1939-ben legidősebb gyermekére, Ludmillára bízta a 
gazdaság pénzügyeit, aki férjével, Temesfői (Kuncz) Józseffel együtt át-
alakította a hosszú épület középső traktusát – a mai közösségi ház nagy-
termét – magánlakássá, értékes barokk bútorokkal berendezve, ott szület-
tek meg első gyermekeik. 

Temesfői Józsefről érdekes tudni, hogy apja, Kuncz József – szigorú 
sváb ember – a lakihegyi királyi uradalom jogi intézője volt, ő maga pedig 
korábban a Weiss Manfréd csepeli repülőgépgyárának volt a főmérnöke. 
Legidősebb gyermekük, az 1940-ben született, jelenleg Amerikában élő 
Temesfői Ludmilla ma is emlékszik az itt töltött gyermekkorára, a mai 
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Szent László tér helyén lévő virágos és epreskertjükre. Gyakran ellátogat 
Halásztelken élő rokonaihoz, Halmai Jánosné Temesfői Évához, annak 
gyermekeihez és unokáihoz. A család 1944 augusztusában, nagyobb biz-
tonságot remélve, Budapestre költözött. 

A többi Füzesséry is elhagyta Herminatelepet, a Duna-parti Malonyay-
kúriát, ahol a házuk lebombázása után kaptak rokoni menedéket. Egye-
dül az akkor húsz éves Füzesséry Miklós maradt településünkön. Ő vette 
át a gazdaság irányítását és a mai posta helyén lévő intézői lakást. A ma 
nyolcvankilenc éves Miklós bácsi több tárgyi emléket őriz abból az időből, 
szeretné, ha egyszer egy helytörténeti gyűjteményt gazdagíthatnának.

Az ötvenes-hatvanas években gyökeresen átalakult az épület környé-
ke. A korábbi Alsótelep (Diófasor-Ságvári utcák közötti településrész) és 
Túlsótelep (Ady Endre és Katona József utcák) közötti területet felparcel-
lázták, beépítették, s a mai Posta köz környéke vált az önállósult község 
központjává. A hosszú ház előtt alakították ki a falu főterét, aminek 
egyelőre még nem adtak nevet. A korábbi intézői lakás helyére beköltözött 
a mai postahivatal. Az első postamester egy idősebb úr volt, feleségével 
együtt a hátsó kert felől nyíló – ma is meglévő – másfél szobás szolgálati 
lakásban laktak. 1956-ban disszidáltak. Utánuk fiatalabbak jöttek, akik 
gyakran váltották egymást. 

A középső traktust az 1950-es évek elején teljesen átépítették, a köz-
falakat megszüntették, kialakították a ma is létező kultúrtermet, az egyik 
végén színpaddal, a másik végén – a mai kakasülő helyén – zárt mozigé-
pész helyiséggel. Az épületre felirat került: Petőfi filmszínház. Megjelen-
tek a moziplakátok a hirdetőtáblákon, felül ívesen szedett nagy betűkkel 
a mozi neve, alatta felsorolva az egész havi moziműsor.

Az 1950-ben a Diófasor utcában született Óváryné Mizsei Zsuzsa jól 
emlékszik rá, milyen nagy esemény volt neki, kisgyereknek egy-egy kor-
határ nélküli délutáni filmbemutató: a Vadállatok a fedélzeten, a Csendes 
Don, a Balti égbolt, a Ketten a nagyvárosban, a Kati és a vadmacska, a 
Szállnak a darvak. Zömmel fekete-fehér szovjet filmeket játszottak. Min-
den mozi magyar és világ-filmhíradóval kezdődött, azután rövid szünet 
következett. A nézőtér szinte mindig tele volt, pedig a furnér borítású 
vasszékek nyikorogtak, néha kiszakították a flórharisnyát. 

Az előadások szerdán este hétkor, illetve vasárnap délután ötkor és 
hétkor kezdődtek. A jegyek az első két sorban 1 Ft 50 fillérbe, a harma-
dik és a negyedik sorban 3 Ft-ba, a hátsó részen – ahová a felnőttek és a 
szerelmesek ültek – 4 Ft 50 fillérbe kerültek. A mindössze két méterszer 
másfél méteres vetítővásznat a színpad első része elé engedték le, elő-
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adás után pedig felhúzták, mert kellett a színpad más községi rendezvé-
nyekhez. A színpadra kívülről, a főtér felőli vaslépcsőn lehetett feljutni, 
a terem felőli fagrádics csak később épült meg. A jegyeket a bejárat elé 
épített mozipénztár fülkében vehette meg a publikum Szemes Lajosné 
és Kneitner Lajosné jegyárusoktól, mellé tökmagot, szotyolát, cukorkát, 
Balaton és Gránit kockát is vásárolhattak Péteri nénitől. A vetítéssel és a 
gyakori filmszakadásokkal Vancsai László mozigépész birkózott. Később, 
a hetvenes években a vetítővászon színpad szélességű lett, a mozigépet 
Papp László tanár úr és fia kezelte egészen 1986-ig, az utolsó előadásig. 

A kultúrház közben mindvégig a település központi rendezvényter-
me volt és maradt. Óvodai és iskolai bálok, ünnepségek, farsangok, kultu-
rális seregszemlék, koncertek, bábszínházi előadások váltották egymást. 
A nyolcvanas évek végén a fiatalok itthon tartása érdekében a tanács en-
gedélyezte a diszkót, ám a dübörgés és egyesek féktelen viselkedése miatt 
csakhamar bezárták. Később Vízesés néven, a mai oszlopos színpadkép-
pel (az oszlopok nem csak díszek, hanem állítólag a tetőt tartják lesza-
kadás ellen) újra indulhatott, ám a kábítószer is megjelent, így újra meg-
szüntették. Az egykori mozipénztár fülke helyén épült meg 1995 táján a 
kávézó, amely egészen tavalyelőttig üzemelt. 

A hosszú épület Duna felőli harmadában lakó, a régi cselédlakásokat 

Az 1950-es években a baloldali épületrészben a posta, a középsőben a �ető�  mozi m�kö-években a baloldali épületrészben a posta, a középsőben a �ető�  mozi m�kö- a baloldali épületrészben a posta, a középsőben a �ető� mozi m�kö-
dött, a jobboldaliban nagycsaládosok éltek12
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elfoglaló nagycsaládok – Holeczék, Kucsákék, Farkasék – a hatvanas évek 
elején-közepén költöztek ki. A helyüket a községi könyvtár foglalta el, 
Honti Jánosné vezetésével. Ezen a részen a nyolcvanas években átmene-
ti ideig a „túlnépesedett” szomszédos óvoda is vendégeskedett egy-két 
helyiségben. A kilencvenes évektől a Hiszi-Piszi bábcsoport, klubok és 
irodák költöztek a helyiségekbe. Néhány esztendeje a bolgár nemzetiség 
klubja kapta meg a legutolsó szobát, a HATE, az Aries Kft. és a családse-Aries Kft. és a családse-
gítő szolgálat viszont elköltözött, irodái üresen állnak. Helyüket már nem 
is töltik be, mert az évszázados cementtégla-vertfal épület reménytelenül 
elavult, megérett a lebontásra.

De mi lesz a postával, a kultúrteremmel, a sok klubhelyiséggel?
Szentgyörgyi József polgármester azt szeretné, ha egy alápincézett, 

több szintes, igazán korszerű művelődési ház épülne a helyére. Nagy 
rendezvényteremmel, klubhelyiségekkel, mindennel felszerelt irodákkal. 
Helyet kaphatna benne esetleg a városháza is. A posta a főútra költözik. 

Talán néhány év, és egy megújult, városhoz méltó rangos épület néz le 
a szökőkutas főtérre, nem felejtve múltját, a puszta közepén álló egykori 
cselédsort.

Halásztelki Hírmondó, 2014. január

Kuncz József, a lakihegyi királyi 
uradalom intézője18

Temesfői József m�egyetemi hallgató 
korában18
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A tangazdaság
Fekete Andorral, a Kertészeti Egyetemi Tangazdaság halásztelki kerü-
letének egykori igazgatójával életéről, pályájáról és a tangazdaság tör-
ténetéről beszélgettünk Rózsa utcai, lakótelepi otthonában.

– Gyermekkoromban nem sok közöm volt a mezőgazdasághoz – me-
séli –. Nyíregyházán születtem, iparművész családban, majd a háború 
közepén, hét éves koromban felköltöztünk Budapestre. A származásom 
miatt nem vettek fel egyetemre, a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál helyez-
kedtem el segédmunkásként, közben kertész szakmunkás képesítést sze-
reztem. 

Aztán 1956 szeptemberében végre bejutottam a Kertészetire. Ám jött 
október huszonharmadika, és én ott voltam a Bem téren, a Petőfi-szobor-
nál, a Parlamentnél és a Rádiónál. Egy barátomat mellettem lőtték hasba. 
Beléptem a nemzetőrségbe, az egyetemet védtük. Amikor azonban meg-
láttuk a Ménesi úton hajnalban az egyetem felé vonuló rengeteg orosz ka-
tonát és pufajkást, úgy láttuk a társaimmal, nincs értelme az ellenállásnak, 
eldobtuk a fegyvereket és elégettük a nemzetőr igazolványunkat. Apám 
forradalmi bizottsági elnök volt, nem ültették le, de kirúgták és három 
évig volt munka nélkül. Másfél évig én sem folytathattam a tanulmánya-
imat.

Akkor már négy éve élsportoló voltam, tagja a magyar sífutó válo-
gatottnak. Egy hónappal a forradalom leverése után – először a magyar 
sportolók közül – külföldre, Zakopánéba utaztunk az Újpesti Dózsával. 
Hidasnémetinél a csehszlovák határőrök éjszakáig kutattak a szanaszét 
szórt holmink között, hogy van-e eldugott röplapunk, fegyverünk. Kas-
sa mellett egy hegy tetején egy ablaktalan építési barakkban helyeztek el 
bennünket, semmit nem aludtunk. Átérve a lengyel határon viszont azon-
nal megéreztem, mi az a népek közti barátság. Zakopánéból elénk jött a 
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polgármester és az akkori összes személyautó, nem is engedtek a busz-
ra visszaszállni, úgy vittek minket a városközpontba, lengyel és magyar 
nemzeti zászlók lengtek, az utóbbiakból kivágták a címert és a nyelüket 
fekete gyászszalaggal átkötötték. Egy hónapig láttak vendégül bennün-
ket. Ott ismertem meg a későbbi feleségemet, Terézát.

– Ő is síelt? 
– Igen, többszörös lengyel bajnok volt. Később a magyar bajnoki cí-

met is megszerezte. Nagyon vallásos zakopánei családban nevelkedett. A 
nagybátyja pap volt a közeli Nowy Targban, együtt járt teológiára Karol 
Vojtyłával, a későbbi II. János Pál pápával. Barátok voltak, évente egyszer 
meglátogatta az öreget a plébánián. Egyszer engem is bemutattak a ké-
sőbbi pápának, nagyon sportos és közvetlen modorú ember volt, pár szót 
magyarul is beszélt. 

– Mi történt az egyetem elvégzése után?
– Társadalmi ösztöndíjasnak Hajdúszoboszlóra kerültem, majd egy év 

múlva a nyíracsádi Dózsa téeszbe főagronómusnak. A százezer hektáros 
gúti erdő közepén, vaddisznók, farkasok járta területen, a román határ 
mellett, ahol még villanyvezeték sem volt, kellett gyümölcsöst telepí-
tenem. Napi egy pár busz járt a makadámúton Nyírábrányba, ez volt 
a világgal a kapcsolatunk. Kétszáz hektár zsombékost csapoltunk le és 
tettünk termővé, nyári almát telepítettünk. Később spárgát is termesztet-
tünk, exportra, jó pénzért. Hatvan centi trágya fölött, molinó alatt dohány-
palántát neveltünk, mint a bolgárok. Nyolc évet töltöttem ott, utóbb már a 
nyírábrányi és a nyíradonyi téesz növényvédelmét is rám bízták. Közben 
növényvédelmi szakmérnöki diplomát szereztem. Volt, hogy három órát 
aludtam heteken át, talán a jó fizikumomnak köszönhettem, hogy bírtam. 
A feleségemmel szinte távházasságot éltünk, ő még sportolt akkoriban. 

– Mikor került végül Halásztelekre és itt hogyan fogadták?
– 1972-ben, pályázat útján, és mint új ember, hatalmas ellenállásba üt-

köztem. Az elődömet kirúgták, mert engedte a visszaéléseket. Itt minden-
ből pazarlóan sok volt. Négyszáz hektár gyümölcsösre százhúsz ember 
és tizenhárom traktor jutott. Lopták a növényvédő szereket, műtrágyát, a 
metszést szakszerűtlenül csinálták. Felhívtam a nyíracsádi téeszelnököt, 
hogy kérek huszonöt jól metsző embert egy hónapra, busszal megyek 
értük, rendbe kéne tenni a halásztelki gyümölcsöst. Egy szóra jöttek. 
Becsületem volt ott a nyolc év után. Egy hónap alatt megmetszettek 250 
hektárt, fejenként napi nyolcvan-kilencven almafát, ezt látva az itteniek is 
beálltak a sorba. Két év alatt sikerült helyrehozni az ültetvényt. 

1974 őszén végre nagy termés ígérkezett, de épp szüret idején óriási 
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esők voltak, 240 mm csapadék, néha iszaptengerből kellett kihúzni a trak-
torokat. Az emberek műtrágyás zsákot húztak magukra, úgy szedték a 
termést. Országosan a harmadik legjobb lett a termésátlagunk. Dimény 
Imre, a földművelésügyi miniszter levélben fejezte ki az elismerését. Ek-
kor fogadtak el végleg. Két-három év alatt a legszorgalmasabb negyven-
ötven emberre csökkentettem a létszámot, a legjobb embereim többet 
kerestek, mint én. Nekem háromezer forint fizetésem volt, a traktorosa-
imnak négy-négyezerötszáz. 

– Hogyan alakult ki a Kertészeti Egyetemi Tangazdaság, mekkora volt, miből 
állt?

– 1951-ben alapították Soroksár központtal, az volt a cél, hogy az egye-
temisták mindenféle gazdálkodási formát megismerjenek a hegyvidéki 
szőlőkultúrától a gyümölcsösökön át a szántóföldi növényekig, állatte-
nyésztésig, tejüzemig. A rektor volt a legfőbb vezető. Később önállósodtak 
a telepek (Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetmajor, Halásztelek, Erőspuszta, 
Vány, Péterimajor, Budakeszi). A halásztelki kerület szigetszentmiklósi 
földeket is magában foglalt, Lakihegyig. 1974-ben, amikor igazgató let-
tem, 350 hektár alma, tizennégy hektár meggy, tizenhárom hektár körte 
ültetvényből, száz hektár búza és kukoricaföldből állt. A lakihegyi adónál 
saját gépműhelyünk volt, egy mérnök vezetésével, a saját benzinkutunk-
nál tankoltunk. 

– Híres szüreti táborok voltak akkoriban, a bátyám is itt volt egyszer, jó szív-
vel emlékszik vissza az élményeire.

– Mindig fontosnak tartottam a diákokkal való foglalkozást, hogy 
megszeressék a földet, a munkát, vigyék Halásztelek jó hírét a világba. 
Sokan jöttek külföldről is. Este tábortüzek mellett ismerkedtek egymás 
kultúrájával. 1981-ben, a lengyel felkelés elfojtása után az illegalitásba 
szorult Szolidaritás tagjait is tudtam itt foglalkoztatni, munkát, biztonsá-
got, kenyeret adni nekik. Később többször szerveztem csereüdülést a fe-
leségem segítségével Lengyelország különböző részeibe, ahonnan a mai 
napig érkeznek üdvözlőlapok. 

– Mi lett a tangazdaság vége? 
– A minisztérium 1994-95-ben megszüntette. Nagy részét szétosztot-

ták kárpótlásban az ország minden részéről jelentkező igénylőknek. Sze-
rintem hiba volt a mezőgazdasági nagyüzemek feldarabolása. Szlováki-
ában nagyrészt egyben maradtak, meg lehet nézni a két mezőgazdaság 
közti különbséget. Meg ahogy a privatizációt végrehajtották… Tudok 
húsz centi széles és négyszáz méter hosszú parcelláról. Jöttek a zavaros-
ban halászók, a milliárdos földvagyonokat összeharácsolók. Vannak er-
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refelé területek, ahol a mai napig ott állnak a kiszáradt gyümölcsfák a 
magas gazban, csak a vadászok örülnek neki, mert a fácánok, vadnyulak 
búvóhelye. Máshol a megmaradt almaültetvény-csíkok gazos, művelet-
len parcellákkal váltakoznak, nem lehet a kártevők ellen védekezni. Szét-
szedték a gépműhelyt, eladtak minden épületet, gépet, szerszámot.

– A sportpálya felőli részen még vannak gyümölcsösök. Hányan gazdálkod-
nak és mekkora területen?

– Öten-hatan maradtunk, egy laza szövetkezet-félében dolgozunk. 
Nekem két és fél hektár almám van, húsz évre szóló bérlemény, 2012-ben 
jár le. Módis Pali, Miszkuly Misi, Bíró Zoli, Muskotály Pista és a fiai meg 
jómagam még kitartunk, az almán kívül meggy, cseresznye, szilva, őszi-
barack terem pár hektáron. Megvehettem volna kedvezményesen, nem 
is kellett volna azonnal kifizetni, de minek? A gyerekeim, Viola és Balázs 
nem akarják, mert ha én abbahagyom, ők nem tudják művelni, nem érte-

Fekete Andor a lengyelországi Krosno zászlajával8
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nek hozzá. Nekik csak nyűgöt jelentene. Csak az idén negyven százalék-
kal emelték a növényvédőszer árát… Nekem sincs már kedvem hozzá, 
jövőre, azt hiszem, befejezem.

Andor bácsi a beszélgetés végén almával kínál. Gerezdekre vágja a 
hatalmas, lédús, aranysárga gyümölcsöt. Florina – mondja –, saját termés. 
Rásandítok, az arcán derű és némi eltitkolhatatlan büszkeség. 

Halásztelki Hírmondó, 2009. december

Almaszüret 1976-ban19
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Tereza Kowalska, magyar és lengyel síbajnok20
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Halásztelki bolgárok
Kis Polikraiste. Így nevezik egykori szülőfalujukról az itt élő idősebb 
bolgárok Halásztelket, új hazájukat, amelyet sok küszködés árán jó-
részt ők maguk és apáik tettek virágzó vidékké. A nagy bolgárkerté-
szetek vonzották ide a szabolcsi, hajdúsági, kunsági parasztembereket, 
akik – legnagyobbrészt a Weiss Manfréd gyári munkásokkal együtt – 
benépesítették Herminatelepet. Ma mintegy ötven bolgár család lakik 
itt, ők Halásztelek legnépesebb és legösszetartóbb kisebbsége. Róluk 
mesélt Kusev Nikola, a bolgár önkormányzat elnöke.

– Ötszáz évig éltünk török uralom alatt – kezdte egy pohár bor mellett 
háza teraszán –, eltanultuk, majd továbbfejlesztettük a keleti kertkultúrát. 
A felszabadulásunk után, 1898 körül jöttek ide megélhetést keresve az 
első honfitársaim. A húszas, harmincas években őket követve egyre töb-
ben érkeztek, munkát vállaltak az itteni földbirtokosoknál. Aztán ügyes-
ségük, szorgalmuk révén bérlőkké, később tulajdonosokká, munkaadók-
ká váltak.

Az én családom 1945-ben költözött ide. Három éves voltam akkor. 
Apám eleinte munkavezető volt a mai Mária utca környéki bolgárföl-
deken. 1953-ban sikerült megvennie két és fél holdat, kettőt pedig bérelt 
hozzá. A vizet a hátsó szomszédtól kaptuk, de csak éjjel, mert nappal ő 
öntözött. Kemény élet volt. Rengeteget dolgoztunk. Este nyolckor indul-
tak a lovaskocsik a frissen leszedett zöldséggel Pestre, a ferencvárosi Hal-
ler utcai nagybani piacra. Éjjel kettő körül kezdődött a vásár. Reggel nyolc 
felé aztán megraktuk a hazafelé útra a kocsikat a vágóhídnál trágyával, 
kellett a melegágyakhoz, amit decemberben és januárban készítettünk el. 

Hogy mi volt a bolgár módszer titka? Hatvan centi vastagon trágya, 
arra húsz centi föld. Az ágyás két szélén kantra állított deszka, azon a föld 
felett húsz centi magasságban ráma, letakarva rogozkával, vagyis búza-
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szárból a téli napokon általunk font gyékénnyel. A bomló trágya alulról 
melegen tartotta a földet és a felette lévő levegőt. Így hamar kihajtott a 
vetés. Március nyolcadika körül már ültettük is ki a palántát a beszántott 
földbe. A kaval nevű 40 centi széles, 30 centi magas hosszanti domborulat 
oldalába tettük a különféle palántákat, a tetejére meg répát és zöldséget. 
Aztán addig árasztottuk el vízzel, amíg a palántákat el nem érte. Ezzel 
a módszerrel hetekkel megelőztünk minden más termelőt. Az ötvenes 
évektől fél Budapestet a Csepel-szigeti bolgárkertészek látták el friss zöld-
séggel.

Cserében gyarapodhattunk, viszonylag szabadon utazhattunk. A sza-
badságunkat leginkább arra használtuk fel, hogy hazajárjunk Bulgáriába, 
meg tapasztalatokat gyűjtsünk más országok mezőgazdaságáról. A síkfó-
liázást például Ausztriában tanultuk. Olcsón megvettük odakint az egy-
szer használt, de nekünk még jó lyukacsos fóliát, s itthon azt feszítettük 
ki a föld felszínére. 

Kusev Nikola8

A bolgárkerék az Erzsébet téren8
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Később megjelent és megerősödött a konkurencia. Ma már a Szentes 
környéki gazdák uralják a budapesti zöldségpiacot. Nem csoda, ők ter-
málvízzel fűthetik a fóliasátraikat, olcsóbbak, a primőrjeik még koraibbak. 
Zöldség helyett elkezdtünk hát virággal foglalkozni, meg kereskedéssel. 

A fiaink közül sokan továbbtanultak, otthagyták a mezőgazdaságot. 
Ma már csak hatan maradtak, akik abból élnek: Todorov Iván, Sismanov 
Károly, Dzsongov Péter, Kusev Angel, Hrisztov Petko és Nicsev Miroszlav 
családja. A fiatalok sem azt nézik, bolgár-e a választottjuk. A szerelem 
számít. Sok a vegyes házasság. Az én vejem is magyar, de becsületére 
legyen mondva, egy év alatt megtanult bolgárul. A két szép ikeruno-
kám hétvégenként a pesti bolgár iskolába jár. Táncolnak a bolgár Jantra 
néptánccsoportban, őrzik a nemzeti hagyományainkat.

Halásztelki Hírmondó, 2005. október

Az emlékm� felirata8
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Volt egyszer, hol nem volt...
Húsz éven át volt egy bábszínházunk, a Hiszi-Piszi társulat. Kultúrházi, 
ÁMK aula-beli előadásain sikongatt ak a gyerekek, amikor feltűnt a go-aula-beli előadásain sikongattak a gyerekek, amikor feltűnt a go-
nosz farkas és gurgulázott a nézőtéren a kacagás, amikor az okos nyuszi 
lóvá tette az álnok rókát. A bábszínház egykori vezetőjével, Gál Zsu-
zsannával, a Halásztelekért Érdemérem 2013-as kitüntetettjével emlé-
keztünk vissza régi előadásokra, a baráti körként máig összejáró társu-
latra és saját pályájára.

– Amikor én harminckét éve ide kerültem dolgozni – mesélte –, az 
óvónők már tartottak alkalmanként bábelőadásokat. Ez akkor kezdett 
rendszeressé válni, amikor 1984-ben én is «belekeveredtem» a csapatba. 
Attól kezdve már heti rendszerességgel tartottuk a zenés próbákat, ta-
nultuk be az új műsorokat, készítettük, vásároltuk a bábokat, kellékeket. 
Én adtam helyet a próbáknak a Közösségi Ház hátsó szárnyában lévő 
logopédusi munkatermemben. Az évek hosszú sora alatt szinte minden 
szekrény, polc és sarok megtelt bábokkal, paravánokkal, eszközkészítő 
alapanyagokkal. Majdnem minden hónapban felléptünk valamilyen al-
kalomból, legyen az Mikulás, karácsony, gyermeknap, nemzeti ünnep, 
vagy csak úgy, a magunk és a gyerekek örömére. Minden alkalommal 
zsúfolásig megtelt a kultúrház – a mai Márai Sándor Közösségi Ház – 
nagyterme vagy az Általános Művelődési Központ – a mai Hunyadi Álta-
lános Iskola – aulája. Eljutottunk emellett a Budapesti Művelődési Házba, 
a Rockszínház Mikulás-műsorába, felléptünk a környékbeli iskolákban, 
Szigethalmon, Szigetszentmiklóson, egyszer a tévéből közismert Levente 
Péterrel szerepeltünk együtt a Dunai Repülőgépgyár kultúrtermében. 

– Kikből állt a társulat?
– Zömmel óvónők alkották: Zaveczkyné Ica, Ganevné Kati, Molnár-

né Erzsi, Komlós Juli, Eszenyi Kati, Szummerné Évi, Neumann Mari, 
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Travnevné Györgyi és később a lánya, Andi, tagja volt az iskolából Bense 
Alizka és jómagam. Az előadásokat kezdetben Rogács Laci kísérte gitá-
ron, de neki később megsokasodtak a színházi teendői, ma egyébként a 
Fővárosi Operett Színház főkoreográfusa. Őt fokozatosan Hujber Tibi, az 
ÁMK zenetanára váltotta fel, ám sokszor – amikor Laci programja enged-
te – együtt is pengettek. Legszívesebben talán Benedek Elek meséit adtuk 
elő, népdalokkal, Kodály Zoltán dallamaival aláfestve.

– Néha felnőtteknek is tartottatok előadásokat.
– A nyugdíjba vonuló óvónőket humoros bábelőadással búcsúztattuk, 

ahol dalokba, történetekbe foglalva felelevenítettük életük és pályájuk 
eseményeit. Pedagógusnapokon olykor az egész tantestület mulatott az 
iskolában történtek görbe tükrén.

– Hogyan formálódott a bábtársulat egy harminc éve meglévő baráti társa-
sággá?

– A fellépések közös élménye után a próbateremben sokszor előkerül-
tek a behozott süteményestálak, ételek, italok, az a mi esténk volt. Megbe-
széltük egymással a legbizalmasabb életvezetési, családi, anyagi, munka-
helyi problémáinkat is, és ennek egy idő után hihetetlen közösségformáló 
ereje lett. Meghallgattuk, megértettük egymást, bármelyikünk önként 
ajánlotta fel a segítségét a másiknak, ha tudta. Évente egyszer együtt nya-
raltunk pár napig valakinek a hétvégi házában, többnyire nálam, Tasson, 
ezt a családjaink is megértették és tiszteletben tartották. Máskor viszont a 
családjainkat is bevontuk a „bulikba”. A Duna-parti Nagyréten rengeteg-
szer együtt sátraztunk, bográcsoztunk, meg a lakásavatókon, kerti parti-
kon is előkerült a férjek főzőtudománya.

– Szaladjunk még inkább vissza az időben. Te hogyan kerültél Halásztelekre?
– Harmincnyolc éve költöztünk ide a fővárosból a férjemmel, aki kez-

dő mérnökként, majd vállalkozóként Pesten dolgozott. Eleinte óvónőként 
én is bejártam Csepelre. Közben szorgalmasan képeztem magam, logo-
pédusi és gyógypedagógusi végzettségeket szereztem, művészetpszicho-
lógiát, drámapedagógiát tanultam. Eleinte elvágyódtam innen, de ahogy 
logopédusként az ÁMK-ban munkát kaptam, majd a bábtársulatnál ki-ÁMK-ban munkát kaptam, majd a bábtársulatnál ki- munkát kaptam, majd a bábtársulatnál ki-
alakultak a szoros emberi kapcsolataim, kötődéseim, már otthon éreztem 
magam. És ez a mai napig így van. Elmondhatom, hogy szép pályám volt, 
tele szakmai kihívásokkal és sikerekkel. Ezek a sikerek nem látványosak, 
mert olyan gyerekekkel értem el, akik beszédhibásak, szövegértési prob-
lémáik vannak, ehhez társuló pszichés gondokkal, nem úgy haladnak, 
mint a társaik. Jó, hogy őket segíthetem, hogy önbizalmat adhatok ne-
kik, tudatosíthatom bennük, hogy nekik is sok jó tulajdonságuk van, s ha 
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valamiben nem is sikeresek, másban még lehetnek azok. Tavaly mentem 
nyugdíjba, de mivel szükség van a munkámra, visszahívtak, logopédus-
ként azóta is dolgozom a Tündérkert óvodában. 

– Hadd áruljam el az olvasóknak, hogy most volt a hatvanadik születésnapod. 
Zsuzsa lányod egy igazi meglepetés-bulit szervezett az Art Caféba, ahová eljött 
csaknem valamennyi volt bábos kollégád, barátod. 

– Csodálatos este és éjszaka volt. A bábcsoport egy komplett, az éle-
temről szóló műsorral kedveskedett, Hujber Tibi és Rogács Laci gitáro-
zott, énekeltünk, táncoltunk. Aztán hajnali hat óráig beszélgettünk, eleve-
nítettük fel a régi szép emlékeket...

Halásztelki Hírmondó, 2014. október

1987, kezdődik a bábelőadás a kultúrházban21

Izgalom a 
nézőtéren21
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Gál Zsuzsa a születésnapi virágokkal8

A társulat 1995-ben: Eszenyi Katalin, Zaveczky Ilona, Ganev Katalin, Komlós Júlia, Ben-
se Aliz, Molnárné Erzsébet és Gál Zsuzsanna21
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A SZIMFI
Településünk első és sokáig egyetlen üzeme, a Kisgyár fénykorában, 
a Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Intézeteként Halásztelek legna-
gyobb munkaadója volt. A több mint ötszáz dolgozó egy részét külön-
járatú autóbuszok hozták Pestről, Budáról és Szigetszentmiklósról. A 
kétezer-ötszáz lakosú falu világháborús sebekből életre keltett gyára 
olyan rangos ipari-kutatási létesítménnyé változott, amelyhez hason-
lóval városok sem sokan büszkélkedhettek. A SZIMFI világszínvonalú 
termékei négy földrészre jutottak el. 

Ha a Kisgyár illetve a SZIMFI történetét kutatjuk, két szálon tudunk 
elindulni. 

A telephely és a központi gyárépület 1942-ben létesült a kastélyt is 
birtokló Stein Emiltől megvásárolt területen. A csepeli Weiss Manfréd 
Acél- és Fémművek, az ország legnagyobb gyára ide telepítette a maró- és 
fúrógépek alkatrészeit, fogaskerekeit gyártó részlegét. Innen ered az ak-
kori, köznyelvbeli Fogaskerékgyár elnevezés. 1944-ben már mintegy száz 
alkalmazottja volt, kiszolgálta a Dunai Repülőgépgyárat is, többek között 
repülőbombák röppentyűit gyártották. 

A másik szál a fejlesztő gárda létrejötte. A háború utáni újjáépítést köve-
tően, 1949-ben a négy legnagyobb magyar szerszámgépgyár (a Budapes-
ti-, az Esztergomi-, a Schlesinger-, valamint Fémáru és Szerszámgépgyár) 
tervezőinek az összevonásával létrehozták a Központi Szerszámgép Ter-
vező Irodát, amely a Parlament melletti volt Biarritz kávéház helyiségeiben 
kezdte meg a működését, majd még ugyanabban az évben kiköltözött 
Herminatelepre. Ez lett a Csepel Művek Mintagépgyára, amely szovjet 
irányítással külföldi szerszámgéptípusok honosítását és új prototípusok 
gyártását végezte. A köznyelvben ekkor vált „Kisgyárrá” a csepeli „nagy 
gyár” analógiájára. Öt év múlva átkeresztelték Szerszámgépfejlesztő 
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Intézetre (SZEFI) és a fejlesztő tevékenységét kibővítették a kísérleti 
kutatással. Ekkor, 1954-ben épült fel a háromemeletes irodaház, amely 
azóta is Halásztelek legnagyobb, csaknem száz ablakos épülete. Akkori-
ban már több mint háromszázan dolgoztak az intézetben. 

Jöttek a nemzetközi sikerek. Az egyik itt fejlesztett harántgyalugé-
pet (a GH-710 típusút) innovatív megoldásai miatt az 1955-ös Brüsz-
szeli Világkiállítás nagydíjával tüntették ki. Négy év múlva egy optikai 
alakköszörűgép elnyerte a Lipcsei Tavaszi Vásár aranyérmét. 1963-ban 
megalakult az egész magyar szerszámgépgyártás egyesült nagyvállalata, 
a Szerszámgépipari Művek (SZIM), s a halásztelki kisgyár ennek a fejlesz-
tő intézete lett. Megszületett a SZIMFI. 

De hogyan volt képes Halásztelek vetekedni a világ vezető szerszám-
gép-fejlesztőivel? Erről Dani Lajos egykori vezető konstruktőrt kérdez-
tem a Kisgyár támogatásával épült SZIMFI lakótelepen, a Rózsa utcában 
lévő sorházi lakásában. 

– Furcsamód a szocialista országokat, így hazánkat sújtó nyugati em-
bargó miatt voltunk ilyen jók, rákényszerültünk a fejlesztésre és önellá-
tásra – mondja a hetvenhét éves gépészmérnök, aki 1965-től egészen a 
privatizációig, 1992-ig dolgozott az intézetben –. Hatalmas tenni akarás 
volt az emberekben, meg akartuk mutatni, hogy képesek vagyunk felzár-
kózni a világ élvonalához. Az eredményeink igazolják, hogy ez sikerült is, 
termékeink hetven százalékát exportáltuk, például az MC 403-as három 
orsós – emiatt háromszoros teljesítményű – megmunkáló központunkat 
az USÁ-ba szállítottuk.

Egy könyvet mutat, az intézet 25 éves fennállása alkalmából adták ki 
1976-ban. Megtudom belőle, hogy e negyedszázad alatt nem kevesebb, 
mint kétszáz különféle szerszámgép (NC eszterga, fúró-marómű, gyalu, 
köszörű, megmunkáló központ, célgép, aggregát, kísérleti berendezés) 
prototípusát fejlesztették ki. Az orosz, német és angol nyelvű előszóval 
ellátott díszes kiadvány fejezeteit az intézetben dolgozó vezető gépész- és 
villamosmérnökök, matematikusok, közte doktori vagy kandidátusi fo-
kozattal rendelkező szakemberek írták. Az utolsó fejezet Dani Lajosé, aki 
az akkori legkorszerűbb technológiának számító számítógép irányítású 
integrált gyártórendszer kifejlesztését vezette. 

Egy kis átlátszó műanyag dobozt vesz elő, rajta felirat: 1981. VII. 28. 
Tele van fémforgáccsal, az első sikeres próbaüzemelés emlékét őrzi. A 
rendszer a SZIMFI bezárásáig üzemelt a C épületben, többek között a 
sorozatgyártott Soroksári úti SZIM esztergák öntvényeit munkálták vele 
készre, több tucat művelet elvégzésével.
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Sajnos, hiába volt minden eredmény, jött a rendszerváltás, széthul-
lott a SZIM. A kilenc gyár és a halásztelki fejlesztő intézet egy ideig még 
holding szervezetben, önálló gazdasági társaságokként folytatták. A 
SZIMFI-t szerették volna a profilt és a szakembergárdát megtartva pri-
vatizálni, nem sikerült. Az új idők szelét érezve Dani Lajos és néhány 
munkatársa megalapították a GÉPART Kft.-t, megpróbáltak beszállni a 
privatizációba, még Kuncze Gábornál is jártak támogatást keresve, de 
tőke híján nem jártak sikerrel. A fejlesztő intézet 1992-ben megszűnt, a 
telephelyet megvette az Escade nevű német-magyar-amerikai műanyag-
alkatrész-gyártó vállalkozás. A négyszáz volt SZIMFI munkatárs közül 
mindössze negyvenen kaptak benne állást, de ők sem a képzettségüknek 
megfelelő beosztásokban.

***

Tászler Miklós üzemmérnökként dolgozott a SZIMFI-ben. Szabadság ut-
cai családi házának kapujában fogadva a teraszra vezet, ahol az asztalon 
egy valóságos házi múzeum tárgyai sorakoznak.

– A rendszerváltáskor, amikor felszámolták az üzemet, ezeket mind 
kidobták a szemétbe – mutat egy mérőműszer vezérlőtáblájára –, nosztal-
giából megmentettem. Szívesen gondolok vissza életemnek arra az idő-
szakára. A képzettségemnek megfelelő helyen dolgozhattam, fejlődhet-
tem, biztonságban voltam, örömmel mentem dolgozni és örömmel jöttem 
haza. Én az alföldi tanyavilágból érkeztem, tudom, mi az a lent, és ha nem 
is lettem gazdag, a „felezővonalig”, egy szerény jómódig eljutottam. Volt 
becsületem, jövőképem, tudtam, hogy csak rajtam múlik, ha valamit el 
akarok érni. 

A termelés akkoriban, a hetvenes években is főleg a nagycsarnokban 
folyt, abban sorakoztak a forgácsoló gépek, az oldalszárnyban a gépvizs-
gáló és a hidrolabor kapott helyet. Mögötte jobbra a C csarnokban műkö-
dött a villamos kísérleti laboratórium, az emeleten irodák. Annyi mun-
ka volt, hogy a forgácsoló üzem három műszakban termelt. Az irodaház 
pincéjében rendezték be a KISZ-klubot, bútorokkal, szalagos magnóval, 
hangfalakkal. A földszintet az ebédlő, a büfé és a konyha foglalta el. Az ét-
termet amúgy kultúrteremként is használták, ünnepeken a kis színpadon 
néha zenekar is játszott. Máskor – lepedővel elválasztva a teret – ott tartot-
ták a véradást. Az első emeletet az igazgatóság, a személyzeti osztály és 
a tanácsterem foglalta el, a másodikat a könyvelés és a munkaügy. A har-
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madikon működött a tervező iroda, tele nagy rajzasztalokkal. A gyárkapu 
nyitva állt, fél Halásztelek a SZIMFI étterembe fizetett be, vagy oda járt 
a konyhára ebédért, a tanácsi dolgozóktól a római katolikus plébánosig. 

– Hátul saját kézilabda pályánk volt – meséli Tászler Miklós –, kispá-
lyás focibajnokságot rendeztünk, amelyre már hetekkel azelőtt elkezdtük 
a készülést. Mindenki arról beszélt, kik nyernek majd, a lakatosok vagy 
a villamosok. Máskor kézilabda meccsre, futóversenyre került sor. Mun-
ka után átmentem a nagy focipályára, amely az egykori kastélypark és a 
későbbi SZIMFI lakótelep helyén terült el, az egyik kapu a mai Kisgyár 
utcai CBA áruház helyén állt, a másik attól északra, a kastély vonalában. 
A romos kastély pincéjében öltöztünk, onnan jöttünk fel a pályára. Tagja 
voltam a KSK, a Községi Sport Klub focicsapatának, Németh Ferenc, a 
mai sportpálya névadója, becenevén „Sigya” volt a játékos edzőnk. Ját-
szottunk a járási bajnokságban, egyszer ÁFÉSZ kupát nyertünk, feljutot-
tunk a megyei II. osztályba is. Sigya valamikor a Csepel bajnokcsapatá-
ban játszott, a legendás válogatott Rottenbillerrel, Vellaival, Kalmár II-vel 
együtt, nagyon tiszteltük, edzőnek is kiváló lett. 

– Elégedett volt az életével?
– Megpróbáltuk élhetővé tenni az akkori világot, és többnyire sikerült. 

Pedig sokat gürcöltünk. A hatnapos munkahét után olykor még mehettünk 
dolgozni az üzembe kommunista vasárnapra, vietnami műszakra, pró-
báltunk volna nem menni, nem kaptunk volna fizetésemelést. De ott is jó 
hangulat volt, körbe hordozták a virslit, Bambit, meleg kézfogást. Családi 
hangulat volt a brigádgyűléseken is. Ha építkezett valaki, összeverődtünk, 
segítettünk neki. Munkaszüneti napon reggel hétkor ott álltunk a kapujá-
ban, jön ki a csöngetésre, „mi van”?, hát jöttünk betonozni. Én úgy voltam 
vele, hogy ha valakinek tudok segíteni, az nekem jót tesz. Nekem úgy 
lesz több, ha adok. Nem voltunk gazdagok, de szerettük, megbecsültük 
egymást. Nem telt autóra, külföldi nyaralásra, de eljutottunk a Balaton 
parti, boglárlellei szakszervezeti üdülőnkbe. Ott teljes ellátást kaptunk, 
a kiszolgáló személyzet olyan rendes volt, hogy eltette az ebédünket, ha 
elmentünk Tihanyba, Keszthelyre, Siófokra csavarogni vagy hajózni. Ott 
volt a sok kolléga, ismerős a SZIMFI-ből és a többi SZIM gyárból, Eszter-SZIMFI-ből és a többi SZIM gyárból, Eszter-
gomból, Soroksárról, Kecskemétről, Győrből, Székesfehérvárról, közösen 
vacsoráztunk, remek volt a hangulat, a gyerekek is élvezték.

Befejezésül arról kérdezem, hogyan élte meg a rendszerváltást.
– Bíztunk benne, hogy lesz jövője az intézetnek, egy ilyen jó szakem-

bergárda nem kerülhet az utcára. Aztán egyik napról a másikra kiraktak 
bennünket, másnap már a bent felejtett Sokol rádiómért sem mehettem 
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vissza. Engem később felvettek az Escade-hez, de csak elektromos kar-Escade-hez, de csak elektromos kar-
bantartónak, nem sokáig maradtam ott.

A SZIMFI megszűnése drámai helyzetet teremtett, családok százai maradtak 
részben vagy teljesen kenyérkereset nélkül. A privatizáció végül is eredményes 
volt, mert egy stabil, azóta is folyamatosan fejlődő vállalkozás vette meg a te-
lephelyet. Jelenleg az Escade-ből átalakult, tisztán amerikai tulajdonú Cascade 
Engineering Europe Ltd. szigorú minőségbiztosítással, hálódiagramok alapján 
szervezve, egyetlen nap csúszást sem engedve végzi a munkáját. A honlapja sze-
rint tizennyolc multinacionális cégnek – köztük a Volkswagennek, a Suzukinak 
és a Volvónak – szállít műanyagból fröccsöntött utastéri szellőzőrendszer eleme-
ket és más alkatrészeket. Azt, hogy a cég gyarapodik, a lakosság is láthatja, hiszen 

A brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert 
halásztelki harántgyalugép40
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az elmúlt években többször is bővítette a Kisgyár utcai telephelyet új épületekkel, 
üzemcsarnokokkal.

A háromemeletes irodaház történetének már nem ilyen szép a folytatása. A 
privatizáció során az Escade nem tartott rá igényt, ausztrál tulajdonba került. 
A sorsára hagyott épület lepusztulva, kitört ablakokkal várja, hogy egyszer még 
új élet költözzön belé. Az önkormányzat 2010 körül visszavásárolta a telekkel 
együtt 46 millió Ft-ért, azt remélve, hogy lesz pénz a felújítására és hasznosítá-
sára, például a helyi intézmények, hivatalok oda költöztetésére. Tavalyelőtt aztán 
kistermelői piacot nyitottak az udvarán, a Kisgyár utca felőli részen. A vásárlók 
néha felnéznek a nagy fehér épületre, találgatva múltját és jövőjét.

2015. május

A SZIMFI nagycsarnoka és irodaépülete 1975-ben38 

Dani Lajos 1975-ben38                                                     és ma ... 8
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Tászler Miklós a SZIMFI megmunkáló központjára szerel egy lézeres mérőeszközt 1985 
körül39

Hasznosításra 
vagy bontásra
vár a vissza-
vásárolt
SZIMFI irodaház8

Az ebédlő maradványai, hátul a kis 
színpaddal8
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SORSOK, ÉLETEK
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Ezt csak szeretetből 
lehet csinálni...
Toldi Miklósné védőnő negyven éve segíti a halásztelki terhes anyákat 
és felcseperedő gyermekeiket, néhol már a harmadik generációt. Sok 
helyen szinte családtagnak számít. Nyugdíjba vonulása alkalmából 
életéről, hivatásáról kérdeztem.

– Nem szívesen beszélek a gyermekkoromról. Egész életemben in-
kább feledni szerettem volna. Árván nőttem fel, sosem ismertem meg a 
szüleimét. Egyik menhelyről, ahogy akkor mondták, „lelencből” a má-
sikba raktak, tíz különböző helyre, Ököritófülpöstől Debrecenig. Aztán a 
nyolcadik osztály elvégzése után bekerültem egy nyíregyházi kollégium-
ba, ott már jobb volt. Nyáron is bent maradtam, egyedül, mert nem volt 
hová mennem.

– Talán azért is választotta ezt a hivatást, hogy mások gyermekeit megóvja 
ettől a sorstól. Hogyan képezték akkoriban a védőnőket?

– A háború előtt a Stefánia nővérek végezték ezt a feladatot, utána 
tízhónapos tanfolyammal képezték a védőnőket. 1950-től már érettségi 
is kellett a kétévessé vált iskolához. �n Szegeden végeztem el, épp negy-�n Szegeden végeztem el, épp negy-n Szegeden végeztem el, épp negy-
ven évvel ezelőtt. Később, amikor megkövetelték a felsőfokú végzettsé-
get, munka mellett elvégeztem az Egészségügyi Főiskolát. Emlékszem, 
hárman kaptunk vörös diplomát az évfolyamon, s ez azóta is különös 
büszkeséggel tölt el.

– Hogyan került Halásztelekre?
– Minthogy nekem nem volt családi kötődésem, azt kértem, oda he-

lyezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rám. Kiskundorozsmára kerül-
tem, a körzetemben a papon, a tanítón, a gyerekorvoson, a postamesteren 
és rajtam kívül mindenki cigány származású volt. Még utcák és házszá-
mok se nagyon voltak. Mégis jó szívvel gondolok vissza, mert hálásak 
voltak minden segítségért, gyalog kísértek el a legtávolabbi viskóig. Ha-



Herminateleptől Halásztelekig  /  Sorsok, életek  –   103

lásztelekre 1968-ban kerültem. Kígyósi Ferenc volt a tanácselnök. Sosem 
felejtem el, amikor megtudta, hogy állami gondozott voltam, három he-
lyett hat hónap próbaidőt szabott. �vekkel később viszont megkövetett 
az előítéleteiért. A körzeti orvos, dr. Fazekas Ferenc épp akkor kezdte a 
praktizálást, ez nagy változás volt, mert előtte Tökölre kellett átjárni a kis-
mamáknak oltásra, súlymérésre, a gáton libasorban tolták a babakocsikat. 
A Posta közben a rendelő előterében rendeztem be a védőnői tanácsadót. 
Havonta egyszer jött nőgyógyász Szigethalomról és az úgynevezett moz-
gó szakorvosi szolgálat Szigetszentmiklósról. Csak akkor kellett elvinni 
máshová, szakrendelőbe a gyereket, ha nem evett, lázas volt, hörgött, 
vagy amikor a körzeti orvos nem vállalta a beoltását.

– Hogyan fogadták az emberek?
– Helyesek, aranyosak voltak, szeretettel fogadtak, megnyíltak. A leg-

első család, ahová terhesgondozásra mentem, a Béke utcában lakott. Az 
asszonynak már két nagy fia volt, amikor negyven évesen teherbe esett. A 
férje nem akarta a gyereket, ráadásul a hatodik hónapra veszélyeztetettség 
alakult ki. Biztattam a kismamát, ne keseredjen el, s azzal vigasztaltam, 
meglátja, most végre kislánya lesz. �s csakugyan, gyönyörű, egészséges, 
okos kislány lett Györgyike, boldog volt az egész család. Mások is jól fo-
gadtak, aztán a terhes és kisgyermekes anyák már egymásnak ajánlották, 
hogy jöjjenek be hozzám.

– Mi a legnehezebb ezen a pályán?
– A válások és a gyermekelhelyezések, amelyek mindenkit nagyon 

megviselnek. Amikor a bíróság tőlem kért környezettanulmányt, mindig 
megpróbáltam szoros kapcsolatot kialakítani a családdal, hogy a lehető 
legjobban segíthessek. Régebben nem volt gyermekjóléti szolgálat, az ál-
lami gondozásba adáshoz védőnői javaslat kellett. Hál’ istennek, nem vol-
tak olyan családjaim, ahol életveszély lett volna. Anyagilag és emberileg 
pedig lehet segíteni, rendszeres segélyt kijárni, támogatást, ruhát, iskola-
szereket szerezni. Volt, akinek negyedévente előrehozattam a következő 
negyedévi segélyt, hogy ki tudja fizetni az albérletét, a gyámügyesnél pe-
dig felelősséget vállaltam érte. Inkább én vásároltam be, persze az anyu-
kával együtt, azért, hogy biztosan a legszükségesebbeket vegye meg, a 
legfontosabbakat fizesse ki, s vittem a számlát. Így a gyermek családból 
való kiszakadását mindig meg tudtam akadályozni.

– Mit tart a legnagyobb elismerésének?
– Védőnőnek csak az mehet, akit nem az anyagiak érdekelnek, hanem 

szereti az embereket. �n az egész pályámat úgy éltem meg, mint egy elis-
merést. Nem tudok a boltba félóránál hamarabb kiérni, mert mindig meg-
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állít valaki, hogy beszélgessünk. Lehet, hogy ez furcsa, de én ezt érzem 
igazi kitüntetésnek, nem annyira a közszolgálati díjat, amit most kaptam. 
Egyszer a szeretetotthonban azt mondta a nevelőnőm: mindig Ember ma-
radj, nagy betűvel. Ha ezt betartod, boldog életed lesz. Visszatekintve, azt 
hiszem, betartottam. 

Halásztelki Hírmondó, 2008. október

A rendelő a Posta közben8 Toldi Miklósné8
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Csöpi néni
Több mint fél évszázada, 1956-ban kezdte Halásztelken a pedagógusi 
pályáját, első kisóvodásai ma már nagyszülők. Milyen érzés lehet olyan 
városban lakni, ahol ezernél is többen vannak, akik találkozva vele rá-
köszönnek, a cukrásztól a pékig és a tanárig, ahol a szeme előtt nőtt 
fel növendékeinek több generációja? Ezen gondolkodtam, amikor be-
csöngettem a Kossuth utcai családi házba a hetven éves Csöpi nénihez, 
Bódis Bálintnéhoz.

– Hadd kérdezzem először arról, milyen volt a saját gyermekkora.
– Kalocsán születtem, 1939-ben. Apám Hangya szövetkezeti boltot ve-

zetett. Bácska visszafoglalása után lehelyezték Hadikfalvára, vitt minket 
is. Amikor behívták katonának, ott ragadtunk nélküle, idegenben. Anyám 
a boltban dolgozott, mint eladó, valahogy eltengődtünk a keresetéből. Em-
lékszem, egyszer szerb katonák jelentek meg, szuronnyal beledöfködtek 
az ágyon a dunyhákba, hátha rejtegetünk valakit, megöléssel fenyegettek. 
Anyám szerzett egy lovas kocsit, azzal menekültünk Magyarország felé. 
Egy tó szélén a szerbek felborították. Gyalog mentünk tovább, anyám az 
egyik kezével az én kezemet fogta, a másikkal a babakocsit tolta. Néha 
megállt, mert terhes volt. Végül egy stráfkocsival értünk haza Kalocsá-áfkocsival értünk haza Kalocsá-val értünk haza Kalocsá-
ra. Iskolás voltam már, amikor apám hazajött a szovjet fogságból, Ukraj-
nából. Meg sem ismertem, csak beszaladtam: mami, itt van egy csúnya, 
rongyos bácsi... Aztán lassan rendbejöttünk. Az apácáknál jártam – amíg 
szét nem zavarták őket – általános iskolába, kitűnő tanuló voltam, hege-
dültem, zongoráztam, sportoltam.

– Miért éppen óvónő lett?
– Mert onnan, a középfokú óvónőképzőből mehettem a leghamarabb 

állásba, így tudtam a szüleimen, testvéreimen segíteni. Igazából torna-
tanár szerettem volna lenni, de pont akkor szüntették be a vidékiek fel-
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vételét a Testnevelési Főiskolára, akkora túljelentkezés volt pestiekből. 
Óvónőből meg a duplája sem lett  volna elég. Így oda felvételiztem. Na-ónőből meg a duplája sem lett  volna elég. Így oda felvételiztem. Na-ből meg a duplája sem lett volna elég. Így oda felvételiztem. Na-
gyon szép évek voltak. A tanulás mellett tornásztam, atletizáltam. Vittek 
mindenhová, előbb kalocsai, majd járási, megyei versenyekre. Végül ge-
rendán országos bajnoki címet szereztem. Ma is őrzöm az aranyérmet. 
1956-ban diplomáztam, kitűnő eredménnyel. Halásztelekre helyeztek.

– Hogyan fogadták?
– Az óvoda akkoriban az iskolához tartozott, amelynek Csermák El-

vira volt az igazgatónője, ő vett fel és borzasztóan örült a munkába állá-és borzasztóan örült a munkába állá- borzasztóan örült a munkába állá-
somnak. Rögtön a mély vízbe dobtak. Negyven gyerek zsúfolódott össze 
egy csoportban... A vezető óvónőt Szűk Istvánnénak hívták, alig láttuk, 
mert ráckevei járási felügyelő is volt. Állandóan járta a Csepel-szigetet és 
környékét. Balogh Ferencné, Gabi kolléganőm épp akkor ment el szülni. 
Ketten maradtunk nyolcvan gyerekre Olgával, a későbbi Baráti Antalné-
val, aki csoporttársam volt az óvónőképzőben. Csodálatos kollégám és jó 
barátnőm lett, megoldottunk vele minden feladatot.

– Milyen volt akkor a falu, az itteni élet?
– Falusias. A főútnak csak a Duna felőli oldalán voltak házak, ott 

sem a gátig, a beépült részt bolgárkertészetek vették körbe. Az óvoda 
a Szent László tér Duna felőli oldalán álló épületben működött, az első 
herminamajori iskola helyén, amely addigra átköltözött  az Iskola utcá-helyén, amely addigra átköltözött az Iskola utcá-
ba. A mai Tündérkert óvoda helyét akkoriban bölcsőde foglalta el. Nagy 
szükség volt rá, mert az anyáknak három hónappal a szülés után vissza 
kellett menni dolgozni. A római katolikus imaház a főút és a Kossuth La-
jos utca sarkán állt, a Bátki-vendéglőből alakították át, a család odaveszett 
a bombázások alatt. Nagyon sok házban orosz katonák kvártélyozták be 
magukat, jöttek-mentek, rekviráltak, csencseltek a lakossággal. Egyszer 
rámsóztak egy kerékpárt. Azt használom ötven éve.

– Milyen emlékei vannak a forradalomról?
– A főút és a mellékutcák sarkán volt néhány beásott géppuskafészek, 

benne éjjel-nappal katonákkal, de lövést nem hallottam. Az óvoda bezárt, 
így november másodikán elindultam hazafelé Kalocsára. Teherautóval, 
vonattal, ahogy tudtam. Csak január végén jöttem vissza. Végiggyalogol-
tam a Duna-gáton Halásztelekig. Aztán folytattuk, ahol abbahagytuk.

– Halásztelek egyre nőtt, egyre több gyerek lett.
– Kezdetben két csoport volt, aztán bővíteni kellett az óvodát. „L” alak-óvodát. „L” alak-L” alak-

ban hátrafelé újabb óvodai terem, konyha és iroda épült. Engem 1972-ben 
kineveztek vezető óvónőnek. Nem tartottam igényt az elülső részben a 
szolgálati lakásra, hiszen addigra felépült a családi házunk, így azt a részt 
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is csoportteremmé alakítottuk. Végül felépült a hátsó szárny, amelyben 
hat terem kapott helyet. Még így is előfordult, hogy a szomszédos kultúr-
házban kellett elhelyezni egy csoportot.

– Meddig volt óvodavezető?
– Két évig. A második szülésem után sérvet kaptam, négy műtéten 

is átestem. Nem tudtam felelősséggel végezni a munkámat. Állandóan 
a szülésről visszajött Gabi kolléganőm helyettesített, sosem felejtem el 
neki. Szabóné Erzsi lett az utódom, nagyon szerettem. Remek csapatunk 
volt: Bodogán Sándorné Erzsike, Borbély Balázsné Kati, Komlós Istvánné Juli, 
Gergely Győzőné �va, Simon Gyuláné Marika, Deák Istvánné Erzsike, Oláh 
Kálmánné �va, Vaszilkó Istvánné Marika, Szakácsné Kiss Piroska, aki később 
vezető óvónő lett,Szőke Tamásné �va, Ganev Józsefné Kati, továbbá a már 
említett Olga, Gabi, Erzsi és egy-két képesítés nélküli kolléganő. �s ne 
feledkezzünk meg a dadus nénikről, a konyhai dolgozókról és a szülői 
munkaközösség sokat segítő tagjairól sem, hálás szívvel gondolok vissza 
mindannyiukra.

– Aztán 1989-ben átköltöztek a bölcsőde helyére, sokkal kisebb helyre.
– Aminek ma sem látom értelmét, hiszen a költözés előtt is mind a 

tíz csoportot feltöltöttük húsz-huszonöt gyerekkel. Az én csoportom egy 
olyan keskeny termet kapott, ahonnan minden nap ki kellett rakni az 
asztalokat, ha tornázni akartunk. Egy másik csoporttermet az öltözőből 
alakítottak ki. A bölcsődére pedig azóta is szükség volna. De már nem 
sokáig dolgoztam ilyen körülmények között, 1995-ben nyugdíjba men-95-ben nyugdíjba men-
tem.

– Mi az, amire a legszívesebben emlékezik vissza?
– Szinte minden piros betűs ünnepnapon szerepeltünk az óvodása-

inkkal a községi rendezvényeken, s bár ez sok túlmunkával járt, rengeteg 
örömet is hozott, nemcsak nekünk, hanem a gyerekeknek is. Mi óvónők 
egyébként mindig nagyon be voltunk fogva. A Mikulásbálokat, Katalin 
bálokat, kultúrházi halvacsorákat mi készítettük elő, rendeztük be, terítet-
tünk, felszolgáltunk. A legemlékezetesebb számomra talán az 1957-ben, 
a kastélyban rendezett Óvodabál volt. Egy csepeli tánczenekar játszott a 
nagyterem színpadán, csak úgy repültek a szoknyák a parkettán, hajna-
lig...

– Mit csinálna másképp, ha újra kezdhetné?
– �n testnevelő tanárnak készültem, de ma már úgy gondolom, ha 

még egyszer születnék, akkor is óvónő lennék. Nem tudok úgy gyalog 
elmenni a boltig, hogy ketten-hárman meg ne szólítanának, és simogatja 
a nyugdíjas lelkem, hogy nem mennek csak úgy el mellettem. Előfordul, 
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hogy akivel nagyon régen találkoztam, meg sem ismerem, aztán mikor 
illendően, magázva megkérdezem a nevét, azt mondja az őszülő üstökű 
úr: „Ne tessék már engem magázni, óvó néni, mikor annyiszor gombolta 
fel a nadrágomat!” �s előjönnek az emlékek...

Halásztelki Hírmondó, 2010. január

Bódis Bálintné8

Bódis Bálintné és Baráti Antalné óvónők 1956-ban
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Sokan szívesen emlékeznek vissza a Szent László tér melletti régi nagy óvodára22

Egy régi óvodai előadás, talán 1958-ból22
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Utolsó kicsöngetés
Vajon milyen érzés lehet Erzsi néninek nap mint nap átpillantani a 
túloldalra, ahol két évtizedig tanított? Ezen töprengek, amíg becsön-
getek a verandás családi ház kapuján, az Iskola utcában, épp szemben 
a Kisiskolával. A csaholva fel-felugráló kis fekete pulit félretolva ősz 
hajú, kedvességében is határozott idős asszony nyit ajtót, Domboroczky 
Józsefné, aki a júniusi pedagógusnapon vehette át a fél évszázad után őt 
megillető aranydiplomát. 

– Mesélne az életéről, Erzsi néni?
– Nehéz időben nőttem fel, a világháborúban és a Rákosi korszakban 

– kezdi –. �desapám pénzügyőr főtiszt volt a Horthy-rendszerben, ezért 
B-listázták, minden kenyérkereset nélkül maradtunk. Anyám akkor ment 
el tanítani. Követtem volna a pályán, de engem meg apám múltja miatt 
elsőre nem vettek fel a tanítóképzőbe. Később egy gimnáziumi kitérővel 
mégis sikerült Nagykőrösön képesítőznöm, és 1955-ben kezdtem tanítani, 
Ceglédbercelen. Tizenegy év után Prügyre költöztünk a férjemmel, Bor-
sod megyébe, ahol szolgálati lakást kaptam. Lakás? Ma már nem költözne 
bele senki, de mi elfogadtuk, később aztán úgy-ahogy felújították. Az is-
kolában semmi eszköz, felszerelés, a túlórát, helyettesítést sem tudták ki-
fizetni. Az igazgatóról annyit, hogy figyeltetett minket, egyszer magnóval 
felszerelkezve azzal kezdte az osztályozó értekezletet, magából kikelve, 
hogy részt vettem a karácsonyi misén, s inkább képzetlent alkalmaz, mint 
vallásost, mert az csak rontja az ifjúságot. Pedig tévedett, a misén csak a 
családom volt ott, én a távoli szerencsi templomba jártam, hogy észre ne 
vegyenek… Nem is maradtam sokáig. Jöttek a gyerekek, gyesre mentem, 
a második lányom már itt született, Halásztelken, 1972-ben, s a következő 
évtől elkezdtem a tanítást. 

– Milyen volt itt akkor a világ?
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– Az volt a község aranykora. Rengetegen költöztek ide, de nem Pest-
ről, mint mostanában, hanem az ország minden tájáról. A lakótelep, ahol 
akkor laktunk, telidesteli volt gyerekkel. A Kisiskolában délelőtt is, dél-
után is tanítottunk, és még a kertészeti iskolában is kölcsön kellett kérni 
termet. A Szent László tér melletti akkori óvodát háromszor kellett bőví-
teni. 

– A tantestületben hogyan érezte magát, milyenek voltak a kollégák?
– Huba György volt az igazgató, akinek az élete volt az iskola, kiváló 

összetételű és hangulatú volt a tantestület. Gyuri olyan körülményeket 
teremtett, amit Borsodban el sem tudtam képzelni. A legújabb, legkorsze-
rűbb módszerek, a legjobb taneszközök: szalagos magnó, epidiaszkóp, 
írásvetítő, matematika oktatáshoz Dienes készlet. Ez utóbbiról annyit, 
hogy huszonkilencezer forintba került, az akkori fizetésem húszszoro-
sába, s külön vettek egyet az alsó tagozatnak, egyet a felsőnek és egyet 
az óvodának. Volt, aki nem tudta megszokni, én élveztem, hogy haté-
konyan, korszerűen taníthatok. Aztán szegény Gyurit leszázalékolták. 
Kovács László követte, ugyancsak szárnyaló elképzelésekkel. Az ő nevé-
hez fűződik az ÁMK, vagyis az Általános Művelődési Központ, benne 
az aulával, könyvtárral, úttörőházzal, zeneiskolával. Megérdemelte, hogy 
díszpolgár legyen, szerencsére még ma is aktív, pedagógiai szaktanács-
adóként dolgozik. Majd peregtek az évek, én mindvégig a Kisiskolában 
tanítottam. 1993-ban, már Varga Imre idején mentem nyugdíjba.

– Szigorú, de igazságos tanárnak tartották. Egyetért a minősítéssel?
Némi gondolkodás után bólint.
– Igen. Igyekeztem mindig igazságos lenni, nem is volt szinte soha 

bajom szülővel. Minden fogadóórámat megtartottam, minden családot 
rendszeresen végiglátogattam, kötetlen beszélgetéseken alakítottam ki 
velük jó kapcsolatot. Az egész pályámon talán öt esetben volt szülővel 
nézeteltérésem. A szigorúságról meg annyit, hogy alkatomnál fogva úgy 
tartom, munkát végezni csak rendezett körülmények között lehet.

– Mi volt a legnagyobb sikerélménye? 
– Amikor első osztályban taníthattam, s beléptek ősszel a kisgyerekek 

tudatlanul, kíváncsian, majd az év végére írtak, olvastak, meséltek, szá-
moltak. Meg amikor egy-egy ingerszegény környezetből jött gyermeket 
sok-sok külön munkával sikerült a legjobbakhoz felzárkóztatnom. 

Kifelé menet, búcsúzóul arról kérdezem Erzsi nénit, mivel telnek 
nyugdíjas napjai.

– Öt unokám van – mondja –, kilenc-tizenhárom évesek, imádom, ta-
nítgatom őket. Főzök, kapálok, olvasok, rádiót hallgatok, még kertészke-



112   –   Herminateleptől Halásztelekig  /  Sorsok, életek

dés közben is szól a fülem mellett, különösen az oktatással kapcsolatos 
hírek érdekelnek. Hiába, a hivatását az ember öreg korában sem tudja 
megtagadni.

A kis puli szelíden csóválja a farkát, amíg kilépek az utcára. Átpillan-
tok a szemben álló, sokat megélt, az idén végleg bezárt öreg Kisiskolára, 
ahol júniusban megvolt a legutolsó kicsöngetés. 

Halásztelki Hírmondó,2008. július

Huba György 23            Kovács László23

Domboroczky Józsefné8
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A múlt vonzásában
Nincs talán még egy halásztelki, aki annyi szállal kapcsolódna a múlt-
hoz, mint a most hetvenöt esztendős Kuthy Zoltán nyugalmazott ta-
nár. Amellett, hogy generációkat tanított történelemre, régi bélyegek 
és pénzek elismert gyűjtője és szakértője. Saját családja, származása is 
kész történelem: nemesember ősei között van gályarab prédikátor, new 
yorki egyházalapító és egykor Petőfivel rivalizáló híres költő. 

– Egy történelemtanárnak különösen érdekes lehet, ha a saját családtörténeté-
ben nézhet vissza az elmúlt századokra. Mit kell tudni a Kuthyakról? 

– Nem szoktam erről beszélni, mert senki nem tehet a származásá-
ról. De tény, hogy az 1600-as évek elejéig vezetem vissza a családfámat, 
akkoriban kaptuk a nemességet. Fontosabbnak tartom azonban ennél, 
hogy apai ágon az őseim nyolc generáción keresztül református lelkészek 
voltak, az 1673-ban – negyvened magával – gályarabságra ítélt prédiká-
tor ősömtől kezdve a teológiai doktorátust szerzett apámig. Egy elődöm 
az 1849-es szabadságharcban tábori lelkész volt. Az apai nagyapám, dr. 
Kuthy Zoltán alapította az egyik new yorki református magyar egyházat, 
mint az Komjáthy Aladár „A kitántorgott egyház” című könyvében is 
olvasható. Egy költő-regényíró ősöm, Kuthy Lajos pedig Petőfi és Jókai 
barátja volt, az Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja, országos népsze-
rűségnek örvendett. 

– Egykor Te is papnak készültél…
– A származásom miatt nem vettek fel Mátészalkán a gimnáziumba, 

így a debreceni református kollégiumban érettségiztem 1956-ban. Egy év 
hányódás után engedtem apám kívánságának, beiratkoztam a debreceni 
Teológiai Akadémiára, de nem volt nekem való, másfél év után mégiscsak 
otthagytam. Sokáig kerestem a helyemet, voltam vasúti kocsirendező, pá-
lyamunkás, esztergályos, kalauz, majd felvettek a nyíregyházi mezőgaz-
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dasági főiskolára és végzés után egy évig agronómusként dolgoztam. 
– Hogyan lettél tanár?
– Akkor adták át a nagyecsedi gimnáziumot, tanárhiány volt, kérvé-

nyeztem az alkalmazásomat. Történelmet, földrajzot és technikát tanítot-
tam tizenhat éven át. Közben elvégeztem a debreceni tudományegyetemen 
négy tanári szakot. 1980-ban költöztünk a családommal Halásztelekre, 
amihez óriási segítség volt, hogy telket kaptunk Bundev Todorov Ivánné 
tanácselnöktől, aki egy kiváló, kemény, határozott, talpraesett faluvezető 
volt. Itt húsz éven át tanítottam a Hunyadi ÁMK-ban, legfőképpen törté-
nelmet, heti harminckét órában, egyedüli történelemtanárként. Közben 
mellékállásban a tököli börtönbe is átjártam tanítani öt éven keresztül.

– A folyosói tablókon ma is sok helyen ott szerepel a képed a tanári karban, 
néhol Kuthy Zoltánné tanár, igazgató-helyettes vagy igazgató képével együtt. 

– Igen, a feleségem, Sári kémia, biológia és földrajz tanár volt, később 
megbecsült vezető lett. Elmondhatom, hogy mi egy pedagógus család va-
gyunk, mert azóta a lányom, Erika is tanári pályára lépett, jelenleg docens 
a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán. Négy olasz és spanyol nyelvköny-
ve jelent meg, sok helyen már abból tanítanak.

– Visszatérve hozzád, úgy tudom, nem mindig esett egybe a történelemfelfo-
gásod a hivatalos tananyaggal… Hogyan oldottad fel az órákon ezt az ellentmon-
dást?

– Például, ha 1956-ról kellett megemlékezni, bevittem a gyerekeket 
a vetítőterembe és lepergettem nekik a korabeli filmeket, kommentár 
nélkül. Nem mondhattam, hogy ez forradalom volt, de láthatták a saját 
szemükkel. Ha Lenint kellett volna dicsőíteni, akkor feladtam otthoni 
olvasmánynak. A nyolcvanas években ez már könnyebb volt, olyan ren-
des párttitkár mellett, mint Dorogházi Andor, akivel versenyben szidtuk a 
rendszert. Ő egyébként 1989-ben előbb feltűzte a Kossuth-címert, mint 
én…

– Összegyűjtötted az eredeti 56-os újságokat, egyszer kiállítást is rendeztél 
belőle. A numizmatikai és bélyeggyűjtő szenvedélyed viszont csak a beavatottak 
előtt ismert. Mekkora ez a gyűjtemény és melyek a legértékesebb darabjai? 

– Ma már alig van belőle, a hetvenes és a nyolcvanas években viszont 
kétszáznál is több bélyegalbum sorakozott a vitrinemben. A birtokomban 
volt többek között a világ egyik legelső bélyege, a Viktória fejes Black Pen-
ny, vagy például szereztem abból a ritka Kisfaludy bélyegből, amelyről a 
nyomdában lemaradt egy felírás, és mindig a hibásan kiadott bélyegek a 
legértékesebbek. 1968-ban részt vettem a prágai bélyeg-világkiállításon, 
egyébként pont akkor zajlottak a Vencel-téri tömegtüntetések. De nem 
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voltam ügyes kereskedő, nem is azért csináltam. Mára meg eladogattam 
a gyűjteményem értékesebb részét, minek, kinek őrizgessem. Numizma-
tika? Valamikor ötezer darabos gyűjteményem volt, még a Tangóra is ki-
jártam venni és eladni. Csütörtökönként még ma is bejárok a Vörösmarty 
utcai MAB�OSZ székházba. De már nem veszek, csak cserélek vagy el-
adogatok. Még őrizgetek néhány 1849-es Kossuth-bankót, szövetre nyo-
mott százforintost, a francia forradalom alatt vert pénzeket, Pétain mar-
sall kollaboráns kormányának bélyegeit, ezt-azt…

– Mi a szép a bélyeg- és pénzgyűjtésben?
– �n a negyvenes évek végén, gyerekfejjel kezdtem gyűjteni, 

csereberélni, aztán egy életre szóló szenvedély lett belőle. Főleg azért sze- belőle. Főleg azért sze-
retem, mert sok ismeretet lehet általa szerezni. Ezek az apró tárgyak tük-
röznek egy-egy adott kort, a múlt lenyomatai.

Halásztelki Hírmondó, 2012. november 

Egy régi tablókép részlete23
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Egy eredeti 1849-es Kossuth-bankó 
Kuthy Zoltán gyűjteményéből24

Kuthy Zoltán8

Kuthy Lajos, korának egyik legnépszerűbb 
költője24

A new yorki egyházalapító nagyapa24
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Iktatástól esketésig
Közszolgálati Díjat kapott nyugállományba vonulása alkalmából Bá-
lint Lászlóné anyakönyvvezető, a polgármesteri hivatal legrégebbi dol-
gozója. Harminc éve segít ügyes-bajos dolgainkban, életünk legboldo-
gabb és legszomorúbb pillanataiban.

– Hogyan került a tanácsházára?
– A családom 1961-ben költözött ide a Somogy megyei Mesztegnyő-

ről, az általános iskola negyedik osztályát már itt jártam a Kisiskolában. 
�rettségi után a posta volt az első munkahelyem, én kezeltem a kézi, 
„dugdosós” telefonközpontot, adtam fel a táviratokat. Aztán nyugdíjba 
ment egy adminisztrátor a tanácsházán, az ő helyét vettem át. De nem 
sokáig dolgozhattam, mert megszületett a két lányom, gyesre mentem.

– Bálint Zita később Halásztelek legeredményesebb sportolója lett...
– Sokszoros magyar bajnok volt atlétikában, hármasugrásban kijutott 

az atlantai olimpiára is, nagyon büszke vagyok rá. 1977-ben álltam újból 
munkába, éppen egy napon Bundev Todorov Ivánné tanácselnökkel. Az 
adóosztályon kezdtem, majd elvállaltam az akkor indított ügyfélszolgá-
latot. Az még igazi szolgálat volt: útba igazítani az ügyfeleket, meghall-
gatni a panaszaikat, felvenni a jegyzőkönyveket. Majd megkaptam az 
iktatást, ennek immár huszonnyolc éve. Kezdetben négyezer ügyiratom 
volt évente, ma tizenkétezer, másutt hárman vannak ekkora mennyiség-
re... 1978-ban jelentkeztem anyakönyvvezetői tanfolyamra, Török István-
néval, a jelenlegi alpolgármesterrel együtt. Rózsika 1993-as nyugdíjazása 
után lettem én a fő-anyakönyvvezető.

– Mi ennek a feladatkörnek a kevésbé látványos része?
– Rengeteg adminisztrációval jár: születések, halálozások, házasságok 

anyakönyvezése, apai elismerő nyilatkozatok, névviselési és állampolgár-
sági ügyek intézése. Emellett a népesség-nyilvántartást is vezettem. Részt 
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vettem az országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztások, népsza-
vazások előkészítésében is, nekem adták le a kopogtatócédulákat.

– Mikor esketett először?
– 1978-ban. Váratlanul jött. Akkoriban nem kellett  harminc napot vár-áratlanul jött. Akkoriban nem kellett  harminc napot vár-ban nem kellett harminc napot vár-

ni, csak bejöttek az utcáról két tanúval, s én voltam kéznél. Sose felejtem 
el, ahogy a magamra öltött nemzeti színű, címeres szalagban ott álltam az 
ifjú pár előtt; a nőn földig érő világoskék ruha és világoskék kalap volt... 
Akkor éreztem meg, milyen csodálatos dolog ez, mindig is a hivatali 
munkám legszebb része volt.

– Melyik volt a legemlékezetesebb esküvője?
– Ó, arról regényt lehetne írni, annyi minden történt. Egy alkalommal 

egy fiú-testvérpár egyszerre nősült, ráadásul két leánytestvért vettek 
el. Nagy fehér limuzinnal jöttek Budapestről, kétszázötven fős násznép 
töltötte meg a Szent László téri házasságkötő termet. �n meg belebonyo-László téri házasságkötő termet. �n meg belebonyo-�n meg belebonyo- meg belebonyo-
lódtam a nevekbe! Máskor egy szerelmespár nagyon sietett, mert a férfi 
halálos beteg volt. Aztán csodával határos módon mégis meggyógyult, sőt 
évekkel később gyermekük született, el is hozták megmutatni. Egyszer 

1980-ban a tanácsháza előtt: Éder Györgyné, Jakab Károly, Török Józsefné, Joszkin Ger-
gely, Holczmann Károlyné, Török Istvánné, BundevTodorov Ivánné, Czirják Lajosné, Bá-
lint Lászlóné, Horváth Zoltánné, Szabó Sándorné25
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meg egy olyan párt eskettem, ahol a fiatalkorú ara majdnem huszonöt 
évvel volt fiatalabb a vőlegénynél. Magamban azt gondoltam, ez úgysem 
tart sokáig. Tévedtem, kitartottak egymás mellett a férfi élete végéig. On-
nan tudom, hogy nemrég én állítottam ki a halotti anyakönyvi kivonatát.

– Vannak vidám emlékei is?
– Megtörtént, hogy a násznép nagy derültségére a tanú képtelen volt 

megbirkózni a pezsgővel, végül a fényképész bontotta ki helyette. Máskor 
olyan jól sikerült a pezsgőnyitás, hogy úszott az anyakönyv és az ifjú pár. 
Be is szüntettük ezt a nemes aktust...

– Nemet sose mondtak?
– Nálam szerencsére sosem fordult elő. De megesett, hogy a flegma 

vőlegény a szertartás ihletett pillanatai alatt végig a fényképésszel beszél-
getett. Vagy olyan is, hogy hétfőn még felvettük a zenei összeállítást az 
ifjú párral, szerdán reggel meg telefonált a menyasszony, hogy mégsem 
lesz esküvő.

– Egy ilyen aktív élet után hogyan éli meg a nyugdíjba vonulást?
– Pályafutásom alatt tanácselnökök, vb-titkárok, polgármesterek, 

jegyzők, kollégák jöttek és mentek, én meg valahogy mindig maradtam. 
Nélkülözhetetlen lettem volna? Pótolhatatlan ember nincs, de tény, hogy 
nagyon szerettem a munkámat. Ha újra kezdeném, ugyanezt csinálnám.

Halásztelki Hírmondó, 2008. november

Az esketés mindig 
hivatali munkája 
legszebb része volt8
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Garabonciás hajszobrász
Bánka Erika születése óta itt él Halásztelken. Harminchat éve nyitotta 
első fodrászüzletét. Első vendégei közül többen azóta is hozzá járnak. 
Eddig hét tanuló vitte magával útravalóul a nála szerzett mesterségbeli 
tudást. Szabad idejében táncol a Garabonciás Együttesben, kisebbik lá-
nyával, Erikával együtt, aki profi népitáncosként már Kínát is megjárta.

– Milyen volt a gyermekkorod és az akkori Halásztelek?
– 1961-ben születtem, négy gyermekes családban – meséli Mária utcai 

családi házában, a garázsszinten kialakított fodrász-kozmetikai szalon-
ban –. Apám martinász volt a Csepel Művekben. A Katona József utcában 
laktunk, amely akkoriban különálló rész volt, Túlsótelepnek hívták, gyü-
mölcsösök és bulgárföldek vették körül. A mi oldalunkon még csak tíz 
ház volt, naponta jó, ha egy autó elment előttünk a földúton. A szomszé-
dos utcát akkoriban nyitották, sokáig nevet sem adtak neki, a népnyelv 
nevezte el Új utcának, ami aztán rajtaragadt. A kastély mellett még ott 
állt a víztorony. A SZIMFI-házak helyén futballpálya volt, a mai Kisgyár 
utca környékén őszibarackosok és bulgárföldek terültek el. Néha utcai 
hangosbeszélő hívott minket valahová, például amikor a tűzoltónapon 
bál volt a kastélyban. Kisgyerekként ott ugráltunk, táncoltunk mi is az 
akkor még meglévő nagy kerti teraszán. A mai Medline helyén álló, a 
Szent László tér melletti óvodába jártam Balogh Ferencné,Gabi néni és Bódis 
Bálintné,Csöpi óvónénikhez. Megjegyzem, Gabi néninek tíz évvel ezelőtt 
én vágtam le a jellegzetes kontyát, azóta hűséges vendégem. A Kisisko-ontyát, azóta hűséges vendégem. A Kisisko-
lába „két műszakban” jártunk, hol délelőtt, hol délután. Pessuth Andrásné 
volt az első tanító nénim, később nyugatra disszidált. Aztán felkerültünk 
az új ÁMK-ba, az első korosztályban voltam, amely ott kezdte. 

– Hol tanultad ki a fodrászmesterséget?
– Budán, a Krisztina körúton volt a fodrásziskola, Pesterzsébeten a 
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tanműhely. Ötkor keltem, hogy elérjem a hat órás kék buszt, amely akko-
riban még kijött Halásztelekre. A szakvizsga után ott maradtam Erzsébe-
ten dolgozni a Kék Duna fodrászszövetkezetben, amelynek mindenfelé 
volt üzlete az akkori Dél-Budapesten. Megszületett az első lányom, Orsi, 
amikor ő első osztályos lett, „hazajöttem” és megnyitottam az első saját 
fodrászatomat a Katona utcában, a szülői ház egy erre a célra átalakított 
részében.

– Ha már itt tartunk, a családtagjaidról mit árulhatunk el?
– Orsi most középiskolai magyar-filozófia tanár és irodalomkritikus. 

Már szegedi egyetemistaként sokat publikált a Tiszatájba és a Forrásba, 
nemrég jelent meg az első válogatáskötete, A szöveg árnyéka címmel. A 
vejem erdélyi, Csíkszeredáról települt át, az egyetemet már itt végezte. A 
két unokám, a három éves Emma és az egy éves Dénes így félig székelyek. 
Az idén együtt megyünk a csíksomlyói búcsúba, ahová egyébként minden 
esztendőben ellátogatok, mert óriási élmény számomra. A férjem, Pfundt 
Imre – akivel huszonegy éve élünk együtt – bútorasztalos, a sógorommal 
együtt viszik a műhelyt a Rákóczi úton, és rengeteg halásztelki házban, 
lakásban ott a kezük nyoma. Természetesen, a mi házunk bútorzatát is 
nagyrészt ő csinálta. Tőle született a kisebbik lányom, Erika, aki most múlt 
tizenhét éves, gimnazista Csepelen és közben népitáncosként a világot 
járja a Tököli Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttessel. 

– Te is táncolsz, úgy tudom, alapító tagja vagy a Garabonciás Együttesnek.
– Igen, 2001-ben alakítottuk ezt a táncházat, ahol főleg körtáncokat 

tanulunk és gyakorolunk. Erika lányom is ott kezdte, hét évesen elvit-
tem magammal és egyre jobban tetszett neki. Pláne, amikor Halász László 
játszotta harmonikán a talpalávalót. „Hali” a tököli délszláv táncegyüttes 
egyik vezetője, a művelődési ház igazgatója, és amikor Erika 12 éves lett, 
meghívta az együttesébe, az utánpótlás csapatba. Eleinte nagyon kemény 
és kimerítő volt számára, egy év múlva beemelték a felnőttek közé. A rác- közé. A rác-
kevei nemzetiségi fesztiválon volt az első fellépése, majd ezt követően a 
szertartásos beavatása: szerb bocskorral, fenékre, csattanósan, ahogy kell. 
Azóta jártak a görögországi Androsz szigetén, egy hetes fesztiválon, majd 
2010-ben Mexikóban, ahol csodálatos körutazást tettek Mexikóvárostól 
kezdve Pueblán és Tenochtitlánon keresztül Acapulcóig. Tavaly augusz-
tusban pedig meghívták őket a sanghaji Baoshan nemzetközi folklórfesz-
tiválra, ahol a fellépéseik után látták a Kínai Nagy Falat és a pekingi Til-
tott Várost, egy életre szóló élmény volt számára. Egyébként január 20-án 
Hali eljön hozzánk a Közösségi Házba a tangóharmonikájával a Garabon-
ciás összejövetelére, biztosan remek este lesz.
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– Nektek, garabonciásoknak hány tánc van a repertoárotokban?
– Nagyjából huszonöt szerb, tizenöt bolgár és sok-sok magyar táncot 

tudunk, fél évig csángó körtáncokkal is foglalkoztunk. A megalakulásunk 
után egyből Kiskunlacházára, Villányba hívtak bennünket hagyományőr-
ző fellépésekre. Halásztelken a szüreti bálokon, a Mesenapokon, külön-
böző ünnepeken lépünk a közönség elé, de főleg a magunk örömére, a 
társaság és a mozgás kedvéért jövünk össze. Az egyesület elnöke, Popov 
Szimeonov Trifon – mi csak Tunyinak hívjuk – most hatvannégy éves, de 
még úgy ropja, mint egy fiatal, csak a pörgetős magyar táncoknál száll ki 
korábban. 

– Mi a közös nálad a fodrászatban és a táncban?
– Szeretem az embereket, és mindkettőnél sok emberrel találkozha-

tok. Fodrászként mintegy százfős, hűséges, stabil vendégköröm van, el-
meséljük egymásnak az apró örömeinket és gondjainkat, a táncház pedig 
emellett régi barátságok színhelye, önfeledt mozgás és szórakozás. Fod-
rászként már ritkán érnek meglepetések, kihívások, egy-egy esküvőre, 
szalagavatóra kell néha különlegesebb frizurát elkészítenem. Olykor ext-

Garabonciások a 2011-es szüreti bálon8
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rém dolgokat is kérnek, de elmondás vagy főleg egy jó kép alapján bármit 
megcsinálok. Néha magam is elcsodálkozom, hogy milyen régen vagyok 
ebben a szakmában, amikor egy-egy vendégemmel mondjuk húsz évvel 
azelőtti dolgok kerülnek szóba… El sem tudom képzelni, mi lenne nélkü-
lem, ha nem fodrász lennék, annyira szeretem. Innen szeretnék nyugdíjba 
menni, majd valamikor tíz-tizenkét év múlva. Remélem, Erika lányom 
követni fog a pályán és átveszi az üzletben a helyemet.

Halásztelki Hírmondó 2012. január
Bánka Erika8

Lánya, Erika Kínában26
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Hazatért az olimpikon
Eddigi pályafutása talán legfényesebb fejezetét írta Cseh Laci, amikor 
három, Európa-csúcsokat jelentő ezüstérmével a pekingi olimpia legki-
emelkedőbb magyar sportolója lett, így megérdemelten kapott három 
aranyért járó jutalmat. A világbajnok és tizenötszörös Európa bajnokot, 
Halásztelek díszpolgárát otthonában kerestem fel.

– Engedd meg, hogy nemcsak a magam, hanem az újság és az egész város 
nevében is szívből gratuláljak ehhez a fantasztikus teljesítményhez. A rengeteg 
tévé- és újságnyilatkozat után nehéz újat kérdezni… Hogyan értékeled az olim-
piai szereplésedet?

– Elégedett vagyok, mindent megtettem, mindent beleadtam a ver-
senyzésbe. A végére teljesen kimerültem, nem maradt semmi energiám. 
A 200 méter vegyesben például hiába éreztem végig, hogy biztos a má-
sodik hely, a tévéből visszanézve látszott, milyen szerencsém volt, hogy 
századmásodperces különbséggel én értem be előbb a célba.

– Milyen érzés volt Kínába érkezni?
– Fantasztikus az a világ, nagyszerűek a sportlétesítmények, pláne a 

„Vizeskocka”, ahol versenyeztem. Belül tágas, modern, kívülről futurisz-
tikus, esténként kék fényben tündököl. A versenyek után csak rövid ideig 
maradtam, idegenvezetővel és Pekingben tanuló magyar egyetemisták 
társaságában bejártam a Tiltott Várost, a császári palotát. Bár még utaz-
gathattam volna, a kimerültség miatt inkább minél előbb haza akartam 
érkezni az otthonomba, a családomhoz. De egyszer még jó lenne vissza-
térni oda.

– Hány országban jártál eddig?
– Húsz-huszonkettőben. A legtávolabbi Ausztrália volt, a tavalyi vi-

lágbajnokság színhelye, ahol bronzérmes lettem. A legemlékezetesebb 
pedig Kanada, Montreal, már csak a világbajnoki arany miatt is…
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– Tizenkilenc voltál akkor, és most, huszonhárom évesen még egyre javítani 
tudsz a teljesítményeden, egyre újabb csúcsokat döntesz meg. Vajon hol a határa 
az erőfeszítéseknek ebben a sportágban? 

– Fejlődik az úszósport, egyre többet tudunk kihozni magunkból. 
– Kínában az egyetlen igazi riválisod minden idők legnagyobb úszója, Micha-

el Phelps volt, aki nyolc aranyat gyűjtött be. Beszélgettetek egymással?
– Köszöntünk egymásnak, gratuláltunk, ennyi. 
– Mi következik most, az olimpia után?
– Pihenés, tanulás. A Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki 

karán három éve nappali tagozatos mérnök-informatikus hallgató va-
gyok, de ez sokszor háttérbe szorult az úszás, a rengeteg edzés miatt. 
Most az őszi félévet szeretném rendesen végigtanulni, januárig a meden-
ce környékére se nézek. 

– Nem lesznek elvonási tüneteid?
– Na jó, egyszer-egyszer talán kiszaladok Kőbányára, de komoly mun-

ka tényleg csak januártól lesz. Akkor viszont bele kell húzni, mert július 
közepén kezdődik a római világbajnokság. 

– Visszatérve a tanuláshoz, úgy hallottam, az érettségi vizsgád után felvető-
dött az is, hogy egy amerikai, Indiana állambeli egyetemen folytatod.

– Csak lehetőség volt, kaptam egy meghívást, de nem akartam kimen-
ni. Nem nyelvproblémák miatt, hisz az angollal elboldogulok, de úgy ér-
zem, itthon is mindent megkapok, a sportban is, a tanulásban is, nincs rá 
szükségem, hogy kint éljek. Szeretek Halásztelken lakni, ezen a nyugodt, 
csendes helyen, ahol felnőttem. Egyszer egy újság szigetszentmiklósi la-
kosnak említett, azonnal kértem a helyreigazítást, hogy én halásztelki va-
gyok.

– Vannak itt barátaid?
– Inkább csak ismerősök. Négy és fél éves koromtól Budapestre járok 

úszni, az általános és a középiskolát is ott végeztem el. Kora hajnalban 
megyek, néha késő este érkezem, ezt persze nem panaszként mondom, 
hozzászoktam, nekem ez a természetes. 

– Azt hiszem, itt illene megemlíteni, hogy mindezért édesapádnak, a valami-
kori úszó ifjúsági Európa-bajnok Cseh Lászlónak is sok áldozatot kellett hoznia…

– Rengeteget köszönhetek neki, meg édesanyámnak, sőt még a nagy-
szüleimnek is, mert néha ők fuvaroztak hajnalban a Spartacus egyesület-
be, délután meg haza. Köszönet mindenért.

– Befejezésül, van-e még valami, amit szeretnél elmondani az újság hasábjain 
a halásztelkieknek?

– Köszönöm mindenkinek a szurkolást, a sok jókívánságot, amit le-
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vélben, mailben, interneten küldtek, a virágokat, amit személyesen hoz-
tak. A legjobban egy bottal járó öreg néni hatott meg, aki gyalog jött el 
a Diófasorból édesanyámhoz a Posta közben lévő családi boltba, hogy 
gratuláljon. 

Halásztelki Hírmondó, 2008. szeptember

Cseh László27

Harc a századmásodpercekért27
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Őrjárat az éjszakában
A bűnügyi statisztika szerint az utóbbi egy-másfél évben érezhetően 
javult Halásztelken a közbiztonság, s ebben nagy szerepe van az ön-
kénteseknek. December végén egy éjjel elkísértem a polgárőröket.

A megbeszélt időben, este nyolckor érkezem a Dózsa György utca főút 
felőli végén álló emeletes társasházhoz. A garázssoron világító ablak-

szem felett két felirat dereng: Halásztelki Polgárőr Szövetség és Halásztel-
ki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány. A gát felől ritkás köd 
terjeng, mínusz öt fok van. Így, karácsony után különösen csendesnek 
tűnik a város. Bent, az aprócska irodában jó hangulatú, egymást ugrató 
férfiak, de kialvatlan szemükön látszik, nem ez az első átvirrasztott éjsza-
kájuk.

Kopácsi Ferenc, a HKBK elnöke és Kovács Gábor, a polgárőrség vezetője 
hellyel és kávéval kínál. A számukra legfontosabbal, az eredményeikkel 
kezdik. Hosszú a lista. Elfogtak két körözött személyt és egy betörőt, tet-
ten értek két illegális szemétlerakót, megtaláltak tizenhárom lopás vagy 
lízingcsalás miatt körözött gépkocsit. Részt vettek rendőrségi közlekedé-
si akciókban, házkutatásokban, vám- és pénzügyőrségi ellenőrzésekben. 
Jogosítvány nélküli vezetőket, bolti tolvajokat kaptak el, illegális mun-
kásokat derítettek fel. Mentőt hívtak egy idős emberhez, aki rosszul lett 
és majdnem megfagyott, segítséget nyújtottak közlekedési baleseteknél, 
kulturális és társadalmi rendezvények biztosításánál. Az Erzsébet utcá-
ban betörőket értek tetten.

– Rengeteg bejelentést kapunk – mondja a baseballsapkás, ötven körü-
li Kopácsi Ferenc –, a lakosság néha úgy keres minket, mintha mi lennénk 
a rendőrség.

Ideje indulni. Ilyenkor, az ünnepek alatt sokan elutaznak, több a gaz-
dátlan ház. Amíg lekaparják a jeget a járőrkocsikról, az elnök elmondja, 
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mindig érdekelte a bűnmegelőzés, s hogy harminc éve lett  önkéntes rend-minc éve lett önkéntes rend-
őr a ráckevei kapitányságon, 1999-ben pedig elsőként csatlakozott a He-
gedűs György által megalapított HKBK-hoz. Eleinte járőr volt, három éve 
vette át a vezetést. Az elődje nem akart polgárőröket, ő viszont azt mond-
ta, szükség van rájuk is. Hadd jöjjenek. Azóta egyre több a fiatal.

Rövid eligazítás, felosztják az ellenőrzési területeket. A metálszürke 
Wagon R-rel két közbiztonsági járőr, Kopácsi és László Róbert, valamint 
Valérián István polgárőr indulnak útnak. Egy fehér Opel Astrába Selmeczi 
Gábor és Lőrinci János polgárőrök szállnak be. �n a másik polgárőr-autó-
ban, Kovács Gábor fekete Ignisében kapok helyet, Oláh József szolgálatve-
zető szabadkozásom ellenére udvariasan hátra telepedik.

A reptér felé indulunk. Nemsokára olyan utcákban járunk, ahová éj-
szaka sose mennék el, víkendházak és engedély nélkül épült kalyibák kö-
zött, hepehupás földúton. Majd végig a gát mellett, befagyott pocsolyák 
között, jó kis kiképzés a lengéscsillapítóknak. A vezető egy szakaszon le-
kapcsolja a világítást, megállunk, lehúzott ablak mellett csendben figye-
lünk. Kisvártatva megszólal a mobiltelefon: Selmeczi Gábor az Astrából 
jelenti, hogy egy gyanús fehér Peugeot-t látott, figyeljük, hátha felbukkan 
még valahol. A rendszám nem volt körözött.

Lassú, harmincas tempóban átmegyünk a főúton a Sportcentrum felé. 
A Bonito lakóparkot elhagyva keskeny földutak kanyarognak a mezőn, 
már azt sem tudom, hol járunk. A bűnözők nemegyszer innen érkeznek 
és erre menekülnek. Rendőr itt valószínűleg sose jár, eltévedne... Most 
semmi gyanúsat nem látunk.

Tankolni kell, indulunk a főúti Shell-kút felé. Kovács Gábor elmondja, 
a polgárőröknek havonta átlag 40 ezer forintból kell üzemanyagot és fel-
szerelést venniük, autóikat karbantartaniuk, telefonálniuk. A drága rend-
számfelismerő rendszert Kovács a saját pénzéből vette. Az utóbbi évben 
összesen 450 ezer forint folyt be az önkormányzattól, a bűnmegelőzési 
közalapítványtól, a bolgár kisebbségtől és lakossági felajánlásokból.

– Talán az új évben több lesz a támogatás, a lakosság is rájön, hogy 
érdemes bennünket segíteni, egy-kétezer forintot vagy az adó egy száza-
lékát felajánlani a nyugalom, a biztonság érdekében – reméli a polgárőrök 
vezetője.

Járjuk a várost. Mindjárt éjfél, kint mínusz tíz fok lett. Csendes a la-
kótelep, sötétek a kastély körüli emeletes házak. Kiszállunk. Itt történt 
nyáron egy emlékezetes elfogás. Kovács és akkori járőrtársa, Draskovics 
Dániel két éjszakai biciklizőre lett figyelmes. Félreálltak a Kisgyár utcai 
CBA-áruház mögé, lekapcsolták a lámpákat és leengedett ablakokkal 
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vártak. Újra feltűnt a két kerékpáros. Rádiótelefonon átszóltak a közelben 
cirkáló Oláh József közbiztonsági járőrnek, álljon lesben a lakótelep másik 
oldalán, az Új utcában. Két óra negyven perckor nagy recsegést hallottak 
a kastély felől. Odahajtottak, az egyik biciklis, meglátva őket, kereket ol-
dott, a lakótelepi garázssor két ajtaja felfeszítve, a bokrok között két ke-
rékpár és egy lopott holmikkal teli zsák. Tudták, a másik betörő még bent 
van. Kovács Gábor feltépte az ajtót. A tetten ért elkövető – egy harmincas 
férfi – ordítva próbált menekülni. Meggyőzték, le kell ülnie a garázs elé. 
A rendőrök tíz percen belül kint voltak. Nagy fogás volt: a tettesek tizen-
négy – zömmel halásztelki – betörést és kábellopások sorozatát ismerték 
be, az utóbbi miatt Hans-Günter Hogg, az Elektromos Művek igazgatósági 
tagja december 9-én kitüntetést és pénzjutalmat adományozott az elfo-
góknak.

Amíg cirkálunk a kihalt utcákon, Kovács Gábor mesél. Harmincegy 
éve él Halásztelken, villanyszerelő. 1999-ben egy autóból elvitték a szer-
számait, gépeit, ellehetetlenítették a munkájában, akkor gyűlölte meg a 
bűnözőket. A dél-csepeli polgárőrségnél kezdte, majd részt vett az erzsé-
betvárosi és a pestlőrinci kerületi polgárőrség megszervezésében. Egy 
fővárosi aluljáró-verekedésben a közbeavatkozásával megmentette egy 
rendőr életét. Egy éve választották elnöknek a halásztelki polgárőrségnél.

Közben a Bolgárkertész utcában egy sötétzöld Mitsubishihez érünk, 
ég a belső világítása. Ez se fog így reggel beindulni. Útitársaim kiszállnak, 
körüljárják, próbálják a kilincset, nyitva az ajtaja. Az anyósülésen pénz-
tárca hever, szinte kínálja magát. Gábor becsenget a házba, álmos férfi jön 
elő, cifrát káromkodik, amikor kiderül, mi a késői látogatás oka. Magya-
rázza, épp csak beszaladt, aztán úgy felejtette. Hálálkodva, boldog új évet 
kívánva búcsúzik.

Újabb kávé a kútnál, Gábort a terveiről kérdezem. Áttörésre készül, 
mondja, aláírásra vár egy csomó együttműködési szerződés, az önkor-
mányzattal, a bolgárokkal, a halásztelki gyámüggyel, a gyermekjóléti 
szolgálattal, a közterület-felügyelettel, a szigetszentmiklósi rendőrka-
pitánysággal, az ELMÜ-vel és a Vízművekkel. Új emberek kellenek. Je-
lenleg papíron 45-en vannak, de jó, ha húszan vállalnak szolgálatot. Más 
településeken sokkal aktívabb a lakosság. Tökölön százan, Szigetszent-
miklóson több mint száznegyvenen vannak, és létszámarányosan sokkal 
több támogatást kapnak.

Sűrűsödik a köd. Szeretik a bűnözők, mondják a polgárőrök. A Me-
gyedűlőből a gát felé nyíló egyik utcában egy helyen letaposták a drót-
kerítést. Oláh József kiszáll, elemlámpájával bevilágít a kertbe. «Feltör-
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ték a szerszámoskamrát» – mondja. Bent alkalmi fekhely és szétdobált 
italos üvegek árulkodnak, hajléktalan járt itt. Lassan továbbhajtunk az 
Akácos út felé, a beépülni kezdő terület nyomvájús, bordás földútjain. 
Gábor rámutat egy házra: ide októberben törtek be, a háziak segítségére 
siető szomszédok összeverekedtek a két suhanccal, az egyiket le is ütöt-
ték, pedig veszélyes és tilos önbíráskodni. Mire azonban a rendőrök két 
autóval a helyszínre értek, a betörőknek sikerült meglépniük, a szántáson 
át motorral. 

De előfordult szebb végkifejlet is. Szeptemberben a Rákóczi úton alig 
hogy lefeküdt egy idős házaspár, valaki beugrott a kerítésen. A férfi a 
neszre lámpát gyújtott, a betörők leverték és egy Opellal elmenekültek. 
A kihívott polgárőrök feljegyezték a kocsi színét és típusát– nem túl sok 
nyom az elfogáshoz –, a nyomozást a rendőrökre bízták. Másnap reggel 
újra hívta Kovács Gábort a néni, menjen vissza, mert talált valamit. Ilyen 

is csak a mesékben 
van: az egyik betörő 
egy nevére, címére 
szóló rendőrségi idé-
zést vesztett el a kert-
ben...

Hajnalodik. Még 
egyszer átgurulunk a 
városközponton. Itt is, 
ott is, mint titkos őr-
szemek, biztonsági ka-
merák néznek le ránk 
a villanyoszlopokról. 
A Dózsa György úton 
kikászálódunk a fekete 
Ignisből, minden jég-
kristályoktól csillog. A 
polgárőrök irodájából 
még fény szűrődik ki. 
Fölötte, a földszin-
ten sötét ablakok: a 
két halásztelki körzeti 
megbízott szolgálati 
lakásai. Vajon mikor 
jönnek már elfoglal-Egy erkölcsi elismerés a sok közül
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ni azokat és garázssori irodájukat a szigetszentmiklósi kapitányságon 
szolgáló rendőreink? Egész éjjel nem találkoztunk velük, pedig az önkor-
mányzat autót vett nekik, fizeti a tankolást és a túlórát...

Búcsúzunk, vége a szolgálatnak, lassan hazatérnek az önkéntesek. 
Hál’istennek ma éjjel különösebb esemény nem történt. 

Halásztelki Hírmondó, 2009. január

Kovács Gábor (balra) Hans-Günter Hogg köszönet-nyilvánítását fogadja 8
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Egy hadifogoly 
visszaemlékezései
Niederkirchner Rezső (†2010) lakatostanonc volt a Dunai Repülőgép-
gyárban, így megúszta a frontkatonaságot. A hadifogságot azonban nem, 
ártatlanként elhurcolva két és fél évet töltött a donyecki szénmedence 
egyik kényszermunka-táborában, majd betegen, 47 kilósan tért haza. A 
Terror házában videoszalagra mondta az emlékeit.

Akkoriban, a háború végén a Dugocska csak kilenc házból állt, 
különálló kis tanyasor volt Tököl északi külterületének gát menti 

részén, a Megyedüllő utcában. A tizenkilenc éves Niederkirchner Rezső 
– akkor még nem magyarosította a nevét Nánásira – a hadiüzemben volt 
lakatos tanuló, így nem hívták be katonának. Az 1944. április 3-i, első 
bombázást egy bunkerban élte túl, ahová az utolsó pillanatban beparan-
csolták, az erdőbe menekült négy barátja, tanonctársa mind meghalt. A 
második, katasztrofális bombázás után követte a gyárat Kőbányára, aho-
vá azt áttelepítették. 

Egy napon hallotta, amint bemondja a rádió, hogy Ráckevére bevo-
nultak a szovjet csapatok. Többet nem is ment dolgozni. Szüleivel és öcs-
csével együtt egy csepeli rokonnál meghúzódva vészelték át az ostromot. 
1945. január 18-án visszatértek Herminatelepre, nem akarták feladni a há-
zat és a nyolc hold földet, megélhetésük forrását. A szomszédságukban 
lévő kúriába, a száz holdas Korbuly-gazdaság központjába szovjet kato-
nák kommandírozták be magukat. Feltűntek vörös karszalagos magya-
rok is, a megszállók kiszolgálói, tőlük jobban kellett tartani a magyarul 
nem tudó oroszoknál. 

Másnap, január 19-én két karszalagos zörgetett be a verandás házba. 
Jól ismerték mindkettőt. Az egyik a helyi kocsmáros volt, a másik a tu-
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lajdon szomszédjuk. Menni kell dolgozni a ráckevei vasútvonal helyre-
állításához, mondták ellentmondást nem tűrően, és már vitték is az ap-
jával együtt a Fő utcába, ahol a nagyméretű pincében tizenhét helybeli 
és háromszáz csepeli férfi gyülekezett, akiket németesen hangzó nevük 
alapján fogdostak össze. Az apjának szerencséje volt, idős kora és rossz 
állapota miatt hazaengedték. 

Hat napig tartó gyaloglás következett hóban-fagyban, géppisztolyos 
szovjet katonák felügyelték a menetet, akadályozták meg a szökéseket. 
Császártöltésen újabb németes nevűeket csaptak hozzájuk. Megérkezve a 
kiskunhalasi vasútállomásra, marhavagonokba zárták őket és huszonkét 
napi utazás vette kezdetét. Nyers birkahúst és vizet kaptak. A szükségét 
mindenki egy kivágott ülőke alatti vödörbe végezte. Temesváron és a ro-
mániai Ploestin keresztül Constanzába vezetett az útjuk. Néhány napig 
vesztegeltek a kikötőben, arra várva, hogy behajózzák őket. Aztán mégis 
tovább indult a vonat, megkerülve a Fekete- és az Azovi-tengert, Ukraj-
na legtávolabbi végébe mentek, a Halásztelektől légvonalban ezerötszáz 
kilométerre lévő donyecki szénmedencébe, Dombasz bányavidékre. Egy 
csepeli esztergályos nem élte túl a megpróbáltatásokat.

A táborba érve mínusz harminchárom fok fogadta őket. A katonák 
rendelkezésére megfürödtek, majd sorakozó után a szállásukra vonultak. 
Tizennégy napi pihenő következett. Ezt követően megkapták a beosztá-
sukat, indulhattak a bányába dolgozni, éjszakai műszakban. Egyszer a 
kimerültségtől képtelen volt felébredni a munkába induláskor. Egy orosz 
tiszt talált rá, aki miután megtudta, hogy lakatos a szakmája, büntetés he-
lyett kivette a bányából és azontúl a hét kilométer hosszú csillepálya gör-
gőit kellett olajoznia. Ez óriási könnyebbséget jelentett számára, s mivel 
továbbra is megkapta a bányászoknak járó kenyér-fejadagot, fokozatosan 
felerősödhetett. 

Egy hálótársa, táborbéli bizalmas jó barátja, Pirk János azelőtt a jász-
kunsági huszárezred katonája volt. Amikor már a végsőkig legyengült, 
rávette Niederkirchner Rezsőt, hogy szökjenek át a pár kilométerre, a fo-
lyóparton lévő nagy katonai hadifogoly-táborba, mondják, hogy ők téve-
désből kerültek a civilek közé, s akkor nem kell többé a bányában dolgoz-
niuk, mert abba ő belehal. A kapus tiszt azonban be sem engedte, hanem 
egyből visszazavarta őket. A lágerben büntetésből a hideg pincébe zárták 
mindkettőjüket, azontúl ott kellett aludniuk, onnan jártak a bányába. Így 
ment ez két hétig, amikor azt mondta Pirk: ő ezt nem bírja tovább, meg-
szökik. Hogy képzeled ezt, János, Magyarországtól ilyen távolságban, 
hová akarsz menekülni? Ám hiába volt minden szó, János megszökött. 
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Rezsőt vették elő, pisztolyt tartottak a fejéhez, hogy neki tudnia kell, a 
barátja hová ment. 

Egy hét telt így el, a tábor minden tagját kivallatták. A vizsgálat so-
rán volt SS tagokat találtak a hadifoglyok között. Őket felsorakoztatták az 
udvaron és átvezényelték a katonai táborba. Niederkirchner Rezsőt bün-
tetésből, amiért nem vezette őket a szökevény nyomára, hozzájuk csap-
ták. Ahogy kiléptek a kapun, az odacsődített környékbeli orosz lakosok, 
köztük gyerekek szidták, köpködték és kővel dobálták őket. Nemsokára 
ott találta magát, ahová néhány hete hiába próbált bejutni: a katonai tá-
borban. 

Olyan beosztást és munkát kaptak, amibe később többen belepusz-
tultak. Például negyven fokos mosószódát kellett vagonba hordaniuk a 
harminc fokos melegben, cölöpöket kellett verniük, közben minden le-
hetséges módon vegzálták, kínozták őket. Egyszer meglátott egy egyen-
ruhás magyar tisztet. Odavágódott hozzá, mondta neki, hogy segítsen 
rajta, nem bírja tovább, ő nem is volt soha SS katona. A tiszt megkérdezte, 
el meri-e mondani ezt a parancsnokság előtt is. Mire ő: Isten előtt is. Az 
orosz táborparancsnok, hatalmas szál ember, levetkőztette, de semmilyen 
SS tetoválást, vércsoportjelzést, azt eltüntető sebhelyet nem találtak rajta. 
Hogy került ez ide, kivenni az SS-ek közül! - ordított a parancsnok, és ak-
korát vágott az asztalra, hogy a tintatartó kiugrott a helyéről. 

Megint jobbra fordult a sorsa. Mivel már egy kicsit tudott oroszul, kül-
dönc lett a belső és a külső táborparancsnokság között, emellett a tisztek 
körletét takarította. Néhány hét után azonban disztrófiával ágynak esett, 
fel sem tudott kelni. Elszállították a borodovkai, majd a pavlovkai kórház-
ba. Munkára többé nem volt fogható, ezért bekerült abba a körbe, akiket 
elküldtek. A sors megkönyörült rajta, hazatérhet.

1947. június ötödikén ért Debrecenbe, ahol megkapta a hadifogoly 
igazolványát. Otthon, a szülői házban édesanyját egyedül találta. Az apja 
meghalt két hónappal azután, hogy őt elhurcolták. Az történt, hogy a kö-
zeli bolgárkertészetből befogadott egy lakástalan házaspárt, s amikor egy 
nap a munkából hazafelé tartott, hallotta, amint a fiatalasszony sikoltozik, 
egy szovjet katona éppen megerőszakolta. Kitépett egy szőlőkarót és be-
verte az ablakot. A katona erre kiugrott rajta és őt agyonlőtte. Negyven-
nyolc éves volt. Két hónappal később az öccsét a mezőn taposóakna tépte 
szét, az őt követő anyja pedig csak hosszú kezelés után tudott felépülni. 
Azt is megtudta még, hogy az őt a málenkij robot gyűjtőhelyre vivő kocs-
márost az oroszok agyontaposták, amikor nem adott nekik ingyen több 
italt. 
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– A hadifogságról aztán soha többé nem kérdezték az apámat – meséli 
tovább fia, ifjabb Nánási Rezső (65) a Megyedűlő utcai szülői házban –. 
A német neve miatt vitték el, átkeresztelkedett hát Nánásira. Másban vi-
szont keményfejű maradt, amikor nyomást gyakoroltak rá, hogy „maga 
egy értelmes ember, lépjen be a pártba”, még a csepeli pártbizottságra is 
bevitték a nagy fekete autóval, megmondta, hogy ő soha semmilyen párt-
ba nem lép be, ez az apja eszmei hagyatéka. 

Tököli Tükör, 2015. január

***

– Hogyan alakult később az apja és a családjuk sorsa? 
– Ahogy a hadifogságból hazatérve nagy nehezen felgyógyult, majd 

megkapta a lakatossegédi oklevelét – ez gyakorlatilag szakmunkás vég-
zettséget jelentett –, a csepeli Transzformátorgyárban helyezkedett el, 
majd a Posztógyárban folytatta. Három műszakban folyt a munka, túl-
órázott, sokszor azt sem tudta, nappal van-e vagy éjszaka. Egy nyugat-
német ismerőse neki ajándékozott egy használt 250-es BMW motort (a 
vám két havi fizetésébe került, anyám majdnem elvált tőle emiatt), azzal 
járt a munkahelyére. Itthon várta a „negyedik műszak”, az örökölt hat 
hold föld, amelyet a nagyapám 1926-ban még a Korbuly Jánostól kapott 
kölcsönből vásárolt, azt is meg kellett művelni.

– Hogy bírta?
– Akkoriban a Dugocskában mindenkinek volt földje. A Duna-partig 

értek a parcellák. A gáton innen jobbára szőlő, gyümölcs, zöldség termett, 
azon túl gabona, kukorica. Nagy családok laktak errefelé, mindenhol két-
három gyerek, Valasekéknél öt. Rengeteget dolgoztak az emberek, haj-
naltól késő estig, a hétvégéket és olykor az ünnepnapokat is beleértve. �s 
bírták, mert végre béke volt és előbbre akartak jutni. Ez volt a megszokott, 
az általános. Már nekünk is kezdett jobban menni, amikor 1956 után újra 
jött az erőszakos téeszesítés. Bezörgetett két agitátor – éppen úgy, mint 
45-ben a vörös karszalagosok –, akik a szövetkezetbe hajtották be az em-
bereket. Apám jóindulatúan állt hozzájuk, lement a pincébe és felhozott 
egy kancsó bort, hogy majd jól elbeszélgetnek. Azok meg kertelés nélkül 
megmondták, hogy ha nem írja alá a téeszbe való belépést, akkor kirúgják 
a Posztógyárból, nem lesz többé munkája, de még nyugdíja sem. Apám 
ellenállt. A nagyanyám viszont, akinek minden a nevén volt, aláírta. Oda-
lett a föld, cserében évi kétezer forint földhasználati díjat kaptunk. Havi 
százhatvanhét forintot...
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– Maradt a lakatos mesterség és fizetés.
– Apám visszajött Csepelről Tökölre, a Pestvidéki Gépgyárba. Oda, 

ahol a háború előtt inasként kezdte. A sors iróniája, hogy az orosz hadi-
fogság után most is az oroszoknak kellett dolgoznia, kiemelt KGST prog-
ramban helikopter-javításhoz készítettek alkatrészeket. Csak most nem 
rabszolgaként, hanem fizetésért. Kinevezték csoportvezetőnek. A pénz 
így sem volt valami sok, így a magasabb nyugdíj érdekében az utolsó 
négy évét a több bér miatt a Duna téeszben dolgozta le. Abban a téeszben, 
amely elvette a földünket... Aztán a téesz megszüntetése után kárpótlás-
ban visszakaptuk a föld egy részét. Legalább ennyi igazságtételben része- föld egy részét. Legalább ennyi igazságtételben része- egy részét. Legalább ennyi igazságtételben része-
sülhetett, ha már a kényszermunkatáborért hatvan éven át nem kaphatott 
kárpótlást.

2015. február 

Videó interjú a Terror Házában29

A hazatérésekor, Debrecenben
 kapott hadifogoly igazolvány30
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Ebből az ablakból lőtték agyon a nagyapámat - mutatja ifjabb Nánási Rezső8

Emléktábla a Tököl, Fő utca 32. számú ház falán8
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A világ felülnézetből
Neve bejárta a világot, légifelvételei többek között a Washington Post 
és a National Geographic címoldalára is felkerültek, amelyben egyéb-
ként több saját cikke is megjelent. Tanít két egyetemen, egy térinfor-
matikai tudományos folyóirat főszerkesztője, könyvet ír Halásztelek 
történetéről és több technikai világcsúcs birtokosa. Bakó Gábor környe-
zetvédelmi mérnök, tudományos kutató és cégvezető most töltötte be a 
huszonhetedik évét.

Este nyolc óra múlt, amikor becsöngetek a Bocskai gimnáziummal 
szemben álló családi ház főútra néző modern irodájába. Az ajtó felett 

széles felirat: INTERSPECT, ez Gábor halásztelki légifelvételező cégének 
a székhelye. Még most sem végzett a másnapi egyetemi előadására való 
felkészüléssel, de lapzárta van, nem halogathatjuk tovább a beszélgetést.

– Bocs, hogy tologattam az időpontot, de annyi munkám van, hogy 
szétszakadok – tessékel be az egyszerűen berendezett, tágas irodába, 
amelynek a falait óriási légifelvételek borítják –. Holnap előadást tartok a 
Szent István egyetemen, térinformatikai szoftverekről, főleg oktatóknak, 
és ez nagyobb kihívás, mint általában megtartani egy előadást.

– Kihívással tele volt az eddigi életed is. Miért keresed őket?
– Nem keresem, jönnek maguktól. A kutatás, fejlesztés öröme az, ami 

igazán leköt, főleg, ha repülőgéphez vagy természetvédelemhez köthető. 
Ha szembejön egy probléma és úgy sikerül megoldani, ahogy másnak 
nem, az szintén örömet okoz. Van pár újításunk, főleg a légi térképészet és 
szennyezőanyag felderítés területén. Mielőtt ilyesmibe belevágunk, nem 
csak néhány hasonló fejlesztést nézünk meg, hanem az összeset, a leg-
jobbakat. Egy kicsit maximalisták vagyunk… Például, amikor ezt a Ha-
lásztelek légifotó-térképet csináltuk – mutat a falon lévő hatalmas képre, 
amelynek az eredeti példánya a polgármesteri hivatal bejárata előtt áll 
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– negyven nyomdát jártunk végig, amíg megtaláltuk azt, amelyik ilyen 
tűéles felbontásban, ilyen jó színvisszaadással ki tudta nyomtatni. A fej-
lesztéseinkre még nagyobb odafigyelés jellemző.

– A többes szám, gondolom, az Interspectes kollégáidra vonatkozik.
– Itt elsősorban Molnár Zsoltra és Arday Andrásra, és azokra a ba-

rátaimra gondolok, akik hozzám hasonló eltökéltséggel keresik egy-egy 
feladat tökéletes megvalósítását. Így sikerült eljutnunk 2009-ben a vi-
lág legnagyobb terepi felbontású légifelvétel térképéhez, amelyet a Bu-
dapesti Állatkertről készítettünk, fent van az interneten http://zoomy.
zoobudapest.com címen. Nemrég pedig ezt is továbbfejlesztettük egy új 
felvételezési technikánkkal, saját tervezésű légi mérőkameránkkal, amely 
sebesen haladó repülőgépből fél centiméteres – öt milliméteres! – felbon-
tással képes légifelvétel-térképet készíteni. Ezzel most abszolút világel-
sők vagyunk. 

– Egy álnaiv kérdés: mi szükség van ekkora felbontásra?
– Nagyon sok elemezhető részlet csak ilyen felbontásnál jön elő. A 

levegőből korábban nem detektálható szennyezéseket teszünk észlelhe-
tővé. Egy erdőnél, növénytársulásnál meg lehet állapítani a kórokozókat, 
betegségeket, talajtani, vegetáció térképezési, vegyi jellegű információkat 
tárhatunk fel, egy zagytározónál meg lehet látni a betongát repedéseit, 
és sok száz példát hozhatnék. De az is elmondható, hogy hagyományos 
felbontás esetében a korábbi technológiákhoz képest nagyjából tízszer 
nagyobb repülési sebességgel is éles, egymással átfedő képeket tudunk 
készíteni. Ilyen sebességnél minden más fényképező rendszer képei élet-
lenek lennének, vagy egyszerűen olyan ritkán készülnének képek, hogy 
nem fedne össze a fotómozaik, nem készülhetne térkép.

– A devecseri vörösiszap-katasztrófát majd’ fél évvel megelőző híres felvé-
telednél, amelyet elküldtél különböző szervezeteknek, tökéletesen lehetett látni a 
szivárgást, bárcsak komolyan vették volna, nem haltak volna meg annyian…

– Az egy nagyobb programunk része volt. Sok hasonló veszélyes-
anyag-tároló van az országban. �pp arra akartuk felhívni a figyelmet, 
hogy ezek milyen gyalázatos állapotban vannak, valóságos időzített bom-
bák. Sajnos, akkor még nem vették komolyan. 

– Te viszont nagyon komolyan veszed az életet, már kamaszkorodtól, hiszen 
tíz éve dolgozol a Halásztelek története könyveden.

– Igazából a könyv forma csak két éve fogalmazódott meg bennem, 
mert ekkor már olyan sok anyagom gyűlt össze Halásztelek múltjáról, 
az itt élők történeteiből, a falu és környéke fejlődéséről, az állat- és nö-
vényvilágról, hogy ezt igazán egy könyvben lehet összefoglalva bemutat-
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ni. Mindig is érdekelt a múlt, amelyet a családomtól „örököltem”. Anyai 
ágon az egyik ősöm Lenkey Károly honvéd huszárezredes, Lenkey János 
tábornok, a tizenhatodik aradi vértanú (ő a fogságban halt meg) testvé-
re. Nagymamám az itteni termelőszövetkezet könyvelője volt, sokáig a 
Malonyay kastélyban lakott. Második férje indította el a halásztelki köz-
művesítést, ő szervezte meg az Ivóvíztársulatot. Gyerekként egy nagysze-
rű baráti társaság alakult és később megalakítottuk a Csepel Sziget Stúdió 
Egyesületet fotós és filmes törekvéseinkhez. Leírtunk, lefotóztunk, lefil-
meztünk minden érdekeset a környezetünkben, mert tudtuk, hogy az év-
tizedek múltán értékes lehet. Ezerhétszáz óra videofelvételt készítettünk 
Halásztelekről, a lakihegyi rádióállomásról, a repülőgépgyárról, a Csepel 
Művekről, a Csepel Autógyárról, a csepeli H�V-ről, a temetőig járó egy-
kori madzagvasútról és sok minden másról. Akkoriban nagyon jó szer-
vezőkészségem volt, mert a katonai területekre épp úgy minden esetben 
megszereztem a csapatnak a forgatási engedélyt, mint a legeldugodtabb 
hadiüzemekbe. Beszéltünk olyanokkal, akik annak idején a Messerschmitt 
bombázókat festették, szerelték a Dunai Repülőgépgyárban, majd átélték 
illetve túlélték a bombázásokat. Átcsónakáztunk a szigetekre és felmász-
tunk a Csepel Autógyár kéményére, voltunk a bunkerekben, a korabeli 
szerelőcsarnokokban, felkerestük a külföldi gyűjteményekben az innen 
származó tárgyakat, jelen voltunk a Dunai Repülőgépgyárban utoljára 
nagyjavított katonai helikopterek berepülésén, kutattuk a térség élővilá-
gát. Cikkeink, felvételeink ott vannak a csepeli helytörténeti gyűjtemény-
ben és sok más archívumban.

– Engedd meg, hogy felelevenítsem: ezt a felfedező izgalmat akkor is láttam 
rajtad, amikor áprilisban egy általad felkutatott 1940-es légifelvétel alapján a 
nyolcvanhét éves Füzesséry Miklós bácsival hármasban felkerestük élete régi 
színhelyeit, az egykori vitézi birtokukon a kúriájuk romjait, megtaláltuk a Du-
na-parti Malonyay-kúria ma már alig észrevehető maradványait és a dugocskai 
Korbuly-kastély szökőkút-medencéjét.

– Igen, nekem is nagy élmény volt az a kirándulás, a képei benne 
lesznek a Halásztelek történeti könyvben. Hasonlóképpen a régi idők 
nagy tanúi, Füzesséryek, Malonyayak és mások által elmondott, általad 
a Halásztelki Hírmondóban megírt történetek. Emellett rengeteg archív 
kép, térkép és légifelvétel, amelyek jól mutatják a település fejlődését az 
első herminatelepi utcák beépítésétől a várossá válásig. Örülök a könyv 
megjelenésének, mert a helytörténeti tevékenységet lezártnak tekintem.

– Hogyan kezdődött a könyv anyagainak az összeállítása?
– Majd’ egy évtizedig félvállról vettem, eltettem, ha kaptam valamit, 



Herminateleptől Halásztelekig  /  Sorsok, életek  –   141

felírtam az elérhetőségeit annak, aki szívesen mesélt, nyitott szemmel jár-
tam, fényképeztem, de nem vettem komolyan. Aztán az egyetem kezdete 
után másfél éven át behatóbban foglalkoztam vele. Inspiráltak a telepü-
lésfejlesztési és környezetmérnöki tárgyak is, a barátaim kérdezték, nem 
kellene-e közreadni az anyagokat. Komolyra fordult a dolog, ellenőriz-
tem a tárgyak, történetek eredetiségét, a tényeket időrendbe fűztem, fel-
kutattam a térképeket, térben és időben ellenőriztem az adatokat, majd 
megírtam a könyvet. 

Este tíz óra lett, ideje békén hagynom Gábort, hadd fejezze be a felké-
szülést a soron következő másnapi kihívásra. Még egyszer ránézek a fél 
falat beborító, több száz részképből összerakott halásztelki légifelvételre. 
Mennyire más a világ felülnézetből! Megkeresem a házunkat. A kertben 
ott a pancsolómedence, mellette az azóta eladott bogárhátú Volkswagen, 
milyen kellemes emlék, de jó, hogy még egyszer látom. Szemben a mező, 
amely nemsokára beépül. Egy közelmúltbeli időpillanat, amely itt máris 
múlttá merevedett. Közös, halásztelki múltunkká.

Halásztelki Hírmondó,2011. december

Bakó Gábor egy 
Cessna repülőgép 

fedélzetén31
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A 2010-ben megjelent Halásztelek 
c. könyv címlapja

Az önkormányzat előtti tábla 
Halásztelek légifelvételével8
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Szabad szárnyalás
Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában és a párizsi Ma-
gyar Kultúra Házában, kétezernél több festménye és ezernél több gra-
fikája gazdagít hazai és külföldi magángyűjteményeket. Hogyan veze-
tett az őrségi postamester fiának az útja a csepeli gyáron és a moszkvai 
kiállítótermen át a Képzőművészeti Alap tagságától való elzárkózásig 
és az öntörvényű, tiszta művészetig? �váry Géza festőművésszel be-�váry Géza festőművésszel be- festőművésszel be-
szélgettünk.

– Az Őrségben, Bajánsenyén születtem 1943-ban – meséli Diófasor ut-
cai családi házában, ahol a sok festmény szinte beborítja a szobák falait 
–. Apám postamester volt, anyám ugyanott hírlaposként dolgozott, így 
iskola után az utam mindig oda vezetett. Apám tiszta papírokat adott – a 
postán volt elég –, firkálgattam rájuk, egyre többet és ügyesebben. Tel-
jesen ösztönösen rajzoltam, úgy éreztem, ezt csinálnom kell. Az iskolai 
rajzórán mások feladatait is elkészítettem, amikor egyszer a tanár rájött, 
nekem rontotta le négyesre a jegyemet. 

Nyolcadikos koromban már Lentiben laktunk, amikor kitört a for-
radalom. Apám tagja lett a forradalmi bizottmánynak. Kapott egy gép-
fegyvert, hogy azzal védje a postát. Sosem használta, otthon volt betá-
masztva a cserépkályha mellé. Mégis elvitték novemberben. �jjel egy 
órakor pizsamában rángatták ki az ágyból az ávósok, úgy hurcolták 
el síró anyám és három testvérem szeme láttára. Aznap még mentem 
iskolába, a padtársam egyszer csak meglökött, az ablak felé mutatva: 
te, Géza, apádat ott viszik teherautón… Hónapokig bent tartották egy 
zalaegerszegi hideg cellában, amiben csak egy priccs meg egy vödör 
volt, borotválkozni, tisztálkodni nem lehetett, vallatáskor megverték. 
Aztán, mikor kiderült, nem csinált semmit, kiengedték, de soha többé 
nem lehetett postatiszt. Az addig kényelmes életünk kettétört. Tizen-. Tizen-
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négy éves voltam, disszidálni akartam, de nem sikerült. Hogy ne legyek 
a család terhére, a Pesten élő volt bajánsenyei orvosunk segítségével, 
protekciójával feljöttem a Csepel Vas- és Fémművek 1. számú tanintéze-
tébe lakatosinasnak. 

(„Arcomról a fény már letörölte az árnyékot – vallja egyik írásában. Gra-
fikái a tiszta vonal diadalát hirdetik. Sajátos beállításból, nézőpontból szemléli 
a világot, ábrázolja a feszítő belső történéseket. A perspektíva törvényeinek ön-
kényes alkalmazásával képezi a jellemzően óvárys teret” – írja róla az Óváry 
Géza válogatott grafikáit tartalmazó, 2008-ban megjelent kiadvány 
bevezetőjében Erdei Éva festőművész.)

Szerencsémre éppen a tanintézet mellett , a régi csepeli munkásott hon-éppen a tanintézet mellett , a régi csepeli munkásott hon- a tanintézet mellett, a régi csepeli munkásotthon-
ban működött a Képzőművészeti Szabadiskola. Ott találtam önmagam-
ra. Nagyszerű tanáraim voltak: Misch Ádám, a messzire ható kisugárzású 
Csepeli Képzőművész Kör vezetője, Gádor Emil, Ilosvay Varga István és Tóth 
Menyhért festőművészek. Magam sem tudom, én magam hogyan és mi-
kor váltam festővé. Vittek a társaim magukkal, beválogatták a műveimet 
csoportos kiállításokra. A legelső dicséretet Gádor Emiltől kaptam. Még 
1960 körül, a budapesti Dohány utcai Metró – akkor Egressy – klubban 
állították ki egy enteriőrömet, s a mester azt mondta: ebből a gyerekből 
még lesz valaki. Egyre többet dolgoztam, felfigyeltek rám, cikkek, véle-
mények, kritikák jelentek meg rólam az újságokban, elkezdtem elindulni 
a szamárlétrán felfelé.

Lett volna egy nagy lehetőségem. Mestereim biztatására jelentkeztem 
a Képzőművészeti Főiskolára. Beadtam a munkahelyemen, a vasgyárban 
a kérvényt. A szakszervezet és a párt azonban elvetette a jelentkezése-
met. Kimondták, rám munkásként van nagyobb szükség. Igaz, sok mun-
ka volt, jól dolgoztam, hiányoztam volna. Ezt értettem. De kegyetlenül 
rosszul esett, hogy helyettem döntöttek. Makacs ember vagyok, elhatá-
roztam, akkor csinálom autodidakta módon. Megtanulok mindent, elérek 
mindent főiskola nélkül is. Legalább nem hatnak majd rám akaratom elle-
nére a főiskolai mestereim, megtarthatom az egyéni formavilágomat. Ezt 
mindennél többre tartottam. 

(„Mi az, amit olvasni vélünk a képekből? Miről beszél Óváry? Szinte min-
denről, ami a gondolkodó embert foglalkoztatja, vagyis a nagy emberi színjáték-
ról. Mi végre vagyunk a világon? Mik vagyunk?”)

1965-től a vasműn belüli Csepeli Varrógépgyárba kerültem. A festés 
egy időre háttérbe szorult, abból Magyarországon nem lehet megélni. 
Munka mellett elvégeztem a gépszerelő mesteriskolát. Miniszteri kitünte-
tést kaptam a magas színvonalú szakmai munkámért. Ki akartak nevezni 
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vezetőnek, de számot vetettem az életemmel: nekem a szakma csak pénz-
kereset, én elsősorban művész akarok lenni. 

Újra egyre többet festettem és rajzoltam. Megnyertem a nagy gyári 
képzőművészeti pályázatot. Önálló, egyéni kiállítást rendezhettem a 
Csepel Galériában. Megkaptam a SZOT-díjat. Aztán 1977-ben első díjat 
nyertem az ózdi országos grafikai biennálén. A zsűri azzal indokolta a 
döntését, hogy ilyet még nem láttak, merőben új hangot ütöttem meg, 
ez egy új formavilág. A mai napig azokat az eszközöket, motívumokat 
használom. 

(„A fekete alapszín, a csontváz és a halálfehér arc olyanok, mint egy vers 
jelentésrétegei, olvasásuk beavatottságot igényel, de a lényegről a legtájékozat-
lanabb embernek is elárul valamit. Íme, a művészet hatalma! És miről ismerszik 
meg a művészet hatalmával rendelkező, professzionális alkotó? – teszem fel az 
álnaiv, költői kérdést, miközben a képzőművészeti kifejezőeszközök tudatos hasz-
nálatának magas foka, amivel az Óváry képeken találkozunk, megadja a választ.”)

Jöttek a külföldi kiállítások: Linz, Moszkva, Namburg, Brno, Rijeka, 
Rencklinghausen. Talán az első, a linzi bemutatkozás volt a legemlékeze-
tesebb. A belváros legelegánsabb helyén, az Oberbank termeiben állítot-
tunk ki csepeli barátaimmal, festőkkel, szobrászokkal, a multinacionális 
Voest-Alpin cég hívott meg bennünket. Nagy fogadások, pezsgőzések, 
a helyi sajtó interjúi, egy egész héten át. Ott éreztem, befutott ember, 
művész lettem. Együtt állíthattam ki olyanokkal, akiket tisztelek és sze-
retek, Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművésszel, Sárkány István 
festőművésszel, a Csepel Galéria későbbi vezetőjével, Németh Miklóssal, a 
szerintem legnagyobb magyar expresszionista festővel, Misch Ádámmal, 
azóta elhunyt mesteremmel.

Itthon is sok helyre eljutottam, Debrecentől Budapesten, Szentendrén 
át Bajánsenyéig. 2001-ben nagy megtiszteltetés ért, lakóhelyemen, Ha-
lásztelken, az ÁMK-ban rendezhettem gyűjteményes kiállítást, talán so-
kan emlékeznek rá. Sokkal több kiállításom is lehetne, ha belépnék a Mű-
vészeti Alapba. Sokszor, sokan forszírozták ezt, mindenki tag körülöttem, 
de nekem így a jó, én attól nem lennék jobb művész. Amúgy nem szeretek 
kiállítani. Hullámokban festek, ha jön az intuíció, valamilyen hatás, belső 
indíték, akkor leülök, aztán ha nem jó, abbahagyom. Ha elfáradok a fes-
tésben, megpihenek a grafikában. Néha olyan üres az ember, semmi gon-
dolat… Aztán jön, jön, egymás után. De ezzel alighanem így van minden 
alkotó, nemcsak én.

(„Szabadság és rend, a magas fokon alkalmazott techné, módszer és szakmai 
tudás, a sajátos stílusjegyek, a képi kifejezőeszközök gazdagsága és elmélyült lelki-
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világ, ez az, ami Óváry Géza kisplasztikáiban, festményeiben és grafikáiban igazi 
művészetet teremt.”) 

Apám református gimnáziumba járt, eredetileg pap szeretett volna 
lenni. Neki nem sikerült. Amikor elhurcolták, a református lelkész járt 
hozzánk, tartotta bennünk a lelket, tanított bennünket a hitre. A hit azóta 

is erőt ad. Néha imádkozom, a magyar né-
pért, az elesett emberekért. 

Ha belekezdek egy nagy munkába, 
nem tervezem meg, mit akarok, csak elin-
dítok egy vonalat, s jönnek a formák. Az 
ösztönösség vezérel. Kezd kibontakozni 
egy kompozíció, már tudom is, mi lesz a 
mondanivalója, mi lesz a címe, s magától 
alakul tovább, egészen a befejezésig. Paul 
Klee mondta: sétálni visz egy vonalat. �n 
is ezt teszem. �letemben több millió egye-
nes és görbe vonalat húztam. Ha pár ezer 
fennmarad, ami másoknak örömet szerez, 
kifejez valamit, már érdemes volt. 

Halásztelki Hírmondó, 2010. februárÓváry Géza8

Isa pur es homu

Madarak
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Pékség a város szélén
Halásztelekért Érdemérmet kapott Tatár Ernő, a Tatár Pékség tulaj-
donosa az augusztus huszadikai ünnepségeken. A város legnagyobb 
munkáltatójával, a számtalan magyarországi élelmiszerboltból és lát-
ványpékségből ismert finomságok gyártójával életéről, pályájáról, ter-
veiről beszélgettünk. 

A Rákóczi úttól a gát felé zöld tuják sorfala mellett vezet be a magán-
út a telephelyre, nem is gondolná az ember, mekkora üzem lapul a 

lombos fák takarásában. A tulajdonost a csarnokok mögött, az üres hát-
só részen találom, zsörtölődve fogad. Az elismerést köszöni, de nem tud 
maradéktalanul örülni, mert nem jut dűlőre az önkormányzattal, hiába 
vannak üres területei, csatorna híján nincs építési engedély, nem tudja 
bővíteni az üzemet. Rengeteg a megrendelés, új csarnok, hűtőház kellene, 
nem érti, miért nem lehet a legnagyobb munkaadó és adófizető esetében 
ehhez rugalmasabban hozzáállni. A piac nem vár, kénytelen lesz elvinni 
a bővítést máshová. 

– Kezdjük az elején. Hogyan lett gépészmérnökből pékmesterré? 
– 1980-ban Maglódon laktam és harminckét évesen kötőgépek auto-

matizálásával, kötéssel foglalkoztam. Egyszer, ahogy a házam előtt ülök, 
odajön hozzám a helyi pékmester, bizonyos Pelyvás Dani, akivel jóban 
voltunk. „De jó neked”, mondja, „csak ülsz és hallgatod a gépek kihal-
latszó zaját, azok meg maguktól dolgoznak, minden csörrenés két forint, 
hej, ha a pékséget is automatizálni lehetne…” Láttam, örökké nagy sor 
kanyarog a boltja előtt, akkor volt a maszek kenyérsütés forradalma, az 
ízetlen kenyérgyári 3,60-ast unták az emberek, a ropogós házi vekniért 
viszont 5 forintot is megadtak. Amikor kiderült, gépek nélkül is többet 
keres, mint én, döntöttem, belevágok a sütőiparba. 

– Szakértelem nélkül?



Herminateleptől Halásztelekig  /  Sorsok, életek  –   149

– Bíztam benne, hogy beletanulok. Kibéreltem egy leállított, totál 
romos pékséget az csillaghegyi Mátyás Király úton, eladtam a lakásomat, 
a kötőgépeimet, beleöltem minden megtakarításomat, az egész addigi 
életemet. Mindent reszkíroztam, és a Jóisten csodát tett, nemsokára 
irdatlan sorok álltak az üzletem előtt, azon melegében vették és vitték a 
friss kenyeret, stanglit, túrós batyut. Kezdetben a munkásaimtól lestem el 
a szakmát. Majd beiratkoztam a két éves sütőipari szakmunkásképzőbe, a 
gépészet tantárgyból felmentettek a diplomám miatt… 1984-ben avattak 
szakmunkássá. Két évvel később letettem a pék mestervizsgát. Sokáig 
címmániás voltam, a névkártyámon az szerepelt, hogy gépészmérnök és 
pékmester. Ma már nincs szükségem erre.

– Hogyan vált nagyvállalkozóvá?
– Amikor kinyílt a határ, elkezdtem utazgatni, tapasztalatokat gyűj-

teni, mivel beszélek németül – még gyermekkoromban, Temesváron 
megtanultam –, főleg Németországban. A nyolcvanas évek végén már 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a pékszakma jövője a mélyhűtéssel 
való kombinálás, csak így lehet mindenhol, a legkisebb helyen is frisset, 
ropogósat adni a vevőnek. 1990-ben mindenki mást megelőzve elkezd-
tem a mélyhűtött sütemények gyártását. Nulla konkurenciával, kezdetle-
ges körülmények között. Bejött az Esso kúthálózat Magyarországra, min-
den benzinkúton látványpékséget nyitott, és egyedül nekem volt hozzá 
fagyasztott termékem. Felvirágzott az üzlet. 

– Boldog volt?
– Ellenkezőleg, magánéleti válságba kerültem. Nem tudtam a terme-

léssel foglalkozni, kiaknázni az óriási lendületet, pedig sokkal többre vi-
hettem volna. De lehet, hogy nem is baj. Hiszek Istenben, és úgy tartom, 
megvédett attól, hogy az előtt legyek gazdag, mielőtt megértem volna rá. 
Sok példát láttam magam körül, hogy a hirtelen felfutást nem tudták el-
viselni és belepusztultak. Velem is „elszállt a ló”. Aztán egyszer csak azt 
vettem észre, hogy egyedül maradtam. 

– Hogyan sikerült talpra állnia?
– Megtértem, és Isten segített kilábalni. Lelkileg megerősödve kezd-

tem újra felépíteni magamat és a vállalkozást. 1994-ben már új telephelyre 
is gondolhattam, megvettem ezt a két hektáros halásztelki területet, majd 
ide költöztem a telephelyen épített családi házba. 1997-ben indult el a ter-
melés és már az első évben 150 millió forint volt az árbevételünk. Az idén 
több lesz két és fél milliárdnál. 

– Milyen tervei vannak, hogyan képzeli el a folytatást? 
– Ma már, hogy elmúltam hatvan éves és túl vagyok két szívműtéten, 



150   –   Herminateleptől Halásztelekig  /  Sorsok, életek

elég sokat gondolkodom ezen. Mindent átadni, megosztani, ez a legfőbb 
törekvésem. A növekedésben megállni nem lehet, mert az a visszafejlő-
déssel egyenlő. De be kell látnom, valójában ez a vállalat már túlnőtt raj-
tam. Elindult, mint egy hógolyó a hegyről, és csak nő, nő. Már exportra 
is elkezdtünk szállítani, és nem látom a növekedés határait. Szerencsére, 
a négy fiam közül a legidősebb, a 36 éves Antal jó utódom lesz, már ő 
viszi az ügyek hetven százalékát. Mindent összevetve, sikeres és boldog 
embernek tartom magam. 

Halásztelki Hírmondó 2009. október

Tatár Ernő8

Már kinőtték a halásztelki telephelyet8
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Készül a lekváros derelye8 

A Halásztelekért Érdemérem átvétele Szentgyörgyi József polgármestertől a kastélyban8
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