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A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör  

NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT ír ki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc  

nemzetőreinek emléke előtt tisztelgő köztéri alkotás tervezésére 

A pályázat célja:  

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára a Nemzetőrség emlékét megörökítő köztéri alkotás 
megvalósítása – elsőként hazánkban. 

Tematika: az alkotásnak méltó módon kell emlékeztetnie az utókort a forradalmár és szabadságharcos hazafiakat tömörítő 
Nemzetőrség bátor, hősies helytállására, melyet a túlerővel szemben folytatott az 1956-os forradalmi események során. 

A helyszín: 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente, Rákoskert városrész, Kucorgó tér. Helyrajzi szám: 127592/10. 

A pályázat jellege: 

Nyilvános, jeligés pályázat 

A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthatnak be: olyan alaptevékenységében művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi 
személyek, szobrászművészek, szobrászművész-építész párosok, akik rendelkeznek köztéri referencia-alkotással és a 
pályázati felhívás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

Pályázati útmutatás: 

A pályázati témát egy 1956-os nemzetőrt – esetleg nemzetőröket -  ábrázoló, részletesen megmunkált, életszerű, egész ala-
kos, a szobor szellemiségéhez illő (akár narratív) talapzaton álló alkotás formájában javasolt megjeleníteni. A pályázat kiíró-
ja a műalkotás anyagára vonatkozóan a következő megkötéseket teszi: a szobor anyaga kőből (mészkő, márvány stb.), a 
talapzat fagyálló mészkőből legyen. A pályázónak tekintettel kell lennie arra, hogy a mű nem részesül őrzésben, ezért a kö-
zönséggel való találkozás illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolni kell. Az emlékművet 
közadakozásból és egyéb támogatásokból kívánjuk megvalósítani. A mű bekerülési költsége nem haladhatja meg a bruttó 
6,5 millió forintot. Ez az összeg tartalmazza a szoborkompozíció megtervezését, a szobor és talapzatának szakszerű kivitele-
zését, kihelyezését, anyag- és munkadíját, továbbá a fizetendő ÁFA-t. 

A helyszínrajz 2014. február 27. napjától letölthető a www.rakosmente.hu honlapról és a www.kertilevel.hu  honlapról 
ezen pályázati felhívás mellékleteként. 

A pályaművek benyújtása: 

A pályázatra benyújtandó:  
- az alkotás (szobor és talapzat) 1:10 léptékű fehér makett terve 
- a kiíró által biztosított helyszínrajzok alapján készített vázlatterv a szobor környezetbe való illesztéséről  
- részletes műleírás  
- költségvetés 
- a megvalósítás munkaterve, ütemezése 
- a pályázó rövid szakmai életútja, referenciái, elérhetőségei. 
A pályaműveken semmi nem utalhat az alkotó személyére. Az írásos anyagokat (műleírás, költségvetés, szakmai ön-
életrajz, munkaterv) zárt borítékban kell elhelyezni. A borítékra semmit nem szabad írni. Egy másik, szintén címzés 
nélküli lezárt borítékban kell elhelyezni az alkotó nevét, címét, elérhetőségeit. Az átvételkor a pályaműveket és a cím-
zés nélküli borítékokat együtt kell tartani, és azoknak azonos sorszámokat kell adni. 

Díjazás:  

Az első három helyezett pályamunka díjazásra kerül 100.000 Ft összértékben.  

I. díj: 50.000 Ft és a szobor elkészítésének joga 
II. díj: 30.000 Ft 
III. díj: 20.000 Ft 
A pályázat beadásának helye és időpontja: 

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, 1174 Budapest, Báthory u. 31. 2014. június 24., kedd, 10.00 
és 16.00 óra között 

A pályaművek elbírálása és az eredményhirdetés: 

A beérkező pályamunkákat a Budapest Galéria által felkért szakértői bizottság zsűrizi. Az értékelésben részt vesznek 
továbbá a Rákosmente Polgármestere, a Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör által felkért sze-
mélyek. A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat. Ered-
ményhirdetés: Rákosmente önkormányzatának 2014. augusztusi képviselő-testületi ülését követően. 

A pályaművek felhasználása: 

A nyertes pályamű alkotójával a mű megvalósítására a Rákoskerti Polgári Kör szerződést köt.  

Budapest, 2014. február 20. 

Fejér Gyula Szelepcsényi Sándor 
a kuratórium elnöke elnök  
Rákosmenti ’56-os Alapítvány Rákoskerti Polgári Kör 

 e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu 

Pályázati felhívás 

http://www.rakosmente.hu
http://www.kertilevel.hu
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B udapest XVII. kerülete, 
Rákosmente még mindig 
kevéssé ismert területe a 

fővárosnak, településrészeit, elődkö-
zségei nevét csak kevesen ismerik. 
De ha a Rákoskeresztúri köztemető-
ről kérdezzük az embereket, máris 
mindenki tudja - sokszor még a vidé-
kiek is - hogy Budapest legnagyobb 
temetőjéről van szó. De vajon hon-
nan kapta a Rákoskeresztúri közte-
mető a nevét? Erre nagyon egyszerű 
a válasz, természetesen a Keresztúri-
dűlőről. És ha továbbmenve megkér-
dezzük, na jó, de honnan kapta a 
nevét a már 1950 előtt is Budapest-
hez tartozó Keresztúri-dűlő, akkor 
már bizonytalanságba ütközünk. A 
keresztúriak adekvát válasza persze 
az, hogy természetesen onnan, hogy 
valaha ez a terület is keresztúrhoz 
tartozott, csak ezt is elvették, vagy 
legalábbis a község eladta a főváros-
nak a temető céljára. 

Csakhogy a terület már egy 1764. 
évi térkép szerint is Pest városához 
tartozott.1 A források szerint ez is 

csak a Podmaniczky-birtok részét 
képezhette – ahogy Ferihegy is csak 
a Podmaniczky-uradalom része volt, 
de 1950 előtt sosem tartozott Ke-
resztúrhoz -, még a birtokközpont, az 
Ó-major is ennek a határán volt, 
amíg a terület temetőnek való eladá-
sakor át nem helyezték azt az Új-
majorba. Podmaniczky báró 1831-től 
nemcsak pesti, hanem keresztúri 
marháit is erre a páskomra tereltette, 
majd gyakran megengedte jobbágya-
inak is, hogy marháikat pesti legelő-
in legeltessék.2 Az átjárást az egyko-
ri jobbágylegelő (a mai Liszt Ferenc 
Repülőtér 2-es kifutója felé) és a 
Homoki-nagylegelő (Rákoshegy 
belterületének túloldalán) között a 
Választóvonali csapási tábla biztosí-
totta (ma Rákoshegy és a Homoki-
szőlők között kelet-nyugati irány-
ban), a Homoki-nagylegelő pedig 
már közvetlen szomszédja volt a 
Keresztúri-dűlőnek. Valószínűleg 
onnan ragadt rá a Keresztúri név, 
hogy sokáig keresztúriak használták, 
vagy mert a Podmaniczkyak kereszt-
úri uradalmához tartozott, vagy csak 

a Keresztúrhoz való közelsége miatt. 
A főváros 1884-ben vásárolt meg itt 
egy 318 holdas területet köztemető 
létesítése céljából, majd 1886. május 
1-jén nyitotta meg rajta az Új közte-
metőt. Az idők során a temetőt négy-
szer bővítették, így érte el mai 560 
holdas nagyságát. 

Azonban ha lámpásunkkal lejjebb 
ereszkedünk „a múltnak mélységes 
mély kútjába”, úgy tűnik, fény derül 
rá, hogy a hagyománynak van való-
ságtartalma. Közismert tény, hogy a 
török által tartósan hódoltatott terüle-
teken Mohács előtt jóval sűrűbb tele-
püléshálózat létezett, amit a háborús-
kodás – különösen a 15 éves háború 
és a felszabadító harcok -, a kettős 
adóztatás, a romló közbiztonság és a 
török földesurak kialakuló majorsági 
gazdálkodása változtatott meg máig 
ható módon. (Persze egyes települé-
sek még korábban, pl. a tatárjárás 
idején pusztultak el.) A fentiek kö-
vetkeztében a kisebb, védtelen tele-
püléseket lakóik elhagyták, és olyan 
helyre költöztek, ahol a nagyobb 

Puzsár Imre 

Honnan kapta nevét a Rákoskeresztúri köztemető? 

A XIX. század utolsó negyedében készült  térkép részlete (A másolat Tóth Péter tulajdona) 

1 Budapest Főváros Levéltára, XV.16.b.221/cop5, Pest város határtérképe a budai oldal keskeny parti sávjával, 1764. 
2 Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr belső emlékei és földrajzi dűlőnevei. Budapest, k. n., 1988., 2. Határdűlő, l0. Podmaniczky tábla‚ 

nagy legelő. 
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közösség ereje jobban meg tudta 
védelmezni őket. A népesség össze-
tömörödött, és falakkal vette körül 
magát (talán a fal szóból származik a 
falu szó, az viszont bizonyított, hogy 
a város, váras szó a vár szó egyszerű 
ragozása), így megvédte magát a 
martalócoktól, és könnyebben egyez-
kedett a török és magyar földesurak-
kal, az átvonuló hadak vezéreivel. 
Az elhagyatott, elpusztult (ha sok-
szor valójában nem is teljesen) tele-
püléseket pusztáknak nevezték, de 
tulajdoni viszonyaik tovább éltek a 
török kor alatt is, várva-várván a 
felszabadulást, amikor uraik újra 
birtokba vehetik őket. Pest városától 
keletre pusztává lett Keresztúr mel-
lett Szentlőrinc, Vecsés, Halom, Pé-
teri, Gubacs és Szentmihály is. Egye-
sek, mint Keresztúr és Vecsés, rövi-
desen újranépesültek, azonban a töb-
bi neve is fennmaradt a fenti okok-
ból. (Gubacs, Péteri és Halom nem 
alakult újjá, de a mai térképek is 
feltüntetik Gubacsipusztát a XX. és 
Péterimajort a XXIII. kerületben. 
Pestszentimre korábbi neve Sorok-
sárpéteri volt, északi része ma is az 
Újpéteritelep nevet viseli. Tőle 
északra található a Halmi-dűlő, a 
Péter-halom, a Péterhalmi-erdő, illet-
ve Felső-halom, ami áthúzódik Ve-
csésre is, Vecsés nyugati része pedig 
Halmitelep néven ismert. Érdekes-
ség, hogy csak az 1871-ben elfoga-
dott I. községi törvény rendelte el, 
hogy az ország minden egyes cm2-
nyi (stílszerűbben talán inkább négy-
zethüvelyknyi) területének valamely 
községhez (faluhoz vagy városhoz) 
kell tartoznia, addig létezhettek lé-
nyegében állandó lakók nélküli pusz-
ták, havasok, stb. is. 

Szentlőrinc puszta a török utáni 
időkben a Vattay-család birtoka volt. 
Pest vármegye közgyűlési jegyző-
könyveiből a következőket tudjuk 
meg róla: 1716. június 15-én Vattay 
János és István eltiltották Pest város 
lakóit a szentlőrinci kőbánya és sző-
lőhegy használatától,3 amit egy év 
múlva megismételtek.4 1720. au-
gusztus 21-én Szélessy Mihály telj-

hatalmú megbízott tiltakozott a ne-
vükben, mert Pest város lakói művel-
ték és legeltették Szentlőrinc, Péteri 
és Gubacs pusztákat. Másnap Pest 
város viszonttiltakozott, mivel már 
20 éve árendálta (bérelte) a pusztá-
kat, és épp előző nap fizették ki a 
bírónak a következő évi árendát, sőt 
a régi árendás jogán a város bejelen-
tette, hogy igényt tart a pusztákra.5 
Egy év múlva (1721) az uralkodó a 
helyettes alispán Vattay János, öcs-
cse, Vattay István és más birtokosok 
– közöttük nyilván Szeleczky Már-
ton keresztúri, gubacsi, szentlőrinci 
és péteri bérlő - kérésére Gubacs és 
Szentlőrinc pusztákat Keresztúrhoz 
csatolta, és elrendelte határjárásu-
kat.6 De ezzel még koránt sem ért 
véget a vita.7 1722 májusában már a 
pesti és keresztúri lakosok közötti 
perről értesülünk Szentlőrinc, Péteri 
és Gubacs pusztákat illetően.8 Újabb 
év elteltével ismét Vattay János tilta-
kozott, mert Szentlőrinc, Gubacs és 
Péteri pusztákat a pestiek mellett már 
Cinkota és Csömör lakosai is hasz-
nálták, míg Szentmihály és Alsóné-
medi pusztákat pestiek vették műve-
lés alá.9 1723. november 22-23-án 
már a Vattay fivérek özvegyei, 
Zolnay Judit (később Györky István-
né) és királyfalvi Róth Ádámné sz. 
Péchy Anna nevében tiltakozott 
Kecskeméti István, mert a Pest által 
bérelt Szentlőrinc, Gubacs és Péteri 
pusztákon a határjeleket elmozdítot-
ták,10 (Péterit Kőrakás pusztának is 
nevezték.)11 1731-ben pedig Sze-
leczky Mártonnal kerültek szembe, 
aki korábban azokat részben bérel-
te.12 1732. március 31-én Grassal-
kovich I. Antal személynök, egyben 
a Neoacquistica Comissio vezetője 
kérésére kiküldték az alispánt Gu-
bacs, Szentlőrinc, Péteri és Szentmi-
hály puszták, valamint Csömör falu 
határjárására.13 Ez olyannyira jól 
sikerülhetett, - hiszen nyilván jelen-
tést kapott róla Grassalkovich Antal - 
hogy 1733. március 9-én Posgay 
Zsigmond táblai jegyző, Grassal-
kovich Antal helytartója és tanácsno-
ka kért és kapott gazdája nevében 
testimoniálist arról, hogy többek 

között Ecser falu Vecsés pusztával, 
Csömör falu Szentmihály pusztával 
továbbá Gubacs, Szentlőrinc, Péteri 
és Soroksár puszták Grassalkovich 
tulajdonában és használatában van-
nak.14 Így 1735-ben már az új föld-
birtokos, Grassalkovich Antal indí-
tott pert Pest városa ellen Szentlő-
rinc, Gubacs és Pest határát illetően. 
1737 végén Grassalkovich revízió 
alá akarta vétetni a Cinkota és Szent-
lőrinc közötti határt is, ami miatt 
Beniczky Tamás, Cinkota földesura 
tiltakozott. Végül a három fél megál-
lapodott a Pest, Gubacs, Szentlőrinc, 
Szentmihály és Cinkota közötti hatá-
rokat illetően, ami során egy kőbá-
nya is megemlíttetett.15 

A fentiek alapján Szentlőrinc pusz-
ta lényegesen nagyobb volt a mai 
Kispestet és Pestszentlőrincet magá-
ba foglaló, egykor Vecsés községhez 
tartozó Pusztaszentlőrincnél, és Bu-
dapest X. kerületének jelentős része 
vagy egésze is hozzá tartozott, hi-
szen nemcsak Pest városával, hanem 
Cinkotával és Szentmihállyal 
(Rákosszentmihály) is határos volt 
északon, és kőbánya, valamint szőlő-
hegy is volt rajta, amiket a pestiek 
műveltek, illetve egy részét legelő 
céljára bérelték. A Szentlőrincen 
említett szőlőhegy minden bizonnyal 
a mai kőbányai Óhegy, a kőbánya a 
IV. Béla által Pestnek adományozott 
kőéri bánya, ami – úgy tűnik - csak a 
bányajog alapján volt Pest városáé, a 
birtokjog szerint - ami az ekevas 
aljáig tartott – nem, és a legelő akár a 
Keresztúri-dűlőn egykor volt páskom 
is lehetett. A jegyzőkönyvek feljegy-
zéseiből arra következtethetünk, 
hogy Pest városa csak ekkor, azaz 
1737-ben kapta meg Szentlőrinc 
puszta északi részét, vagyis a mai X. 
kerület jelentős területeit, illetve 
Gubacs egyes részeit, ami azt is 
megmagyarázza, hogy a Ferencvá-
ros, Pesterzsébet és Wekerletelep 
közötti határ (a Határ út) miért olyan 
egyenes. A Keresztúri-dűlő pedig 
Szentlőrinc puszta részeként ilyen 
formán 1721-től egy rövid ideig va-
lóban Rákoskeresztúrhoz tartozott. 

3 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., I. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1989, 203. 
4 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., I. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1989, 503. 
5 Borosy András – Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., II. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1991, 1116. 
6 Borosy András – Kisfaludy Katalin - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., III. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1992, 1235. 
7 Borosy András – Kisfaludy Katalin - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, III. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1992, 

1264., 1272., 1298. 
8 Borosy András – Kisfaludy Katalin - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, III. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1992, 1301. 
9 Borosy András – Kisfaludy Katalin - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, III. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1992, 1389. 
10 Borosy András – Kisfaludy Katalin - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, III. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1992, 1485 
11 Borosy András – Kisfaludy Katalin: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, IV. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1993, 1815. 
12 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, V. k., Pest Megyei Levéltár, Bp., 1994, 3212.  
13 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., V. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1994, 3344.  
14 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., V. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1994, 3601.  
15 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740., VI. kötet, Bp., Pest Megyei Levéltár, 1995, 4957., 4959., 4965.  
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A 
kik gyalogosan, autóbusz-

szal vagy gépkocsival 

időnként elhaladnak a 

Péceli úti Nepomuki Szent János 

Főplébánia-templom mellett, esetleg 

éppen oda igyekeznek a vasárnapi 

istentiszteletre, bizonyára gyakran 

gondolnak arra a jeles emléktáblára, 

amit a műemléki védelem alatt álló 

épület falai őriznek. Amikor eszükbe 

jut, hogy miről is tudósítanak az 

aranybetűk, talán felteszik maguk-

nak a kérdést: a márciusi ifjak egyik 

nevezetes vezéralakja, később a 

nemzet nagy írójává vált Jókai Mór 

és a kor ünnepelt színművésznője, 

Laborfalvi Róza miért egy falusi 

templomot választottak házasságkö-

tésük színhelyéül 1848 nyarának 

vége felé közeledve, és miért éppen 

a rákoscsabait? 

 Az első kérdésre választ ad az író-

forradalmár és a Nemzeti Színház 

csillaga között fellángoló szerelem 

ismert története, ami a március 15-

ikét követő hónapok egymásra torló-

dó eseményei közben is az újságol-

vasó közvélemény figyelmének elő-

terében állt, és ami alaposan felboly-

gatta Jókai családját, szakítópróba 

elé állította Petőfivel addig oly szo-

ros barátságát. 

Jókai önéletrajzi feljegyzéseiben a 

március 15-iki események leírásakor 

említi először a jövendőbeli felesé-

gével történt találkozását, de – amint 

Szabó László írja - valószínűleg már 

előbb ismerhette, hiszen az akkor 

még kicsiny írói világ állandó érint-

kezésben volt a színészekkel, és Jó-

kai, aki színikritikus is volt szükség-

képpen ismeretségben volt velük. 

Szerelmük azonban bizonyosan azon 

az ünnepien zűrzavaros Nemzeti 

Színházi estén szökött szárba, ahol a 

forradalmi hevületű közönség örö-

mittas kiáltozása miatt félbeszakadt 

a Bánk bán előadása, és Petőfi Nem-

zeti dala is – amit Egressy Gábor 

próbált átszellemülten tolmácsolni – 

elveszett a meg-megújuló hangza-

varban. Ezután lépett színre Jókai, 

amit maga így írt le: „Hasztalan 

szónokolt Petőfi a zártszék tetejéről, 

hasztalan állt ki Irinyi a tudósok 

páholyának mellvédére a népet 

haranguirozni, elveszett még 

Vasváry szava is a zajban, pedig a 

legfelső kakasülőről kísérté meg a 

tengercsillapító szónoklatot. A kö-

zönség a színházat szétbontani ké-

szült. (…) Ekkor nekem egy mentő 

gondolatom támadt. Fölmegyek a 

színpadra, s szólok a néphez a 

prosceniumból. S azzal térdig sáro-

san, mint más, vállamon a karbonári 

köpönyeggel, behorpadt cilinderka-

lapom mellett egy óriási veres tollal, 

oldalamon egy jurátus-karddal föl-

rontok a színpadra. Ott találkoztam 

először is Laborfalvy Rózával, ki 

saját nemzetiszínű kokárdáját vette 

le, s azt keblemre tűzte, azzal léptem 

a publikum elé. Hanem ez aztán ha-

tás volt! Mit beszéltem azt nem tu-

dom, hanem hogy kihallgattak, az 

áll, s hogy aztán szép csendesen és 

lelkesülten hazaoszlott a publi-

kum…” 

Az elkövetkező napokban egyre 

többet látták Jókait és Laborfalvit 

egymásba karolva a pesti, budai ut-

cákon. Kitört a botrány, a barátok 

nem nézték jó szemmel a 23 éves 

Mór és a nála nyolc esztendővel idő-

sebb, Juditként született Róza egyre 

mélyülő kapcsolatát. Amikor azután 

a házassági szándékuk is napvilágra 

került, hatalmas buzgalommal és 

minden eszközt bevetve próbálták 

azt megakadályozni. Petőfi élen járt 

ebben, üzenetet küldött Jókai édes-

anyjának, emlékeztetve őt a fenyege-

tő „katasztrófa” közeledtére. A fia 

kapcsolatán már amúgy is alaposan 

felháborodott Jókainét Pestre hozatta 

Komáromból, és immár együttes 

erővel igyekeztek a nem kívánt há-

zasság útjába állni. „A legdrasztiku-

sabb modorhoz folyamodtak a jóaka-

róim, a barátaim” – emlékezett visz-

sza később nagy írónk, akit még egy 

Barna Andor 

A Jókai „titok” Rákoscsabán 
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eldugott intézetbe is elvonszoltak, 

hogy bemutassák neki Laborfalvi 

Róza ott nevelkedő tizenkét éves 

leányát, aki a hősszerelmes szerepek-

ben csillogó színész, Lendvay Már-

ton által, házasságon kívül foganta-

tott. Azonban sem ez, sem a minden 

oldalról – még az orvosa részéről is - 

ránehezedő nyomás sem tudta eltán-

torítani kedvesétől. Próbált 

„elbujdosni”, de ott is a nyomába 

eredtek, így döntő lépésre szánta el 

magát. Így számolt be erről: „Az én 

legkedvesebb barátom, Petőfi Sán-

dor (a lelkemhez nőtt lélek) tette meg 

azt a kegyetlenséget, hogy lehozta 

Pestre az édesanyámat, ki csonttö-

résben szenvedő beteg volt, és a nő-

véremet, a kit oly nagyon szerettem, 

s ő maga vezette őket az én svábhe-

gyi menedékembe, melyről senki sem 

tudott más, csak ő. Ott voltunk elrej-

tőzve a menyasszonyommal. Csak 

néhány perccel előbb értesültünk a 

közeledésükről. Az asztaltól ugrot-

tunk föl, mely künn volt a fák alatt. 

Annyi időm már nem volt, hogy be-

menjek a házba a kalapomért. Abban 

a nemzetiszínű házisipkában, melyet 

Laborfalvy Róza készített számomra 

március 15-ike emlékéül (még ma is 

őrzöm) futottam el, a menyasszonyo-

mat kézen ragadva, keresztül a sűrű 

bozótokon, az úttalan erdőkön, két-

ségbeesett rohanással. Üldöztek! 

Engem! Hiszen ellenségtől üldöztetni 

is rettenetes dolog, de üldöztetni 

azok által, a kiket szeretünk! Hogy 

engemet kergessenek maguk előtt az 

én áldott jó anyám, a kedves néném, 
s az én szeretett Petőfi Sándorom. És 

mégis feleségemmé tettem 

Laborfalvy Rózát. Elvittem magam-

mal egy szegény kis faluba, s ott es-

küdtünk össze: násznagyunk voltak 

az egyházfi meg a harangozó.” (A 

fentiek folytatásában Jókai a házas-

ságkötése színhelyének Pilis-Csabát 

jelöli meg, bizonyára ezt veszi át 

Mikszáth, aki így szintén rossz hely-

ségnevet említ.) 

Első kérdésünkre tehát választ 

találtunk, maradt a második: miért 

esett a választás Rákoscsabára? En-

nek fontos okát a szomszédos Pécel 

közelségében és gróf Ráday IV. Ge-

deon személyében kereshetjük.  

Jókai titkos esküvőjét megelőzően, 

1848. augusztus 20-án a következő 

levelet írta a választotta iránt mérhe-

tetlen ellenszenvvel viseltető édes-

anyjának: „Hiszem, hogy kedves 

anyámnak is öröme, ami nekem örö-

möm s az én boldogságomat kedves 

anyám is úgy érzi, mint én magam. 

Hiszem, hogy isten áldása leend lé-

pésemen s hogy kedves anyámé sem 

fog elmaradni. Folyó hó 30-án eskü-

szöm Laborfalvi Rózával, az én nász-

nagyom Nyáry Pál, az övé Ráday.  

Kedves anyámat szeretve tisztelő 

fia Mór.” 

A két bejelentett násznagy közül, a 

forradalom kezdetén Jókaiékhoz 

csatlakozó, majd vezető szerepet 

betöltő Nyáry Pál választása kézen-

fekvő volt, de Ráday IV. Gedeon 

felkérésére is van magyarázat. Ehhez 

azonban egy kicsit vissza kell tekin-

teni a Ráday család történetére, tag-

jainak a művészetekhez, politikához, 

Jókai Mórhoz és Laborfalvi Rózához 

fűződő kapcsolataira. 

A középnemesi Ráday család ősei 

a XI. század vége felé, Könyves Kál-

mán uralkodása alatt Nápolyból ér-

keztek Magyarországra. A család 

tekintélyét Ráday I. Pál (1677-1733) 

alapozta meg, aki II. Rákóczi Ferenc 

titkos secretáriusa, majd erdélyi kan-

cellárja, a fejedelem első diplomatá-

ja, egyben mindvégig egyik legbizal-

masabb belső munkatársa volt. Ő 

készítette a fejedelem nevében az 

országgyűlési előterjesztéseket, fo-

galmazta a követi utasításokat, leve-

lezett a magyar diplomatákkal és a 

külföldi udvarokkal. Ő írta a 

Manifestumot, más néven 

Recrudescunt-ot, amelyben az euró-

pai uralkodókat tájékoztatták a sza-

badságharc céljairól. Ráday készítet-

te el - Eszterházy Antal generális 

ötlete nyomán - az első, latin nyelvű 

magyarországi hírlapot, amely Mer-

curius Hungaricus, majd Mercurius 

Veridicus Ex Hungaria címet viselte. 

A szabadságharc végóráit megelőző-

en nyomtattatta ki először Lelki hó-

dolás című imádságos könyvét, ame-

lyet 1702-ben saját használatra lati-

nul írt, majd 1706-ban magyar 

nyelvre is lefordított. Ezekből az 

imádságokból hét, a ma is használa-

tos református énekeskönyvben is 

megtalálható. A szatmári fegyverle-

tétel után nem a bujdosást választot-

ta, élt a felkínált amnesztia lehetősé-

gével. Később a református egyház 

első generális főkurátoraként ő irá-

nyította a protestáns egyházak Bécs 

elleni harcát. Felesége Kajáli Klára 

szülői örökségeként került a tulajdo-

nába Pécel, ahol 1722 és 1730 között 

építtette fel az első kúriát, de családi 

életének színtere a Nógrád várme-

gyei Ludány volt. Könyvtáráról már 

a szabadságharc idejéből is egy 150 

könyvet tartalmazó regiszter maradt 

fenn, Catalogus Librorum 

Radianorum címmel. Gyűjteménye a 

kor legkorszerűbb történeti, jogi és 

antik latin nyelvű könyveit tartal-

mazta. Ezekkel vetette meg fia, Rá-

day I. Gedeon későbbi országos hírű 

könyvtárának alapjait.  

Ráday I. Gedeon (1713-1792) a 

család másik kiemelkedő tagja volt, 

akit édesapja tudatosan az irodalom 

és a tudományok felé irányított. Ta-

nulmányai és képességei a magyar-

országi felvilágosodás előkészítőjé-

vé, egyik vezéregyéniségévé, a hazai 

irodalmi élet meghatározó személyi-

ségévé tették. 1755-1774-ben barokk 

kastéllyá formálta a péceli kúriát, 

elkészíttette a könyvtárterem freskó-

it, bútorait. Földbirtokosi tevékeny-

ségei mellett az irodalomnak és a 

tudományoknak élt, Péceli otthona 

gyorsan szellemi és tudományos 

központtá vált. A családi könyvtárat 

mintegy 15.000 kötetre gyarapította, 

ami tartalmazta a kor tudományos 

alapműveit, a klasszikus és kortárs, 

valamint a magyar nyelvű irodalmat. 

Maga is írt, művei nyomán az iroda-

lomtörténet őt tartja a Kazinczy előtti 

korszak egyik legnagyobb hatású 

alkotójának és szervezőjének. A 

nyelvújítás támogatója volt, Ka-

zinczy Ferenc a mesterét látta benne 

és folyamatosan kapcsolatot tartott 

vele. Verseiből alig-alig maradt az 

utókorra, mert azokat halála után a 

fia tűzre vetette. Politikusként res-

tellte, hogy az apja költő, nem tartot-

ta azt urakhoz illő tevékenységnek. 

Ráday I. Gedeon unokája, Ráday III. 

Pál (1768-1827) nagyapja társaságá-

ban a kultúra fontosságát tanulta, és 

bár adóságai miatt nem állt távol tőle 

a péceli könyvtár elkótyavetyélése, 

vonzódott az irodalomhoz - Ka-

zinczy Ferenchez szoros barátság 

fűzte - és eltökélten támogatta a szín-

játszást. Egyik fő előmozdítója volt a 

Kelemen László vezette első magyar 

színtársulat megalakulásának (1790), 

egész életén át szívén viselte a mű-

ködését, fejlődését.  
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Fia, Ráday IV. Gedeon (1806–

1873) is elődjét követve vált az egy-

re virágzóbb hazai színjátszás része-

sévé. Ez elsősorban már nem a me-

cenatúrát jelentette, hiszen a rájuk 

maradt, többgenerációs adósságok 

miatt a családi vagyon nagy részét 

testvérével - Ráday Lászlóval - el-

vesztették. A Rádayak hírneve és 

befolyása azonban ennek ellenére 

töretlen maradt. Gedeon gróf politi-

kusként a nemzeti reformellenzék 

egyik vezetője és hangos szószólója 

volt. Pest megyében folytatott harcos 

tevékenysége miatt rövidesen hűtlen-

ségi per vádlottjává vált. Az 1838. 

évi nagy árvízi mentésben Wesselé-

nyi mellett, más főurak társaságában 

ő is részt vett. A korabeli újságok az 

önfeláldozó mentők közül többeket 

kiemeltek, Ráday Gedeon grófot is. 

Péceli kastélyát - átmeneti szállás-

ként - otthonaikat elvesztő árvízi 

menekültek rendelkezésére bocsátot-

ta. (Hasonlóképpen tett keresztúri 

kastélyában a mentésben szintén 

részt vevő Podmaniczky János gróf 

is.) Ráday IV. Gedeont 1839-ben 

országgyűlési képviselővé választot-

ták, de a pere miatt nem foglalhatta 

el a helyét. 1844-ben ismét megvá-

lasztották, akkor már minden bonyo-

dalom nélkül. Kossuth Lajos odaadó 

híve volt, akinek követté választásá-

ban, 1847-ben jelentős szerepet ját-

szott. 1848-ban Nógrád vármegye 

főispánjának nevezték ki. A szabad-

ságharc bukása után két év várfog-

ságra ítélték, de kegyelemben része-

sült, így börtönéből hamarabb szaba-

dulhatott. Ráday először 1845 és 

1849 között volt a Nemzeti Színház 

igazgatója. „E minőségében pártolta 

a nemzeti irodalmat, a kor művészei-

vel és íróival baráti kapcsolatban 

állt” – írták róla. Bizonyára ebből az 

időből származik Jókai Mórhoz és az 

1837-ben a színházhoz szerződő 

Laborfalvi Rózához fűződő kapcso-

lata, barátsága. A büntetése és szaba-

dulása után többé nem vállalhatott 

közéleti szerepet, ennek ellenére 

1854-től ismét meghívták a Nemzeti 

Színház igazgatójának, 1860-ig állt 

az intézmény élén.  Ráday IV. Gede-

on mellett, annak testvérbátyja, 

László is szoros kötelékben állt a 

Pesti Magyar - majd Nemzeti - Szín-

házzal. Amellett, hogy egyik fő rész-

vényese volt, titkos szerelmi vi-

szonyt folytatott a társulat szoprán 

énekesnőjével, 

Felber (Felbér) 

Máriával. Ráday 

László (1804-

1868) az ország-

gyűlés felsőházá-

nak jegyzői hiva-

talát töltötte be, 

de a források 

„őfelsége kamarásának” és több vár-

megye táblabírájának is titulálják. Az 

örökölt, nyomasztó adósságok miatt, 

1861-ben ő adta el öccsével - egy 

1432 oldalas katalógus kíséretében - 

a péceli családi könyvtárat a 

Dunamelléki Református Egyházke-

rületnek, amely a mai Ráday Könyv-

tár alapját képezi. Az örökösödési 

vagyonmegosztás alapján a ludányi 

kastély az ő-, 

míg a péceli 

öccse, Gedeon 

tulajdonába ke-

rült. Így László 

gróf egyéb teen-

dői mellett a 

Ludány környé-

ki és Gyömrői 

birtokain gazdál-

kodott. Felesége 

- az apai ágon 

porosz - Ida von 

Wartensleben 

négy gyermekkel ajándékozta meg, 

de a házasságán kívül, Pécelen meg-

bújva Felber Mária művésznőtől is 

született két gyermeke: 1841-ben 

Mária és 1853-ban Ráday Ágnes, aki 

később a Közlekedési Múzeumot 

alapító és kezdetekben igazgató 

Banovits Kajetán első neje lett. 

 A családtól, barátoktól 

„üldöztetett” Jókai és Laborfalvi egy 

nyugodt és eldugott helyet keresett 

házasságkötésük színhelyéül. A di-

rektor és egyben barát Ráday IV. 

Gedeon nyújtott segédkezet számuk-

ra, felajánlva péceli kastélyát a mé-

zesheteik idejére. Pesttől pedig kellő-

en távol, Pécelhez meg elég közel 

feküdt (fekszik) Rákoscsaba, amely-

nek katolikus temploma a református 

vőlegénnyel is elfogadó volt. Az 

előkészületek megtörténtek: az idő-

pontot kijelölték, a násznagyokat 

felkérték. Az idő előtti „szökés” 

azonban felborította a tervezett me-

netrendet.  Az esküvőt előbbre hoz-

ták, a szükséges „papírokat”, amiket 

nem volt idejük magukhoz venni, 

Szigligeti Ede szerezte be és küldte 

utánuk Csabára. A bejelentett nász-

nagyokra, azonban nem vártak, így 

lett az - Nyári Pál és Ráday Gedeon 

helyett – két helyi atyafi, Merva Ig-

nác kántortanító és Knaczker József 

harangozó (?). Az esketést 1848. 

augusztus 29-én Bruckner Endre 

rákoscsabai plébános végezte, akinek 

a szabadságharc idején történt tény-

kedését érdemes röviden felelevení-

teni. A forradalom és a szabadság-

harc iránt elkötelezett Jókai házassá-

gát szentesítő Bruckner megrögzöt-

ten császárhű ember volt, aki elítélte 

a bécsi udvar elleni felkelést. Hívei-

nek a szószékről is erőteljesen ezt 

hirdette, mindaddig, amíg 1849. ápri-

lisában úgy érezte, hogy talán jobb, 

ha elmenekül. Előbb Pestre, majd 
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Bécsbe ment. Az előrenyomuló csá-

szári seregekkel tért vissza Magya-

rországra, de augusztus 4-én fogság-

ba esett és Jókai szülőhelyén, Komá-

romban raboskodott, amíg az osztrá-

kok el nem foglalták a várost. Hat 

hónap elteltével érkezett vissza Rá-

koscsabára. 

Jókai Mór és Laborfalvi Róza Pé-
celen, a Ráday-kastélyban töltötte 
mézesheteit, abban a nevezetes, fal-
festményekkel díszített Herkules 
szobában volt a hálóhelyük, ahol 
látogatásai során Kazinczy Ferenc is 
el volt szállásolva. Amint az a szülői 
szívekkel történni szokott, egy idő 
múlva Jókai édesanyjáé is megeny-
hült: „És másfél év múlva az én ál-
dott jó anyám maga jött oda hoz-
zánk, hogy a nőmet kedves leányá-
nak nevezze, s meghívja magához 
régi otthonunkba, a komáromi apai 
házba.”A Rádayak és Jókai Mór 
kapcsolatát a történtek elmélyíthet-
ték. Gróf Ráday László fia, az 1829-
ben született Gedeon tovább építette 
családja többgenerációs barátságát 
Jókaival. Ráday V. Gedeon a szabad-
ságharc alatt honvédként harcolt 
Mészáros Lázár, Dembinszky és 
Bem oldalán, emiatt a bukás után 
tizenkét évig nem vehetett részt a 
közéletben. 1867-ben belügyminisz-
tériumi tanácsos lett, majd 1868-tól 
királyi biztosi kinevezést kapott az 
alföldi bűnszövetkezetek felszámolá-
sa céljából. A rablóbandák – közöt-
tük a szabadságharcban résztvevő 
Rózsa Sándor és betyárjai - garázdál-
kodása soha nem látott méreteket 
öltött, ami alapjaiban rendítette meg 
a közbiztonságot. Ráday V. Gedeon 
sokak által vitatott eszközökkel 
ugyan, de eleget tett a megbízatásá-
nak. Ráday és az író barátságának 
irodalmi hatásaként született A lélek-
idomár című regény, aminek megírá-
sakor – Mikszáth szerint - Jókai azo-
kat a betyártörténeteket használta fel, 
amiket maga a királyi biztos mesélt 
el neki.  

 
Források: 

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora 

Szabó László: Jókai élete és művei 
Csapó Csaba: Ráday Gedeon és a szegedi 

királyi biztosság a korabeli sajtó tükrében 

Csapó Csaba: Életrajz és mentalitás - Ráday 
Gedeon elfelejtett élete 

Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban 

(Budapest, MÁG, 2003) 
Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – 

régi és újkori ismertetése 

Hegedüs Géza: A Magyar Irodalom Arckép-
csarnoka 

Debnár László 

Rákosliget a Magyar Távirati Iroda (MTI) 

híreiben 

A magyar hírügynökség megalakulása 

A hírek szabad áramlása, az eseményekről szóló tudósítások eljuttatása 

mindig is igénye volt már a XIX. század polgárainak is. Elég csak Kossuth 

Lajos Országgyűlési Tudósításaira gondolni a reformkor kezdetén. A meg-

valósításra azonban Magyarországon elég hosszú időt kellett várni ettől az 

időponttól. Az Osztrák-Magyar Monarchiában csak a kiegyezést követően 

jöhetett szóba egy önálló, elsősorban magyar hírek továbbításával foglalko-

zó szervezet létrehozása. 1880. november 23-án két országgyűlési gyorsíró, 

Maszák Hugó és Egyesy Géza fejében született meg az igény arra, hogy 

távirataikat ingyenesen továbbíthassák. 1881 márciusában aztán megkapták 

az engedélyt, meg is kezdődhetett az érdemi munka, de még várni kellett 

arra, hogy valóban hírügynökség lehessen ez a szervezet. Az MTI, mint 

önálló hírügynökség 1898 óta működött. Ekkor miniszterelnöki döntés alap-

ján megvételre került a szervezet és valóban megkezdte nemzetközivé törté-

nő fejlődését. Illetve megteremtődtek annak alapjai, hogy ne csak a magyar-

országi, hanem a külföldi hírek is megjelenhessenek az irodánál. Elsősorban 

a bécsi székhelyű Telegraphen-Correspondenz Bureau-val dolgoztak szoro-

san együtt (Ez az iroda volt az MTI osztrák megfelelője). Az iroda ettől a 

tranzakciótól még alapvetően magánkézben maradt.  

A Károlyi kormány 1918-ban államosította a szervezetet, amit a kommu-

nista diktatúra aztán jól tudott hasznosítani saját céljaira is.  

1920-tól az akkori miniszterelnök Teleki Pál, Horthy egyik tisztjét, Kozma 

Miklós századost bízta meg a vezetéssel, aki hamarosan kezdeményezte a 

részvénytársasági formába történő átalakítást. 

Innentől kezdve új irányt vett a fejlődés. Több irányú fejlesztéseket hajtot-

tak végre, amely mind a gyorsabb hírtovábbítást szolgálta. Többek között 

Kozma ténykedéséhez köthető a Magyar Hirdető Iroda Rt., a Magyar Film-

iroda Rt. és a Magyar Országos Tudósító Rt. létrejötte. Ez utóbbi lett a rend-

őrség, Budapest székesfőváros és Pest vármegye félhivatalos kőnyomatos  

laptudósítója.  

A Rákosligetről szóló első hírek is szinte azonnal, a mai értelemben is 

hírügynökségnek nevezhető MTI létrejöttét követően megjelentek (MTI, 

MOT) anyagaiban. Mellékesen jegyzem meg, hogy közel azonos időpontban 

született meg a magyar hírügynökség gondolata (1881) és Rákosliget meg-

alapításának igénye (1896). Tehát, amikor az MTI valóban működni kezdett, 

az 1920-as évek elejétől lehetett számítani a községben történő események 

MTI általi publikálására. 

Rákosliget az MTI híreiben 

Milyen hírek érdekelték az embereket? Nem volt ez másként akkor sem, 

mint ma. A politikai eseményektől kezdve a civil szervezetek akcióin ke-

resztül a sporttól a bulvárig szinte minden. Talán az arányok mások voltak? 

Ennek eldöntését az olvasóra bízom. 

Az első hír, amely községhez köthető rögtön egy tévedést, elírást tartalma-

zott. Közel száz éve 1924-ben a Vöröskereszt 10 éves fennállását ünneplő ese-

ményről adott hírt. Ebben szerepelt az a mondat, mely szerint „A 

rákosligeti Vörös Kereszt fiókegylet vasárnap ünne-

pelte fennállásának tizedik évfordulóját. A díszköz-

gyűlésen Maderspach Ferencz, az 1649. évi vértanú 

http://mek.oszk.hu/01100/01149/
http://mek.oszk.hu/01100/01149/
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egyenes leszármazottja elnökölt. MTI 

1924. október 31. 12. kiadás 16 óra 30 

perc.” 

Helyesen 1849. évi vértanúja lenne. Maderspach Ká-

roly az 1848-49-es szabadságharc idején vasgyárára ki-

tűzte a magyar trikolórt, fegyverekkel látta el a szabadsá-

gért küzdő magyar seregeket. Felesége, Buchwald Fran-

ciska aktívan részt vett a nemzetőrség felállításában. Ká-

roly öccse is részt vett a szabadságharc küzdelmeiben, 

alezredesi rangban. A fehértemplomi győzedelmes csaták 

ünnepelt kapitánya volt. 1849 januárjában Zsombolya 

határában tüdőgyulladásban halt meg, az ottani temető-

ben temették el. 

Haynau csapatai 1849. augusztus 22-én vonultak be 

Ruszkabányára, elfogatta Buchwald Franciskát. A tábor-

szernagy a falu főterén félmeztelenre vetkőztette, a lakos-

ság előtt nyilvánosan megvesszőztette, majd börtönbe 

záratta. Ellene a vád az volt, hogy a tavasz hadjárat győz-

tes csatái idején egy szalmabábut felöltöztetett  császári 

egyenruhába, és gúnyversek kíséretében eltemette. A vád 

azonban koholt volt. Haynau Maderspach Ferenc holttest-

ét a sírjából is ki akarta ásatni, majd felakasztatni, ám ezt 

a helyi lakosság ezt megakadályozta. 

Maderspach Károly 1849. augusztus 23-án 

Ruszkabányán a családját ért megaláztatás miatt a közeli 

dombon a saját készítésű ágyújával agyonlőtte magát.  

1925. 06. 03. 

Felavatták az első világháborús emlékművet. 

„Rákosliget közönsége Pünkösd hétfő-

jén leplezte le a hősi halottai emlé-

kezetére közadakozásból emelt szobor-

művet. Az ünnepi beszédet József fő-

herceg tartotta igen nagy hatással. A 

rohamozó katonát ábrázoló emlékmű 

Thomek István szobrászművész kitűnően 

sikerült alkotása.” 

Rákosliget nagyságához képest elég élénk társadalmi 

életet élt. Ennek tanúja az a sok, szám szerint 31 szerve-

zet, egyesület, amely a községben működött 

1. Rákosligeti Iskola Egyesület  

2. Rákosligeti Légoltalmi Liga 

3. Rákosligeti Közművelődési Kör 

4. Rákosligeti Stefánia Fiókszövetség 

5. Rákosligeti Katolikus Kör 

6. Rákosligeti Szépészeti és Madárvédő Egyesület 

7. Rákosligeti Levente Egyesület 

8. Rákosligeti Temetkezési Segélyegyesület 

9. Rákosligeti Dal és Zene Kör 

10. Rákosligeti Demokrata Kör 

11. Rákosligeti Zenekar Egyesület 

12. Országos Frontharcos Szövetség Rákosligeti Csoportja 

13. MOVE Rákosligeti Társadalmi és Sport Egyesület 

14. Rákosligeti Függetlenségi Olvasókör 

15. Rákosligeti Polgári Kör 

16. Rákosligeti Atlétikai Club 

17. Rákosligeti Vöröskereszt Egyesület 

18. Rákosligeti Katolikus Nővédő és Leányok Egyesülete 

19. Rákosligeti Kereskedők és Iparosok Köre 

20. Rákosligeti Halálozási Segély Egyesület 

21. Munkás Otthon Ifjúsági Kör 

22. Rákosliget és Vidéke Izraelita Nőegylet 

23. Rákosligeti Kiskereskedők Egyesülete 

24. Rákosligeti Úszó Egyesület 

25. Vöröskereszt Fiókegylet tagjainak Temetkezési Se-

gélyegyesülete 

26. Rákosligeti Hadviselt Katonák Szövetsége 

27. Rákosligeti Általános Ipartestület 

28. "Turul" Szövetség Rákosligeti Hunyadi János Bajtársi 

Törzs 

29. Rákosligeti Sport Club 

30. Rákosligeti Önkéntes Tűzoltótestület 

31. Rákosligeti "Chevra Kadisa" Izraelita Szentegylet 

A későbbiekben láthatjuk majd, hogy ezek a szervezetek 

bőven szolgáltak hírrel, amelyek meg is jelentek a hír-

ügynökség kőnyomatos számaiban. 

A továbbiakban hírcsoportokként csokorba gyűjtve 

szemezgetek a hírek közül, először a sporthírekkel, hi-

szen a legtöbb újságolvasó általában ezzel kezdi. 

Sporthírek 

Az egyik első úszó hír: „Mialatt a magyar vá-
logatottak Magdeburgban küzdenek a 

nemzeti színek becsületéért, a főváro-

si úszók pedig a MUE, versenyén Siófo-

kon indulnak, azalatt a vidéki úszók 

Rákosligeten találkoznak. 

Részlet az eredeti emlékműről. 

Forrás: fortepan.hu  
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Augusztus 2-án ugyanis a vidék leg-

öregebb úszóegylete, a Rákosligeti 

Úszó Egylet rendezi a MUSZ. főtitkárá-

nak a háború előtti legjobb vidéki 

sprinternek nevére kiírt Révay-

vándordíj egyletek közti pontverseny-

ét, A versenyre, melynek keretében a 

hatalmas serleg ötödször kerül kiírás-

ra, rekordnevezés érkezett. Tata, Esz-

tergom, Jászapáti, Rákosliget, Rákosz-

szentmihály és Csillaghegy úszói adnak 

egymásnak találkozót. A versenyen, 

amely nagyban hozzá fog járulni a vidé-

ki erőviszonyok tisztázásához.” MTI 1925. 

július 31. péntek 4. kiadás 12 óra 4. oldal 

Hol is találkozhattak? Az Ilona strand volt az egyetlen 
rákosligeti úszómedence. Amikor tehát a Ferihegyi úton 
Rákoskeresztúrról Rákosliget felé vesszük utunkat, el-
hagyva a Rákos patak hídját a baloldalon egy hatalmas 
bozótost láthatunk. Ki hitte volna, hogy közel száz éve itt 
úszók csatáztak érmekért, serlegekért.  

A későbbiekben is jelentős a sporttudósítások száma. 

1928. február 21. 

„A Magyar Országos Lawn Tennis Szövet-

ség  Pestvidéki Kerületének közgyűlése 

a következő tisztikart választotta 

meg: kerületi elnök ifj. Herzum János, 

kerületi előadó dr. Janczer Lajos, ke-

rületi pénztáros Rónai János Az intéző 

bizottság: alelnökök Gabrovits Emil és 

Leiner Ferenc, intéző bizottsági ta-

gok: Kleiszner László és Tukovits Sán-

dor. A kerületi egyéni bajnokságok 

megrendezésével a közgyűlés a 

Rákosligeti Úszó Egylet tennisz szak-

osztályát bízta meg. A bajnokságok 

Rákosligeten augusztus 18-20. napján 

kerülnek eldöntésre ./MTI/” 

Az úszók nem csak úsztak tehát, hanem a ma is műkö-
dő teniszpályán kiegészítő sportot űztek, versenyeket 
szerveztek. Híres teniszező is kikerült a nevelésükből, 
Gabrovitz (Gábori) Emil Magyarország többszörös te-

niszbajnoka. 

Társadalmi-politikai hír  

Figyelem! A dátum 1926. A kormánynak be kellett 

avatkozni a lakástulajdonosokat érintő hiteltörlesztésből 

eredő problémák miatt. Nevezetesen fel kellett lépni a 

kilakoltatások ellen. Akkor is válság volt, és ez még csak 

a kezdet. Mi lesz itt három év múlva. 

„1926. szeptember 11-én hatályba lé-

pett az 526/1926. M.E. Rendelet. A Ma-

gyar Távirati Iroda jelenti: A magyar 

kir. minisztérium 5200/1926.M.E.sz. 

rendelet 42.§.2. bekezdésének a/pontja 

alapján Csepel, Csillaghegy, Gödöllő, 

Pestszentlőrinc, Rákosliget, Rákos-

szentmihály és Soroksár pestkörnyéki 

községekben valamint Berettyóújfalu, 

Bonyhád, Csorna, Dombóvár, Kisvárda, 

Mezőkövesd, Moson, Putnok, Szerencs és 

Szikszó községekben a háztulajdonosok 

szabad rendelkezési jogát további ren-

delkezésig felfüggesztette.” MTI 1926. 

szeptember 11. szombat, 11. kiadás 18 óra 20 perc, 11. 

oldal. 

1930-as hír, melyből megtudhatjuk, hogy a közszolgá-

lati dolgozók házbérét felemelték. Elmondhatjuk akár azt 

is, hogy akkor sem volt könnyű helyzetük a közszolgáknak. 

Az Ilona strand, uszoda 1930 körül. 

Forrás: ERH Digitális Archívum.  
Grabovitz Emil 1932. 

Forrás : ERH Digitális Archívum  
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„A magasabb osztályba sorozás 1930. 

május elsejétől kezdődő hatállyal tör-

ténik s az erre vonatkozó kormányren-

delet a május elsejei hivatalos lapban 

jelenik meg.” 1930. április 30. szerda 33. kiadás 20 

óra 15 perc 34. oldal 

Rákosliget esetében az V. lakáspénz-osztályból a IV. 

lakáspénzosztályba sorolták a lakbéreket.  

1930. október 11-én megalakult Rákosligeten a Gázvé-

delmi Liga. Szerepe elsősorban polgári védelmi feladatok 

ellátása volt.  

„Szabó István községi bíró indítvá-

nyára a liga megalakítását ki is mond-

ták, majd vezetőül Major Mihályt, 

szakelőadókul pedig Madarász Emilt és 

Balogh Istvánt jelölték…” Magyar Országos 

Tudósító 1930. október 11. szombat XII. évfolyam 231. 

szám 5. oldal. 

1931. március 17. Pest vármegye állat egészségügyi 

felügyelője jelezte, hogy többek közt Rákosligeten is 

baromfikolera járvány lépett föl. 

1933. június 19. Pártalakítás Rákosligeten 

„A NEMZETI EGYSÉG PÁRTJANAK ZÁSZLÓ-

BONTÁSA PEST KÖRNYÉKEN ÉS A VIDÉKEN. 

Rákosligeten, a Budapest-környéki vá-

lasztókerület mintaszervezetében, a 

Kultúrpalotában volt az alakulás kb. 

800 főnyi közönség jelenlétében. El-

nökké választották Jacobi Ágost ny. 

ezredest, titkár lett vitéz Keresztúri 

István.” 

1934. december 5. Megalakult a MOVE. 

Ezt a hírt igazán tehettem volna a sportrovathoz is, de a 

MOVE alapvetően félka-

tonai-politikai szervezet 

volt. Szerepeljen tehát itt. 

„RÁKOSLIGETI MOVE 

SPORTEGYESÜLET 

december 4-én, 

kedden este tar-

totta alakuló 

közgyűlését az 

ottani kultúrház-

ban. A közgyűlést 

vitéz Endre Lász-

ló főszolgabíró, 

a MOVE országos 

társelnöke nyi-

totta meg.” 

1937. június. 18. 

Telefonvonal fejlesztés történt a községben azzal, 

hogy a budapesti hálózat része lett a település. A postahi-

vatalban is létesült nyilvános telefonállomás, amely mun-

kaidőben állt a lakosság rendelkezésére. Aztán, mint tud-

juk sokáig nem sok minden történt. Még a hatvanas évek 

közepén is csak két nyilvános állomás működött 

Rákosligeten. Egy a vasútállomásnál egy pedig a XIX. 

utca sarkán. A kézi beszélő felvétele után a rákoskeresz-

túri telefonos kisasszony jelentkezett be. Az igénylők 

hosszú sora várt telefonra még hosszú évtizedekig. 

„A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 

kereskedelem- és közlekedésügyi mi-

niszter június 26-ától kezdődőleg az 

érdekelteknek régi kívánságát teljesí-

tette, amikor az alábbi felsorolt 

helységeket, illetőleg telepeket a bu-

dapesti egységes távbeszélő-hálózatba 

bevonta: Rákoshegy /15/, Rákoskeresz-

túr /15/ Rákosliget /l5/.” 

1937. december 10. Elismerés rákosligeti polgárnak. 

„A belügyminiszter Sárosi János ny. 

MÁV tisztviselőt, Rákosliget esküdtjét 

a község érdekében kifejtett önzetlen 

munkásságáért elismerő díszoklevéllel 

tüntette ki. A miniszteri elismerést 

P r e s z l y  E l e m é r  t i t k o s  t a n á -

csos,Pest,vármegye főispánja adta át, 

a kitüntetetteknek Rákosliget község 

ebből az alkalomból díszközgyűlést 

tartott, amelyen Sárosi Jánost meleg 

ünneplésben részesítettek. MTI” 

1938. január 15. vitéz Endre László (a község díszpolgá-
ra) alispánná történt kinevezése miatt díszközgyűlést 
tartott a községi elöljáróság. 

Már 1938-ban úgy számolt Budapest vezetése, hogy 
Rákosliget környéki település. Ami azt jelentette, hogy a 
főváros városrendezési tervében, mint környéki települést 
tart nyilván, a tervek kidolgozásánál ezt figyelembe ve-
szik. A városrendezésre és a telek átalakításra vonatkozó 
szabályait a felsorolt nagyközségekre, így Rákosligetre is 
kiterjeszti. Mindez azt jelentette, hogy az említett váro-
sokban és községekben a városrendezési terveket a Fővá-
rosi Közmunkák Tanácsa fogja megállapítani és az épí-
tésügyi hatóság is másodfokon a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsa lesz. 

Az MTI/MOT rendszeresen tudósított 30-as években 
minden olyan eseményről, amely adományozáshoz köt-
hető. Ilyen volt pl.: A Rákóczi szobor Alapba történő 
befizetések, a különböző, a kormányzó által támogatott 
szegénységet enyhítő gyűjtések eredményei, az elszakadt 
országrészek áttelepülőit segítő befizetések. 

A II. világháború kitörése rányomta bélyegét a hírekre 
is. Alapvetően gazdasági szabályozó hírek jelentek meg, 
amelyek érintették a települést is. 

1939. december 5. 

„Az árellenőrzés országos kormánybiz-

tosa szabályozta a zsírszalonna, háj 

és zsír legmagasabb árát. A rendelet 

értelmében december 6.-ától kezdve Bu-

BECSÜLETTEL A HAZÁÉRT. 

MOVE 

RÁKOSLIGETI TSE  
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dapest területén a legmagasabb fo-

gyasztói árak ezek: olvasztani való 

zsírszalonna bőrrel kilogrammonként 

1.72 P, háj 1.86 P, zsír 1.80 P.” Ezek 

az árak Rákosligetre is vonatkoztak. 

1939. december 18. 

„A Budapesti Közlöny keddi száma köz-

li az iparügyi miniszter rendeletét, 

amely szerint a téglagyárosok és, ke-

reskedők kötelesek községek területén 

lévő égetett agyagtégla-készletüket 

bejelenteni és ha az iparügyi  minisz-

ter úgy rendelkezik, valamely közhiva-

talnak vételre felajánlani.” 

A rendelet Rákosligetre is kiterjedt. Ha összevetjük a 
korábbi hírrel, akkor ez nem túl jó fényt vet a gazdaság 
akkori állapotára. Lehet, hogy a háború érezteti hatását 
máris? 1940. október 9-én keltezett hírben az árellenőr-
zés országos biztosa majd módosítani fogja ezeket az 
árakat. 

De a következő hír már a háború következménye. Elő-
revetíti, hogy egyre több alkalommal fog olyan hír meg-

jelenni, amely a lakosság fogyasztásnak korlátozására 
illetve fogyasztói árakra vonatkozik. 

1940. április 13. 

„A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 

földművelésügyi miniszter 153.840/1940 

sz. F.M. számú, a cukor forgalmának és 

fogyasztásának szabályozásáról szóló 

rendeletében Budapest székesfőváros 

területén és a szomszédságában fekvő 

városokban és községekben a cukor fej-

adagját személyenkint és hetenkint 24 

dekagrammban állapította meg. E váro-

sok és községek felsorolása a követke-

ző: Budafok, Kispest, Pestszenterzsé-

bet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Új-

pest, Albertfalva, Békásmegyer, 

Budatétény, Cinkota, Csepel. Dunaha-

raszti Nagytétény, Mátyásföld, Pesthi-

degkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rá-

koscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, 

Rákosliget, Rákosszentmihály, Sasha-

lom, Soroksár, Vecsés.” 

Egy kis politikai csatározás Pest Vármegye közgyűlésében. Álljon itt az eredeti kópia. 

MOT 1938. augusztus 2. kedd / 2. oldal: 
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A háborús hangulatot fokozza az a hír is, mely szerint a 

közellátási miniszter rendeletet adott ki a budapesti zárt 

területen a lisztkiskereskedők kijelöléséről.  

1940. április 10. 

„A rendelet értelmében Budapest szé-

kesfőváros továbbá Kispest, Pestszen-

terzsébet, Pestszentlőrinc, Budafok, 

Rákospalota és Újpest megyei városok, 

valamint Albertfalva. Békásmegyer, 

Budatétény, Cinkota, Csepel, Dunaha-

raszti, Nagytétény, Mátyásföld, Pest-

hidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, 

Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, 

Rákosliget, Rákosszentmihály, Sasha-

lom, Soroksár és Vecsés nagyközségek 

területén lisztet a fogyasztóközönség 

részére csakis kijelölt lisztkiskeres-

kedő árusíthat.” 

1941. május 17.  

Az MTI hír a zsírjegyrendszer bevezetéséről tudósít. E 

szerint Rákosligeten is csak „hetenkint és fe-
jenként 16 dekagramm zsír vagy 18 dkg 

háj vagy 18 dkg bőr nélküli zsírsza-

lonna, illetőleg 20 dkg bőrös zsír 

szalonna adható.„ A nehéz fizikai munkát vég-

zőkre más vonatkozott. 

Egyházi hírekek 

Önmagában egyházi hír szinte csak ez a kettő jelent 

meg. (Közvetve természetesen azért jelen voltak a hírek-

ben a településen működő egyházak.) 

1930. január 24. 

Raffay evangélikus püspök tartott beszédet arról, hogy 

mit tehet az ifjúság az egyházért. Az előadást színesítette 

a rákosligeti vegyes kar, melyet Szattinger Alfréd kar-

nagy vezetett. 

1932. november 21. 

A MOT tudósítója féloldalas hírben számolt be az 

evangélikus templom felszenteléséről. 

Az iskola hírei 

Az iskola mindig is különleges helyet foglalt el a tele-

pülés életében. Ennek következtében az alábbiakban az 

összes vele kapcsolatban fellelt hírt közreadom. 

Kezdjük a névadással. 1930-ban kapott nevet az iskola. 

1930.május 02. 

„Rákosliget, Pestkörnyék, egyik leg-

virágzóbb tisztviselőtelepe, a gödöl-

lői járás mintaközsége. Abból az alka-

lomból, hogy a kormányzó tízéves jubi-

leuma egybeesett a község fennállásá-

nak harmincadik községi polgári isko-

lájának huszadik évfordulójával, fel-

iratban körte, hogy iskoláját Horthy 

Miklós polgári iskolának nevezhesse 

el. Ma jött meg a legfelsőbb beleegye-

zés, mely a kicsiny, de nagy kultúr-

munkát teljesítő Rákosliget község la-

kosságában nagy örömet keltett /MTI./” 

Egy kis vita az iskola körül.  

1933. július 22.  

„Pör a rákosligeti polgári iskola mi-

att. A rákosligeti munkásotthon szö-

vetkezet még 1904-ben a kincstárnak 

egy nagyobb kiterjedésű telket ajándé-

kozott, Kikötötte azonban, hogy a 

kincstár köteles a telken állami óvo-

dát, állami elemi iskolát és állami 

polgári iskolát létesíteni. A kincstár 

az óvodát és az elemi iskolát fel is 

építette, a polgári iskolát azonban 

még mindig nem állította fel, miért is 

a szövetkezet pörrel lépett fel a 

kincstárral szemben és ebben kérte, 

hogy a kincstár javára tett ajándéko-

zási szerződését a bíróság hatálytala-

nítsa. A kúria Gébert-tanácsa most el-

utasította végső fokon a szövetkezet 

keresetet, azzal az indokolással, hogy 

a kincstár az elemi iskola és az óvoda 

létesítésével eleget tett az ajándéko-

zási szerződés előfeltételéül szolgáló 

annak a célnak, amit a szövetkezet el-

érni is szándékolt, ugyanis, hogy az 

fő telkeivel szomszédos telken épült 

állami óvoda és elemi iskola az ő tel-

keinek az érteket is megfelelő módon 

emelte. /MOT/” 

1936. december 23. 

„A Magyar Távirati Iroda jelenti, 

hogy a kormányzó a vallás- és közokta-

tásügyi miniszter, előterjesztésére 

Csertőy Gyula rákosligeti községi pol-

gári iskolai rendes tanárnak, ... az 

igazgatói címet adományozta.” 

1943. május 13. 

„Tanítói kinevezések: Csertőy Magda 

rákosligeti ... állami népiskolai he-

lyettes tanítókat folyó évi május hó l-

i hatállyal állami népiskolai rendes 

tanítókká kinevezte.” 

Civil szervezetek hírei: 

Ezekben az időkben még hír volt, ha a Vöröskereszt 

egészségmegőrző programot indított. 

1926. december 1. 

„A Magyar Vöröskereszt Egylet, egés-

zségügyi propaganda előadásait novem-

ber 7-étől 14-éig a következe sorrend-

ben tartja meg:  

... délután fél 4 órakor a rákosligeti 

vöröskereszt fiókegylet számára /

Rákosligeti Polgári Kör/ dr. Gyürky 

Tibor "Fertőző betegségek...  

1926. november 22-én pedig délután fél 

4 órakor a rákosligeti Vöröskereszt 

Fiókegyletben /Rákosligeti Polgári 

Kör/ dr. Witkowszky Tihamér "A fertőző 

betegségek címmel tart előadást.” Ez 

utóbbi előadást december 12-én megismételték. 
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1927. március 18. 

„A Magyar  Vöröskereszt Egylet 1927. 

március 20-ától március 26-áig egés-

zségügyi előadásait a következő sor-

rendben tartja :... ...délután 4 óra-

kor a Rákosligeti Polgári Körben dr. 

Bencze Ferenc "Alkoholizmus" címmel 

tart előadást…” 1927. március 18. péntek 14. 

kiadás 18 óra 10 perc 14. oldal. 

1930. május 7.  

„A VÖRÖSKERESZT-EGYLET JÓTÉKONY CÉLÚ 

ELŐADÁSA. Az Országos Vöröskereszt-

Egylet rákosligeti fiókintézménye teg-

nap délután a Kultúrház nagytermében a 

szegény és beteges iskolásgyermekek se-

gélyezésére nagy sikerű műsoros előadást 

rendezett. A jótékony célú előadás szép 

erkölcsi és anyagi sikerrel zárult. /

MOT/” 

1934. november 5. 

„A Magyar Vöröskereszt jubileumi ün-

nepsége. A Magyar Vöröskereszt 

rákosligeti fiókegylete megünnepelte 

húszéves fennállását.” (MOT 17. kiadás. 

XVI. évfolyam 248. szám) 

A civil szerveződések közül a másik nagyon fontos 

szerepet játszó a Rákosligeti Dalkör volt. Rendszeresen 

beszámolt az MTI a dalkör sikereiről is. 

1927. szeptember 27. 

„A Gyömrői Mű-

kedvelő és Ön-

képzőkör Dalka-

ra számos da-

lárda közremű-

ködésével, most 

rendezte első 

vármegyei da-

losversenyét. A 

verseny előtt 

f e l s ő k u b i n i 

Heskó Rudolf 

járási főszol-

gabíró nagy ha-

tású ünnepi be-

szédet mondott, 

majd Nánássy Endre a gyömrői vendéglá-

tó dalárda elnöke, üdvözölte a vendé-

geket. A mindenképpen jól sikerült ün-

nep és verseny öt díját, Hackl N. La-

jos országos énekoktatási főfelügyelő 

elnöklete alatt működő bíráló bizott-

ság a következő dalárdáknak ítélte 

oda: 

Teleki Tibor vándordíja: Gyömrői Mű-

kedvelő és Önképzőkör Dalkara. 

A vitéz Teleki Béla gróf adományozta 

I. díj : Rákosligeti Dal és Zenekar.” 

MTI 1927. szeptember 27. kedd 3. kiadás 10 óra 35 perc 

3. oldal 

1930-ban a Rákosligeti Dal és Zenekör részt vett a Ze-

neakadémián, akkor Zeneművészeti Főiskolán, rendezett 

dalos versenyen. A rendező az  ORSZÁGOS MAGYAR 

DALOS SZÖVETSÉG I.KERÜLETE volt. 

Rákosligeti Önkéntes Tűzoltó Testület  

1929.június 20. 

A tűzoltóság méltó módon kívánt emlékezni a háborúban 

hősi halált halt bajtársakról. Emléktábla felállítását ter-

vezték, mely MTI hír formájában is közhírré tétetett..  

„A Rákosligeti Önkéntes Tűzoltó Tes-

tület július 14-én leplezi le a világ-

háborúban hősi halált halt bajtársai-

nak emlékére emelt emléktáblát.  

A tűzoltótestület felkéri a hősi ha-

lált halt bajtársak hozzátartozóit; 

hogy hősi halottjuk nevét július 1-áig 

a rákosligeti tűzoltótestület parancs-

nokságánál szóban, vagy írásban je-

lentsék be.” 

A frontharcosok rákosligeti csoportja 

1934. október 15. 

„A frontharcosok rákosligeti csoport-
ja vasárnap szentelte fel zászlaját. 

Az ünnepség a különböző egyházak temp-

lomaiban megtartott istentiszteletek-

kel kezdődött.” 

Kis színes - bulvár 

Nyelvtanfolyam Budapesten, ahová még Rákosligetiek 

is jártak. Na, ez se lenne ma már hír. 

1928. november 1. 

„A Magyar Külügyi Társaság védnöksége 
alatt működő angol nyelvi tanfolyamok 

ünnepélyes megnyitása vasárnap déle-

lőtt fél 12 órakor volt a Kereskedelmi 

Akadémia dísztermében. … Nemcsak a fő-

város mind a tíz kerületéből, de a 

környékbeli helységekből, -Rákosliget, 

Dunakeszi, Pestújhely, Gödöllő, Al-

bertfalva, Mátyásföldről stb. is jár-

tak be a tanulni vágyók.” 

Rendőrségi hírek. 

Ezeket a híreket szándékosan hagytam a végére, még 

akkor is, ha ezek keltették a legnagyobb izgalmakat. 

1929. február 18. 

„KÖLCSÖNT IGÉRT, De MEGSZÖKÖTT A KÖZ-

VETÍTŐI DÍJJAL, Ho11ó István MÁV. 

elöljáró, gyöngyösi lakos feljelentést 

tett a rendőrségen, állítólag Andrássy 

István és Torday N. nevű férfiak el-

len, akik több gyöngyösi lakost káro-

sítottak meg. A feljelentés, szerint 

Andrássy István és Torday N. mint a 

Mortus Mezőgazdasági Vegyiipar cég 

igazgatói nagyobb kölcsönöket ajánlot-

tak fel. Holló István levéllel fordult 

a Mortus céghez és kölcsön iránt ér-

deklődött. Levelére választ is kapott, 
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amelyben Torday igazgató közölte, hogy 

egy angol társulatnál ki tud eszközölni 

nagyobb kölcsönt igen jutányos feltéte-

lek mellett, de közvetítési díj címén 

3%-ot, a Mortus cégnek kell fizetni. 

Holló István 26 gyöngyösi lakos megbí-

zásából Budapestre utazott, hogy megbí-

zói nevében különböző kölcsönösszegeket 

igényeljen. Az állítólagos Andrássy 

Istvánt Rákosliget XVII. 2. számú ház-

ban lévő lakásán kereste, fel, ahol 

provízió címén 625 pengőt adott át az 

igazgatónak. Ez az összeg a kikötött 3% 

közvetítési jutalék egy része volt. A 

többit a kölcsönügylet lebonyolítása 

után kellett volna fizetni. A megálla-

podás értelmében két hét múlva kellett 

volna a pénzt folyósítani. Holló István 

ezután visszautazott Gyöngyösre, ahol 

hiába várta a pénzt. Gyanút fogott és 

feljelentést tett a gyöngyösi rendőrsé-

gen, A gyöngyösi rendőrség átiratára a 

budapesti főkapitányság nyomozást indí-

tott és megállapította, hogy a Mortus 

vállalat nem létezik, az állítólagos 

Andrássy István a rákosligeti lakásáról 

elköltözött. 

Kiderült az is, hogy Andrássy István 

az András Gábor nevet is használta és 

másokat is megkárosított, Személyleírá-

sa: 40 év körüli jó megjelenésű, kb. 

167 cm. Maga, sovány, egyenes tartású, 

gyors beszédű, kék szemű, beesett arcú, 

barna bajuszú férfi, aki intelligens 

ember benyomását kelti. A rendőrség a 

nyomozást megindította.” /MOT XI. évfolyam 

40. szám 16. kiadás 16. oldal / 

1930-ban jelent meg egy eltűnt személy kereséséről hír. 

„ELTÜNTEK: Nagy Rezső 76 éves, nyu-

galmazott MÁV tisztviselő a rákosligeti 

VIII. utca ll/a. számú házban lévő la-

kásáról eltűnt. A rendőrség az eltűnte-

ket keresi.” /MOT/ 

1932. május 28. 

„Rákosligeten reggeli járókelők az út 

menti árokban véresen, eszméletlen ál-

lapotban találtak egy felborult motor-

kerékpár alatt egy jól öltözött férfit. 

A kivonult kispesti mentők megállapí-

tották, hogy a szerencsétlenül járt em-

ber Hock Elek rákosligeti pékmesterrel 

azonos fején, lábán sérült meg. Beszál-

lították a Szent István kórházba. Álla-

pota súlyos.” /MTI/ 

1932. július 16. 

„A rákosligeti csendőrőrsön hamis öt-

pengőst szolgáltattak be. A nyomozás 

megindult a megtévesztésre alkalmas ha-

misítvány terjesztőjének megállapításá-

ra.” 

1934. február 6. 

„Tuza Lajos rákosligeti villájába be-

törtek és onnan 2280 pengő értékű hol-

mit vittek el, melyek között egy B.Sz, 

monogrammos cigaretta tárca és B,Sz. 

mono grammos evőeszközök voltak. A 

csendőrség a betörőket …” 

1935. november 8.  

„Szávay Istvánt, Rákosliget állásától 

felfüggesztett főjegyzője:, pénteken 

délután közokirat hamisítás miatt le-

tartóztatták és bekísérték a pestvidéki 

ügyészség fogházába Szávay István fel-

folyamodást jelentett be letartóztatása 

ellen.” /MTI/ 

1937. december 10. 

„A rákosligeti vasúti állomáson ma 

délelőtt a Hatvan felől érkező vonat 

mozdonya elütötte Tóth Miklós 67 éves 

nagyothalló nyugalmazott postást. Hal-

dokolva szállították kórházba.” /MTI/ 

1939. augusztus 16. 

„A rákosligeti vasútállomás közelében 

az egyik vonatból eddig ismeretlen kö-

rülmények között kizuhant Illés József 

18-éves asztalossegéd. A vonat kerekei 

mindkét lábát lemetszették. Válságos 

állapotban kórházba szállították.”/MTI/ 

Halálozási hírek 

A halálozásokról szóló hírek nagyon sok fontos infor-

mációt őriztek meg, hiszen sok esetben országosan ismert/

elismert személyek haláláról számolt be. A kis településen 

meglepően sok fontos ember élhetett. 

1929. május 28-án temették el Harsányi Pált a Nemzeti 

Múzeum numizmatikai tárának igazgatóját. Harsányi re-

formátus lelkészként szolgált Rákosligeten is. Búcsúztatá-

sán Hóman Bálinton, a Nemzeti Múzeum főigazgatóján 

kívül többek közt jelen volt Batta Árpád rákosligeti refor-

mátus lelkész is. „ A rákosligeti református 
egyház nevében Batta Árpád mondott bú-

csúztatót ugyanabban a lelkészi talár-

ban, melyben egykor Harsányi Pál tar-

tott istentiszteletet Rákosligeten.” 

1931.július 14. 

„Halálozás, Szelestei Nagy Lajos vár-

megyei törvényhatósági bizottsági tag, 

rákosligeti törvénybíró, rövid szenve-

dés után július 13.-án elhunyt. Temeté-

se szerdán 15.-én délután öt órakor 

lesz a rákosligeti temető halottasházá-

ból.” 

1934. május 18. 

„Isaszegen tegnap délután nagy rész-

vét mellett temettek el dr. Mikes Jó-

zsef rákosligeti aljegyzőt, aki múlt 

szombaton a fővárosban felvágta ereit 

és meghalt. A most befejezett nyomozás 

során megállapítást nyert, hogy szerel-

mi bánat miatt lett öngyilkos.” /MTI/ 
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Önkormányzata 

1938. február 12. 

„Guba Jenő minisztériumi számvevőségi főtaná-

csos, a Sigmum Laudis tulajdonosa 58 éves korában 

elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja. Ma délután 

temették el Rákosligeten nagy részvét mellett.” 

1940. január 5. 

„Ölvedi Ucsnay Ernő Trencsén díszpolgára és 

utolsó magyar polgármestere január 4-én 83 éves 

korában Rákosligeten elhunyt. Temetése január 6-án 

szombaton délután 3 órakor lesz a rákosligeti ka-

tolikus temetőben. Az elhunyt lelki üdvéért az en-

gesztelő szentmisét-8-án, hétfőn reggel 9 órakor 

mutatják be a rákosligeti plébániatemplomban.” /

MTI/ 

Ezzel véget értek a hírek. Legalábbis azok, amelyek 1920 és 1950 között 

születtek az MTI keretén belül. Nem kizárt az sem, hogy több esetben is 

felvillanhatott az olvasóban az az érzés, hogy mintha az adott hír akár mai 

is lehetne, de remélem, hogy sikerült egy kicsit kikapcsolódni, elszórakoz-

ni ezeknek a ódon lapoknak az újraolvasása során. 

Fodor Sándor, a mi 

Sanyi bácsink elhunytával 

pótolhatatlan veszteség 

érte a Rákosmenti Múze-

umbarát Egyesületet is. Ő 

még emlékezett azokra az 

időkre, amikor Rákoscsa-

ba önálló település volt. 

Olyan elevenen tudott 

beszélni fiatalságának 

ezekről az éveiről, hogy 

szavai nyomán a szerep-

lők szinte megelevenedtek 

és úgy éreztük, mi is kö-

zöttük vagyunk. Csodála-

tos emlékezőtehetsége 

percre pontosan fel tudta 

idézni a múlt eseményeit. 

Sajnos már nem hall-

hatjuk többé kedves, halk 

szavát és ez nagyon fáj 

nekünk is, egyesületi tag-

társainak. Nincs több al-

kalom a csendes beszélgetésekre, amit még nem mondott el nekünk, az 

már örökké titok marad. Nagy-nagy szerencsénkre azért megvannak azok 

a cikkek, amelyeket az újságunknak a „Rákosmenti Múzeumi Esteknek” 

írt és megmaradnak azok az információk is, amelyeket emlékezetünk meg-

őriz. 

Valamennyiünknek nagyon fog hiányozni kedves, mosolygós, mindig 

segítőkész személyisége, de sajnos már nincs mit tenni, végleg el kell bú-

csúznunk tőle. Búcsúzom hát Sanyi bácsitól. Búcsúzom a Múzeumbarát 

Egyesület valamennyi tagja nevében. Személyemben jelképesen elköszön 

tőle az Erdős Renée Ház is, ahol olyan sokszor megfordult, mint a kiállítás 

megnyitók és egyéb események elmaradhatatlan résztvevője. Búcsúzom 

azokkal a szavakkal, amelyekkel halála előtt néhány nappal köszöntöttük 

egymást találkozásunkkor: „Áldás, békesség!”. Hiszen tudom, hogy áldás 

volt egész életén és kívánom, hogy nyugodjon békességgel. 

Isten veled Sanyi bácsi! 

Szelepcsényi Sándor 

Elhangzott 2014. január 10-én Fodor Sándor temetésén 

Gyászol a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület 
 


