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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére 

Tárgy: Javaslat emléktábla állítására Házy Erzsébet operaénekes tiszteletére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához kapcsolódóan az Újpesti Közművelődési Kör 

kezdeményezte, hogy Újpest Önkormányzatával közösen állítsunk emléktáblát Házy Erzsébet 

Kossuth és Liszt díjas kiváló művész operaénekesnő tiszteletére. 

Házy Erzsébet az 1939-es áttelepülések során került családjával Pozsonyból Újpestre, ahol az 

akkori Rákóczi utcában - ma Perényi Zsigmond utca 47. – találtak új otthonra. Először a Mária 

Terézia Gimnáziumban, majd a Nemzeti Zenede zongora szakán tanult. A Zenede énekszakán a 

kor neves pedagógusához, dr. László Gézához került, aki rendkívül tehetségesnek tartotta, s már 

a negyvenes évek végén bemutatta a Magyar Állami Operaház akkori igazgatójának, Tóth 

Aladárnak. Pályafutását a Magyar Rádió énekkarában kezdte. 1951-ben debütált a Magyar 

Állami Operaházban Verdi Rigolettójának apródjaként. Kezdetben lírai, majd az 1960-as évektől 

drámaibb szerepeket is énekelt. Jelentős részt vállalt új magyar operák bemutatásában. 

Legnagyobb sikere a Manon Lescaut (Puccini) címszerepe volt, Ilosfalvy Róbert partnereként, 

alakítását az évszázad Manonjaként emlegetik. A premiert követő évben több mint negyven, 

telt házas Manon-előadást tartottak, amire csak ritkán akadt példa az Operaház történetében. 

Az Erkel Színházban nagyoperettekben is fellépett. A mozivásznon is emlékezeteset alakított, 

például a Gerolsteini kaland (1957), a Felfelé a lejtőn (1958) és az Új Gilgames (1963) című 

filmekben. Élete utolsó éveiben súlyos szembetegséggel, énektechnikai problémákkal, 

memóriazavarokkal, depresszióval is küzdött. 53 évesen, 1982. november 24-én halt meg 

petefészekrákban, Budapesten. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

A Perényi utca 47. szám alatti társasház közgyűlése 2016. március 1-i ülésén támogatásáról 

biztosította a kezdeményezést, és megadta az emléktábla elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulást, így minden jogi akadály elhárult az elől, hogy 2016. április 12-én a Felvidékről 

kitelepített magyarok emléknapján felavathassuk az emléktáblát. 

A tábla adatai: 

 mérete: 41x73 cm 

 anyaga: márvány 

 színe: vörös 

 tervezett vésett szöveg: 

„E házban lelet menedéket családjával 1939-ben a Felvidékről áttelepült Házy Erzsébet 

(Pozsony, 1929. okt. 1. – Budapest, 1982. nov. 24.) Kossuth- és Liszt Ferenc díjas világhírű 

operaénekesnő. A csehszlovák – magyar lakosságcsere-egyezmény 70. évfordulóján 

állította Újpest Önkormányzata. 2016. április 12.” 

 elkészítés költsége: 150.000,- Ft, amely a kihelyezést is tartalmazza 

Hladony Sándor képviselő előterjesztésére a kezdeményezést a Közművelődési és Oktatási 

Bizottság 2016. március 29-i ülésén megvitatta, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon 

hozzá az emléktábla kihelyezéséhez. 

Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Házy Erzsébetnek 

emléket állító tábla kihelyezését és biztosítsa az elkészítéshez szükséges anyagi fedezetet. 

Újpest, 2016. március 30.  

  

  

 Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 

Az Újpesti Közművelődési Kör kérelmére tekintettel, a Képviselő-testület támogatja, hogy Házy 

Erzsébet operaénekes tiszteletére emléktábla kerüljön volt lakhelyére, a 1047 Perényi Zsigmond 

u. 47. számú ház falára, továbbá 150.000,- Ft fedezetet biztosít a tábla elkészítésének költségeire. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 


