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Géplakatos mester, feltaláló (2220 Vecsés Fő u.156). Budapesten született 1907. március 18-án és 

Vecsésen hunyt el 1965. június 10-én. 
Az édesapa, Trethán Péter 1879-ben született Vecsésen. A zseniális tehetségű, ritka műszaki 

érzékkel és kézügyességgel rendelkező édesapa a kertekaljai Szép utca 4. szám alatti műhelyében 

már fiatalon megkezdte a szőlőfürtös, szűzmáriás, művészi alkotásnak is beillő fémkapuk, 

kerítések készítését, de a XX: század első évtizedének iparosodási lendülete és a műszaki 

érdeklődése a kisgépek gyártása felé terelte, majd teljesen erre szakosodott. Trethán Péternek két 

gyermeke született: Károly és Ilona. A gyermekek megszületése előtt már jórészt elkészültek 

azok az okos és szabadalmaztatott gépek, műszaki szerkezetek, amelyek halhatatlanná tették az 

édesapa, a Vecsési Általános Ipartestület alapító tagjának számító Trethán Péter nevét. A ritka 

tehetséggel, műszaki szakmai érzékkel megáldott vállalkozó küldetésszerűen arra törekedett, 

hogy az emberek munkáját megkönnyítse és meggyorsítsa. Az IDEÁL serleges kút, az 

országban mindenütt keresett cikknek számító, hazai és nemzetközi szabadalomként is jegyzett, 

kézi vagy gépi hajtású, 3-4-5-9-11 késes REKORD káposztaszeletelő gépsorozat, ennek 

különböző napi teljesítményre és különféle idomú, profilú vágásra cserélhető betétekkel készített 

típusai és a káposzta-torzsafúró gép megalapozták Vecsés és a Trethán családi vállalkozás 

hírnevét. Közben az addig Vecsésen alkalmazott egykéses tökgyalut is kétkéses változatban 

készítették el, ami a pesti piacokon jelentett előnyt a gazdáknak. 

A híres feltaláló és többszörös szabadalom tulajdonos mester fia: Trethán Károly, több inas 

társával együtt, az apja műhelyében és a Vecsési Iparos Tanonciskolában tanulta a géplakatos 

szakmát. Miután a mestervizsgát is sikeresen teljesítette, 1930-ban, édesapja Szép utcai 

üzemében, önálló vállalkozóként kezdett dolgozni. Aktív tagja, majd vezetőségi tagja is volt a 

Vecsési Általános Ipartestületnek 
A fiatal Trethán Károly jó üzleti érzékkel előbb az édesapja találmányainak értékesítésében ért el 

sikereket, majd tovább tökéletesítette a káposztatorzsát eltávolító berendezést. 1941-ben 

éppen az ő javaslatára vásárolt a család két cséplőgépet, amivel a vecsési gazdák búza, rozs és 

árpa asztagjait csépelték el. Ez nemcsak munkát és kenyeret adott a cséplőgépeknél tevékenykedő 

54 dolgozó családjának, de a vállalkozás számára is jövedelmezőnek látszott. 
A gasztronómiában, főként az üzemi, iskolai, katonai és vendéglői, nagy tömegeknek főző 

konyhákon dolgozók máig nagy tisztelettel emlegetik a háromgenerációs Trethán-Tölgyesi 

vállalkozó család nevét. Ugyanis ezek a rangos iparosok az ő konyhai munkájukat is jelentősen 

megkönnyítették a hagyma, burgonya, sárgarépa, zeller, petrezselyem, alma stb. szeletelő és 

hámozó gépekkel, amelyeket kézi és gépi meghajtásos változatban készítették a megrendelő 

igénye szerinti teljesítménnyel és vágókés számokkal. 

1946-ban már a kitelepítéstől való félelem miatt a sváb Trethán vezetéknévről Tölgyesire 

magyarosított vállalkozó, Tölgyesi Károly Gépüzemében, a Szent István út 156. szám alatt folyt 

tovább. Már ott, a magyarosított nevű vecsési iparos család műhelyében készült el 1946-ban a 

napraforgómag hántoló és olajütő berendezés. A napraforgómag héjából és a kifújt törmelék-

magból pogácsákat préseltek, amit a vecsési gazdák a jószágaik etetésére használtak, s a tiszta 

magból préselt napraforgó olajat, étolajat pedig haza vihették. Ennek az étolajnak a háború utáni 

évek gyarló élelmiszer ellátási és beszerzési lehetőségei között felbecsülhetetlen értéke volt.  

A Szent István út – Magyar út sarki telken a Tölgyesi műhelyben készült a háború után az 

uborkaszurkáló berendezés is, amely a megmosott uborkákon a savanyítást és az érést 

meggyorsító lyukakat hagyott. 

A Szent István út 156. szám alatt szerelték össze az árpa hántolására szolgáló és a rizspótló 

gersli (árpagyöngy) készítésére szolgáló berendezéseket, a konzervgyáraknak készített 

zöldborsófejtő gépeket, és még sok egyéb okos masinát. Ezekre a gépekre az egész országból, 

sőt a határon túlra rekesztett magyaroktól is volt sok megrendelésük.  



1948-ban a monori centenáriumi kiállításon az általa gyártott káposztagyaluval, hámozó és 

szeletelő gépekkel aranyoklevelet szerzett. 
 

 

 


