A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

R

ákosmente önkormányzata 2012-ben meghirdette a „Rákoskeresztúr helytörténetének feldolgozása, digitális és nyomtatott formában történő
megjelentetése továbbá helytörténeti versenyek szervezése” nevű pályázatot, amelyet sikerült az egyesületünknek megnyerni. Fő feladat a Rákoskeresztúr története című könyv létrehozása volt. Ehhez kapcsolódóan meg kellett rendezni két oktatási intézmény, a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium diákjainak helytörténeti vetélkedőjét is. A
verseny előtt túrákon vettek részt a diákok a Fuchs
kastély – Podmaniczky-Vigyázó kastély - katolikus
templom - hősi emlékmű - Rákos patak - Főtér útvonalon. A közbeeső 5 állomáson előadásokat hallgattak
meg a szakterületet jól ismerő egyesületi tagok és az
Erdős Renée Ház munkatársainak közreműködésével.
A vetélkedőre április 26-án került sor. A kastély különtermében közel száz általános és középiskolás tanuló bizonyította jártasságát a helytörténeti ismeretekben, ennek elismerésére valamennyien egy oklevelet
vehettek át. A tesztlapok kiértékelése után, a
Rákosmenti Majális ünnepségen az első három helyezett átvette az érmeket és a legjobbnak járó serleget.
Felkészülésüket segítette az időközben nyomdából
kikerült könyv, valamint annak az Erdős Renée Ház
www.erdosreneehaz.hu honlapján elérhető internetes változata, amely már április második felében elérhető volt.
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A könyvnek hivatalos bemutatója a Majálison volt
az Erdős Renée Ház és a Rákosmenti Múzeumbarát
Egyesület közös sátrában.
A kötet A4-es formátumú és 210 oldalon tárgyalja
Rákoskeresztúr történetét az őskortól egészen napjainkig bezárólag.
Az átfogó ismeretek nyújtásának szándéka vezette
Ádám Ferenc szerkesztőt, amikor felkérte a szerzőket
a fejezetek megírására. A könyv tartalomjegyzékének
bizonysága szerint célját sikerült elérni:
Ádám Ferenc
Helyünk a világban
Ádám Ferenc
Az ember megjelenése Rákoskeresztúr területén és
környezetében
Ádám Ferenc
Rákoskeresztúr története a török hódoltság végéig
Puzsár Imre - Ádám Ferenc
Rákoskeresztúr társadalom- és gazdaságtörténete
az újratelepüléstől a városegyesítésig
Gordos Anna
A paraszti élet és változása Rákoskeresztúron
Dr. Kósa Pál
Evangélikusok Rákoskeresztúron
Dóka Klára
A római katolikus egyház története Rákoskeresztúron
Millisits Máté
Református hitélet Rákoskeresztúron
Hódos Mária
Rákoskeresztúr izraelita közösségének virágzása
és megsemmisülése
Dr. Dombóvári Antal
Az oktatás története Rákoskeresztúr iskoláiban
Reitinger Ildikó
Kulturális élet és sajtótörténet Rákoskeresztúron
Ádám Ferenc
Rákoskeresztúr Budapest XVII. kerületének részeként
Puzsár Imre
Rákoskeresztúr gazdasági, infrastrukturális és területi fejlődése a XVII. Kerületben
Tóth Gellért Csaba
Az 1956-os forradalom eseményei a Rákosmentén
Hódos Mária
Rákoskeresztúr épített öröksége, köztéri alkotásai
és emléktáblái
Ez a maga nemében egyedülálló és hiánypótló kiadvány bárki számára hozzáférhető, mert Rákosmente
valamennyi iskolája és kulturális intézménye kapott
belőle több példányt. Mindkét könyvtárunk készen áll
arra, hogy kikölcsönözze a művet a helytörténet iránt
érdeklődő olvasóknak.

Ádám Ferenc

Katonasírok, síremlékek, hősi- és mártír emlékművek, emlékjelek
és emléktáblák Rákosmentén
2013. áprilisában a Honvédelmi Minisztérium azzal a kéréssel kereste meg Rákosmente Önkormányzatát, hogy a kerület területén megtalálható 1848-49-es, első- és második világháborús,
1956-os hadisírokról, emlékművekről, emléktáblákról készítsen egy összeállítást, azok meghatározott szempontrendszer alapján elkészített leírásával, hogy az adatbázis segítségével egy honlapot
tudjanak készíteni. Önkormányzatunk az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjteményt és Kiállítótermet
bízta meg a feladat elvégzésével. Ennek a munkának az eredményét, időben s némileg értelmezésben is bővített formában – azaz minden háborús eseményre utaló objektumot ismertetve – adja
közre a felmérő, remélve, hogy az elkészült adattárat a kutatók hosszú távon is hasznosítani tudják.1
Ahol bővebb információkat tartalmazó irodalom áll rendelkezésre, ott az szerepel az ismertetésben is.
Katonasírok, síremlékek
1./ 1848-49-es
Honvédsírok emlékműve
Helyszíne: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, 513. u.
GPS koordináták: Szélesség: 47°28’40.71”
Hosszúság: 19°13’35.22”
Az obeliszk eredeti állapotában áll, környezete a kopjafákkal,
padokkal 2008-as kiegészítés. Anyaga kő, központi felirata
márványtáblán: Az 1858-49-es szabadságharc hős vitézeinek
emlékére állította a rákoskeresztúri II. Rákóczi Ferenc Asztaltársaság; előtte műkövön: 1848
A magyar honvédsereg hősi halottainak állít emléket, mellette
valószínűsíthetően az 1849. április 11-i, rákosi csata elhunytjai
nyugszanak, de előfordulhat, hogy máshol elesetteket is temettek ide az 1848. április 11-től 21-ig, a környékben zajlott csatározásokban elesettek közül. Számukat azonban nem tudjuk.
Állítása valószínűsíthetően 1906 és 1914 között történt.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Az emlékműre vonatkozó irodalom: Ádám Ferenc: Kik voltak a
rákosi csata hősei? in.: Rákosmenti Múzeumi Estek VI. évf. 2.
szám, 2011. június. 7-8. o.
2./ 1848-49-es
Melczer János evangélikus lelkész (1802-1864) és Melczer Titusz honvéd
tüzér (1829-1848) sírköve
Helyszíne: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Pesti út 111.
GPS: Szélesség: 47°28’54.08” Hosszúság: 19°14’43.68”
Az eredeti sírkövet, a rákoskeresztúri temető szanálása után helyezték át az
evangélikus templom falába. A temető megszüntetése során a sírokban
nyugvó maradványokat nem találták meg. Melczer Titusz¸ Melczer János
lelkész fia a schwechati csatában szerzett sebesülésébe halt bele Pesten.
Melczer János pedig börtönbüntetést szenvedett a forradalmi időszak alatti
tevékenységéért.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Irodalom: Dr. Kósa Pál: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Története. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Budapest, 2006. 57. o.
1

A felmérésben érintett egyes objektumok ugyan szerepelnek Hódos Máriának a Rákosmenti Múzeumi Estek e számában befejeződő cikksorozatában, amelyben a Rákosmentét
alkotó települések köztéri műalkotásait mutatja be, ez azonban egy más tematika szerint készült, jóval bővebb összeállítás, amely nem csak a műalkotásokat ismerteti, hanem a
náluk jóval nagyobb számban meglévő emléktáblákat, emlékjeleket is. De természetesen itt is meg kell említeni a témához kapcsolódó műalkotásokat is.
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3./ II. világháborús
Ismeretlen magyar katona sírja
Helyszíne: Budapest XVII., Újmajor dűlő és Régivám köz kereszteződése
GPS: Szélesség: 47°28’14.78” Hosszúság: 19°13’09.22”
Az eredeti állapot hadisír fémkeresztjén az „Ismeretlen magyar katona sírja. 1944. XII. 30. M. J.” felirat szerepel. A síron két betonból
öntött tábla van, bekarcolt feliratokkal: „Kegyelet a II. világháború
magyar hősi halott honvédeinek. Dicsőség a hősöknek. Soha többé
háborút! Rákoshegy ifjai 1945. I. 3-án temették el. Mártha János és
Csilik Ferenc helyezett örök nyugalomra”
A sír ma is gondozott.
Irodalom: Szelepcsényi Sándor: Temetők és temetkezési helyek
Rákosmentén. in: Rákosmenti Múzeumi Estek V. évf. 12. szám,
2010. március, 8. o.
Emlékművek, emlékjelek
4./ 1514-es parasztháború
Dózsa népe2
Alkotó: Kárpáti Anna
Helyszín: Budapest XVII, Rákoskeresztúr, Pesti út 113.
GPS: Szélesség: 47°28'52.05” Hosszúság: 19°14'47.27”
Áttört mészkő dombormű, a parasztkatonák stilizált, dinamikus mozgásban lévő alakjaival. Mérete: 163×480×30 cm.
Állította: Budapest Főváros XVII. kerületi Tanács, 1967-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Irodalom: Hódos Mária: Rákoskeresztúr épített öröksége, köztéri alkotásai és emléktáblái. in: Ádám Ferenc
(szerk.), Rákoskeresztúr története, Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület, Budapest, 2013. 199. o.
5./ 1848-1849-es
Hősi emlékmű (Kokárda)
Alkotó: Tömpe Emőke
Helyszín: Budapest XVII, Rákoscsaba, Csaba vezér tér
GPS: Szélesség: 47°28’14.60”
Hosszúság: 19°15’12.60”
A földön fekvő, nagy méretű kerámiakokárda
(mázas pyrogránit) központi felirata:
"Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek." Petőfi
Körülötte a szabadságharcban dokumentáltan részt
vett tizenegy rákoscsabai személy neve olvasható.
Állította: Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1998-ban
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
6./ 1848-1849-es
Kossuth Lajos mellszobra
Alkotó: Tatár Dezső
Helyszín: Budapest XVII, Rákoscsaba, Csaba vezér tér
GPS: Szélesség: 47°29'14.34” Hosszúság: 19°17'12.84”
Egyszerű, négyzetes hasáb alakú posztamensen, a korábbi rákoscsabai országzászló talapzatán álló mellszobor. Felirata márványtáblán: „A magyar népet
először szabaddá majd azután gazdaggá kell tenni” Kossuth Lajos.
Anyaga műkő.
Állította: Rákoscsaba nagyközség, 1946-ban
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
Irodalom: Hódos Mária: Köztéri műalkotások Rákosmentén IV. Rákoscsaba,
Rákoscsabaújtelep, Rákoskert. in: Rákosmenti Múzeumi Estek VII. évf. 2.
szám, 2012. július, 3. o.
2

Ma már a központi nyilvántartások is inkább a „díszítőszobor” kategóriába sorolják, hangsúlyozva illeszkedését a korszak politikai emlékművei közé. Holott a Dózsa-féle parasztháború kortárs történészi megítélése alapvetően más, mint a szocializmus idején volt.
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7./ I. világháborús
Hősi emlékmű
Alkotó: Kisfaludi Strobl Zsigmond
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Szent Kereszt tér
GPS: Szélesség: 47°28’50.60” Hosszúság: 19°15’07.07”
Az eredeti állapotában fennmaradt emlékmű a magyar honvédség
rákoskeresztúri (magyar, szlovák, német nemzetiségű) hősi halottainak állít emléket. Fő alakja egy jobbját a szívére tevő, baljában puskát tartó első világháborús katona, mögötte téglalap alakú posztamensen, karmai között kardot tartó turul. A posztamens hátoldalán
babérkoszorúval övezett kard látható.
Anyaga műkő, mérete megközelítőleg 3,1×0,9×1,3 m, központi felirata: „Egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált. Az emlékmű
posztamensére szerelt három táblán 130 név szerepel.
Állíttatta: „Rákoskeresztúr közönsége”, 1924-ben. Kerítését 1937ben készítették el.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Irodalom: A Rákoskeresztúri Szent Kereszt Plébánia Historia Domusa. 41. lap;
Hódos Mária: Rákoskeresztúr épített öröksége, köztéri alkotásai és
emléktáblái. in: Rákoskeresztúr története, 199. o.
8./ I. világháborús
Hősi emlékmű – Csaba vezér szobra
Alkotó: Sidló Ferenc
Helyszín: Budapest XVII., Rákoscsaba, Csaba vezér tér
GPS: Szélesség: 47°29’16.07” Hosszúság: 19°17’14.53”
A magyar honvédség rákoscsabai, magyar hősi halottainak állít emléket. Az emlékművön az eredeti állapotú szobor főalakjának, Csaba
vezérnek azt a mozdulatát láthatjuk, amikor felér egy magaslatra, jobbjában karddal, a baljában magyar kiscímert ábrázoló pajzzsal szemrevételezi a vidéket. A feliratok az eredetiek 1990-es évekbeli másolatai,
márványtáblán felszerelve. (A főfelirat 1990-es évekbeli tipográfiával.)
Az eredetiek a szobor posztamensébe voltak vésve. Anyaga műkő. Az
emlékművön 129 név szerepel.
Központi felirata:
„Csaba vezér hirdesd késő unokáknak
Kik volta hősei ím Rákoscsabának!
S emlékükön könnyes szemmel elmerengve,
Tanítsad meg forró hazaszeretetre!”
Állíttatta: Rákoscsaba közönsége, 1924-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Irodalom: Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása - Régi és újkori ismertetése c. könyvének (szerzői kiadás,
1912) későbbi feljegyzésekkel bővített, reprint kiadása. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1996.
291-293. o.
Hódos Mária: Köztéri műalkotások Rákosmentén IV. Rákoscsaba, Rákoscsabaújtelep, Rákoskert. in: Rákosmenti
Múzeumi Estek VII. évf. 2. szám, 2012. július, 3. o.
9./ I. világháborús
Hősi emlékmű
Alkotó: Friedrich Loránd építész, (Az eltűnt, rohamozó fegyveres katonát ábrázoló dombormű alkotója Körmendi Frim Jenő szobrászművész volt.)
Helyszín: Budapest XVII., Rákosliget, Hősök tere
GPS: Szélesség: 47°29’26.01” Hosszúság: 19°15’33.80”
A ma álló emlékmű az eredeti átalakítása. Az eredetivel megegyezik a jelképes
díszkerítéssel övezett, sarkain stilizált oszlopokkal díszített, szarkofágszerű,
négyzetes hasábon álló gúla, tetején a turullal, első lapján a koszorúval övezett
függőleges karddal.
Eltűnt róla az eredetileg a négyzetes hasáb előlapján látható, rohamozó fegyveres
katonát ábrázoló dombormű, ennek helyére tették az eredeti alkotáson, a gúla
előlapján szereplő fő feliratot:
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„Nyugosznak ők,
a hős fiak,
dúló csaták után”
1914-1918
Két táblán 50 név, valamint egy kisméretű táblán egy név szerepel rajta.
Anyaga: műkő.
Állította: Rákosliget közönsége, 1925-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Irodalom: Dombóvári Antal: Rákosliget története 1907-1950. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek V. évf. 1. szám,
Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Budapest 2007. 97. o.
Hódos Mária: Köztéri műalkotások Rákosmentén II. Rákosliget. in: Rákosmenti Múzeumi Estek VI. évf. 4. szám,
2011. december, 4. o.
10./ II. világháborús
Lengyel internált katonák emlékoszlopa
Helyszín: Budapest XVII., Rákoscsaba, Péceli út 230.
GPS: Szélesség: 47°29’22.75” Hosszúság: 19°17’23.14”
A kerek oszlopon álló kápolnácskában a wilno-i (vilniusi) városfal egyik kapujának, az Ostra Brama-nak (Hajnal kapunak) a kápolnájában őrzött Mária kegykép
másolatával. Az eredeti formában megmaradt képoszlop központi felirata: Polscy
internowani zołnierze wegrom - Lengyel internált katonák a magyaroknak 1941.
Későbbi felirat: „Rákoscsaba lakosainak a II. világháború alatt internált lengyel
katonák segítéséért a világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából a
hálás lengyelek. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. 2005.”
A gondozást ellátó szervezet: Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Irodalom: Jednodniowka obozu Rákoscsaby. (Lengyel nyelvű újság, amelyet az
internált katonák adtak ki.) 1941.
11./ II. világháborús
Szabadság emlékmű
Alkotó: Laborcz Ferenc
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr,
Ferihegyi út 103.
GPS: Szélesség: 47°28’35.27” Hosszúság: 19°15’16.74”
Átalakított emlékmű, eredetileg, 1971-ben Felszabadulási
emlékműként avatták, ma Szabadság emlékmű a neve. A
korszak igen ritka, nonfiguratív politikai emlékműveinek
egyike, amely a művész Madarak című, 1969-es kisplasztikájának alapján készült. Anyaga: kő, bronz, mérete 2×3 m.
Az eredeti kompozícióról a feliratot és a csillagot tartalmazó
architektúraelemet a kerületi önkormányzat lebontatta. Mai,
központi felirata: A második világháború halottainak emlékére
Állíttatta: Budapest Főváros XVII. ker. Tanácsa, 1971-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Irodalom: Hódos Mária: Rákoskeresztúr épített öröksége, köztéri alkotásai és emléktáblái. in: Rákoskeresztúr
története, 200. o.
12./ II. világháborús
II. világháborús emlékoszlop
Alkotó: Domonkos László
Helyszín: Budapest XVII., Rákosliget, Hősök tere
GPS: Szélesség: 47°29’26.01” Hosszúság: 19°15’33.80”
Kilenc, egyszerű, csúcsos, különböző magasságú faoszlop, 3×3-as sorban, szorosan
egymás mellett. Anyaga: fa, talapzata műkő. Központi felirata, elől, a műkő talapzatban: „A II. világháború rákosligeti hőseinek és áldozatainak emlékére”
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Állította: Rákosmente önkormányzata és a XVII. Kerületért Egyesület, 2011-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
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13./ II. világháborús
Kopjafa a II. világháború rákosmenti áldozatainak emlékére
Készítette: Krokavecz Pál
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Pesti út 113.
GPS: Szélesség: 47°28’52.30” Hosszúság: 19°14’17.14”
Felirata: „A II. világháború befejezésének 50. évfordulóján a rákosmenti községek mindenkori áldozatainak emlékére állították a XVII. kerület polgári körei. 1995. május 9.”
Állíttatták: Rákosmenti polgári körök, 1995-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
14./ 1956-os
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve
Alkotó: Oláh Szilveszter
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Kegyeleti emlékpark
GPS: Szélesség: 47°28’34.87” Hosszúság: 19°16’56.32”
Geometrikus szerkesztésű alkotás, két egymásra merőlegesen álló kapu közrefog egy kőtömböt, amelyen az „1956”
évszám szerepel. Anyaga gránit, mérete 450×280×250 cm.
Állíttatta: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata, 2006.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata
Irodalom: Hódos Mária: Rákoskeresztúr épített öröksége, köztéri alkotásai és emléktáblái. in: Rákoskeresztúr története, 202. o
15./ 1956-os
1956-os emlékoszlop
Alkotó: Tóth József
Helyszín: Budapest, Rákoscsaba, Péceli út 93. előtt
GPS: Szélesség: 47°28’58.08” Hosszúság: 19°16’26.97”
Központi felirata: 1956
Hegyes csúcsban végződő, barnára pácolt faoszlop, közvetlen előtte
tankcsapdát imitáló fa szerkezet. Ez egy utcakövekből felhalmozott
jelképes barikádon áll.
Elől, tőle kb. két méterre fém mécsestartó elem helyezkedik el.
Állíttatta a Rákosmenti 56-os Alapítvány, 2006-ban
A gondozást ellátó szervezet: Rákosmenti 56-os Alapítvány
Szorosan nem tartoznak a „hősi” tematikához, mégis meg kell itt említeni az országzászlókat is, hiszen az I. világháborúhoz, s az azt követő trianoni „béké”-hez kapcsolódnak. Ezek közül ma a rákoskeresztúri áll eredeti alakjában és a
hajdani rákosligeti helyén egy újonnan felállított, más formájú.
16./ Országzászló
Készítő: Pálkerti István
Helyszín: Budapest XVII, Rákoskeresztúr, Népkert
GPS: Szélesség: 47°28'56.40" Hosszúság: 19°14'39.84"
Kőből épült csonkagúla, beépített zászlórúddal. Elején a „Hiszek!” felirat és a történelmi Magyarország térképébe
írott „Így volt, így lesz!” felirat olvasható. A korábbi revíziós országzászló 1948-tól 1848-49-es emlékhelyként
szolgált, 2007-ben állították vissza eredeti formájában.
Állíttatta a Rákoskeresztúr közönsége, 1937-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
17./ Országzászló
Helyszín: Budapest XVII, Rákosliget, Hősök tere
GPS: Szélesség: 47°29'23.15" Hosszúság: 19°15'35.99"
Kisméretű műkő gúla, beépített zászlórúddal. Az 1990-es évek közepén állították a korábban megszüntetett, 1935ben, közadakozásból emelt rákosligeti revíziós országzászló helyén.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
18./ Országzászló
Alkotó: Domonkos László
Helyszín: Budapest XVII, Rákoscsaba, Szánthó Géza utca 60. (Jókai Mór Református Általános Iskola udvara)
GPS: Szélesség: 47°29'17.15” Hosszúság: 19°17'39.66”

7

Hármas, boltíves tagolású, a hármashalomra utaló, fából faragott alkotás az I. világháború előtti magyar középcímerrel. A helyén korábban is országzászló állt, kisméretű, kőből épített gúla alakú alapja még az 1960-as évek
elején is látható volt.
Állíttatta a Rákoscsaba közönsége, 2012-ben
A gondozást ellátó szervezet: Jókai Mór Református Általános Iskola
(A rákoscsabai országzászló talapzata a már említett Kossuth portré mai posztamense, a rákoshegyi pedig egy
egyszerű, kisméretű gúlán állt, információink szerint a mai Szabad május téren.)
Emléktáblák
19./ Rákóczi szabadságharc
II. Rákóczi Ferenc emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoscsaba, Rákoscsaba utca 2., (Református parókia)
GPS: Szélesség: 47°29'13.98” Hosszúság: 19°17'10.76”
Felirata: „Emléktábla. II. Rákóczi Ferenc fejedelem seregével átvonulva Rákoscsabán a református parókián
szállt meg 1705. július 4-től 6-ig. Rákoscsaba. 1993.”
Állította és a gondozást ellátja: Rákoscsabai Református Egyházközség
20./ Rákóczi szabadságharc
II. Rákóczi Ferenc emléktáblája (domborműves)
Alkotó: Mecseki Hargita
Helyszín: Budapest XVII., Rákoscsaba, Rákoscsaba utca 2., (Református parókia)
GPS: Szélesség: 47°29'13.98” Hosszúság: 19°17'10.76”
A felül félköríves záródású kő emléktáblán II. Rákóczi Ferenc mellképének domborműve
látható, alatta a kőbe vésve a „II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Tudom Uram, mindennel
Neked tartozom” felírat olvasható.
2010-ben állította és a gondozást ellátja: Rákoscsabai Református Egyházközség
21./ 48-as
Melczer János emléktáblája
Helyszíne: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Pesti út 111.
GPS: Szélesség: 47°28’54.08” Hosszúság: 19°14’43.68”
Felirata: ”1848-1948. Melczer János 1831-1864 Volt lelkésze emlékére akit
hazafias magatartásáért a császári önkény halálra majd kegyelemből várfogságra ítélt melyből két évet Josefstadtban elszenvedett, emelte a gyülekezet.”
Állította a Rákoskeresztúri evangélikus gyülekezet, 1948-ban.
A gondozást ellátja: Budapest Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
22./ 48-as
Bulyovszky Gyula emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Pesti út 107. (Bulyovszky ház)
GPS: Szélesség: 47°28’55.28” Hosszúság: 19°14’38.90”
Felirata: „Emlék gyulafalvi Bulyovszky Gyulának a haza és a magyar irodalom körül szerzett érdemei elismeréséül Rákos Keresztúr közönsége. Itt
született 1826 évi ápril 5-én. Meghalt 1883 évi ápril 17-én Budapesten.”
Rákoskeresztúr legrégibb emléktábláját 1883. november 8-án avatták fel a
szülőház falán.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
23./ I. világháborús
A hősi halott rákosligeti tűzoltók emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoshegy, Báthory u. 31. (Az Erdős Renée Ház
Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem kőtárában, az épület külső falán)
GPS: Szélesség: 47°28’17.74” Hosszúság: 19°14’44.32”
Az emléktáblán 9 név szerepel, központi felirata: Pro Pátria 1914-1918
Hiányzik róla a rákosligeti tűzoltók emblémája. Eredeti helye, Rákosligeten, az
V. utcában, a volt tűzoltóság mára lebontott épületének falán volt. Állíttatták a
rákosligeti tűzoltók, 1926-ban.
A gondozást ellátó szervezet: Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény
és Kiállítóterem
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24./ II. világháborús
A rákoshegyi ellenállók és az egyetemi Táncsics Zászlóalj emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoshegy, Szabadság u. 24..
GPS: Szélesség: 47°28’04.37” Hosszúság: 19°14’39.69”
Felirata: Emlékezésül a rákoshegyi ellenállókra és az egyetemi Táncsics Zászlóaljra, akik 1944 karácsonyán harcoltak a német megszállás és a nyilas rémuralom
ellen.
Állíttatta Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 2000-ben
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
25./ II. világháborús
A rákoskerti áldozatok emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII, Rákoskert, Kísérő u. (vasútállomás)
GPS: Szélesség: 47°27’25.51” Hosszúság: 19°17’42.70”
Központi felirata: A II. világháborúban elesett hősi halottak, mártírok és áldozatok emlékére állítatta Rákoskert hálás közönsége és a XVII. ker. önkormányzat
Az emléktáblán 11 név szerepel és név nélkül 5 családtag.
Állíttatta Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1999-ben.
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
26./ II. világháborús
A holokauszt áldozatainak emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoscsaba, Kelecsény utca (Vasútállomás)
GPS: Szélesség: 47°29'31.33” Hosszúság: 19°17'3.86"
Domborműves emléktábla, anyaga kő, bronz. A bronz domborművön vasúti tehervagon részlete látható.
Felirata: „Áldott a mártírok emlékezete. Elhelyezte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Wesley János Lelkészképző Főiskola a Holokauszt
60. évfordulóján. 2004. Az emlékhely létesítését a MÁV Árufuvarozási Osztálya támogatta.”
27./ II. világháborús
A holokauszt áldozatainak emléktáblája (domborműves)
Alkotó: Kiss György
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr,
Pesti út 167. (Fuchs-kastély)
GPS: Szélesség: 47°28’45.78”
Hosszúság: 19°15’16.30”
Anyaga: kő, bronz
Központi felirata: „1944. június 8-án ezen a helyen
intettek örökre búcsút szeretett hazájuknak a holocaust ártatlan rákosmenti áldozatai. Budapest Főváros
XVII. kerület Önkormányzata 2006.” A menetet szimbolizáló, bronz dombormű Radnóti Miklós Erőltetett
menet c. versének részletét tartalmazza.
28./ II. világháborús
Hősi halottak és elhurcoltak emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Pesti út 107. (Bulyovszky ház)
GPS: Szélesség: 47°28’55.28” Hosszúság: 19°14’38.90”
Felirata: „Zum ehrenden Gedenken an die Gefallen im Zweiten Weltkrieg
und an die Verschleppten in die Sowejetunion – A II. világháborúban hősi
halált halt katonák, valamint a Szovjetunióba német származásuk miatt
elhurcoltak és soha vissza nem tértek emlékére állította Budapest Főváros
XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat”
Állíttatta: Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat
A gondozást ellátó szervezet: Budapest Főváros XVII. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
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29./ II. világháborús
Rákoskerti hadifoglyok és elhurcoltak emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII. Rákoskert, Kísérő u., vasútállomás
GPS: Szélesség: 47°27’25.51” Hosszúság: 19°17’42.70”
Anyaga bronz, központi felirata: „A II. világháborúban hadifogságban elesett, valamint szovjet munkatáborokba elhurcolt rákoskertiek:
(20 név) Emlékük tiszteletére állította a Rákoskerti Polgári Kör, Polgári Magyarországért Alapítvány 2007.”
Az emléktáblán 20 név szerepel.
A gondozást ellátó szervezet: Rákoskerti Polgári Kör
30./ I-II. világháborús
Az I-II. világháború rákoskeresztúri evangélikus áldozatainak
emléktáblái
Helyszín: Budapest XVII, Rákoskeresztúr, Pesti út 111. (A templomépület előcsarnokában)
GPS: Szélesség: 47°28’53.43” Hosszúság: 19°14’43.84”
Központi felirata: Gyülekezetünk áldozatai a két háborúban.
„Béke legyen a nap alatt, emberek között jó akarat. Szerezz köztünk békét Urunk, melyért buzgón imádkozunk.”
Az emléktáblán nevek szerepelnek, 68 I. világháborús, 47 II.
világháborús áldozat.
Állíttatta és a gondozást ellátja: Budapest Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
31./ 1956-os
Emléktábla
Helyszín: Budapest XVII., Rákoscsaba, Árpádházi Szent Erzsébet
park (A r. k. templom falán)
GPS: Szélesség: 47°28’52.97” Hosszúság: 19°16’34.69”
Központi felirata: „Emlékezünk a rákoscsabai ifjakra, akik 1956.
november 4-én Rákoscsabán életüket kockáztatva szembeszálltak a
forradalom eltiprásáért hazánkba érkező szovjet elnyomókkal. A
harcok során isten házát is találat érte. Isten hazánkért térdelünk
elődbe.”
Állíttatták: Itthon Rákosmentén Egyesület és a rákoscsabai polgárok.
2005.
32./ 1956-os
Emléktábla
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskert, Erzsébet krt. 58. (Az iskolaépület
falán)
GPS: Szélesség: 47°27’50.30” Hosszúság: 19°18’12.09”
A rákoskerti ’56-os emléktáblára szerelt bronz plakett alkotója Dombrádi
István.
Anyaga kő, bronz, felirata: „Emlékezzünk hőseinkre! Az 1956-os forradalom és szabadságharc sorsfordító napjaiban ebben az épületben működött a rákoskerti nemzetőr parancsnokság. Rákoskerti Polgári Kör.
2006.”
A gondozást ellátó szervezet: Rákoskerti Polgári Kör
33./ 1956-os
Erdész József emléktáblája
Helyszín: Budapest, Rákoskeresztúr, Erdész József utca – Köröstói
utca déli sarkán
GPS: Szélesség: 47°28’15.38” Hosszúság: 19°16’37.09”
Felirata: „Erdész József
Rákoscsaba, 1927.VIII.21. – Budapest, 1957.VIII.15.
Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban való részvétele
miatt halálra ítélték és kivégezték.
Állította a Rákosmenti 56-os Alapítvány
2009”
A gondozást ellátó szervezet: Rákosmenti 56-os Alapítvány
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34./ 1956-os
Mansfeld Péter emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Mansfeld Péter utca –
Cséplő út nyugati
GPS: Szélesség: 47°28’12.09” Hosszúság: 19°16’19.70”
Felirata: „Mansfeld Péter
Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja, a pesti srácok
egyike.
Másodfokon halálra ítélték és 1959. március 21-én, 11 nappal
azután, hogy betöltötte tizennyolcadik életévét, kivégezték.
Állította a Rákosmenti 56-os Alapítvány
2009”
A gondozást ellátó szervezet: Rákosmenti 56-os Alapítvány
35./ 1956-os
Géczi József emléktáblája
Helyszín: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Géczi József utca –
Köröstói utca keleti sarkán
GPS: Szélesség: 47°28'18.55" Hosszúság: 19°16'29.19"
Felirata: „Géczi József
Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja. 1956. októberében a
Corvin-közben harcolt. 1958 november 11-én kivégezték. Gyermekként
Rákoshegyen lakott, kisdiákként a rákoshegyi elemi iskola tanulója volt.
Állította a Rákosmenti 56-os Alapítvány
2009”
A gondozást ellátó szervezet: Rákosmenti 56-os Alapítvány

Hódos Mária

Kortárs művészek köztéri műalkotásai Rákoskeresztúron
Elérkeztünk Rákosmente közterein elhelyezett műalkotásai ismertetésének utolsó, ötödik fejezetéhez. Az első cikkben is a Rákoskeresztúron föllelhető emlékekkel foglalkoztunk, de akkor a már elhunyt művészek munkáival ismerkedhettek meg az olvasók. A cikksorozat befejező részében a kortárs alkotók munkáit mutatjuk be. A művészeket név szerinti ábécés sorrendben említjük, és ettől
csak a Pál Apostol templom esetében térünk el, ahol számos művész dolgozott együtt. Pontosságra,
és az adott lehetőségek között, a lehető legtöbb adat közlésére törekedtünk.1
Albrecht Júlia keramikusművész (1948- ): Mesefal (kerámia), 2005
Az óvoda udvarára néző díszítő alkotás elhelyezése szerencsés választás volt, mivel új funkcióval ruházza fel, átértelmezi a nagyméretű tűzfalat. A számos, apró darabból összerakott kerámia kép gyermekrajzot idéz.
Mérete:6,85×13,9 m
Ács József szobrászművész (1931- ): Anyaság (vörös márvány), 1979
Az alkotás finoman kidolgozott felülete, egymásba hajló ívekkel összezárt
kompozíciója sugallja az eredendő összetartozás érzését. A szobor 2011ben, a Fő tér átépítésekor került új helyére, a házasságkötő terem előcsarnokába. Ebbe a térbe az alkotás harmonikusan illeszkedik úgy méretével,
mint bensőséges hangulatával. Mérete: 66×16×16 cm
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza, Budapest XVII., Csabai út 20.
Hófehérke Óvoda, Budapest XVII.,, 525. tér 1.
Balogh László festőművész (1930- ): Mozaik, 1986
A mozaikkompozíció, mintha szabad térben tükrözné vissza a valódi víztükör felületének színes játékát. Mérete: 3,4×15 m
Rákoskeresztúr, Uszoda belső tere, Budapest XVII., Uszoda u. 2.
Bánkuti István szobrászművész (1946- ): Szkíta szarvas (mészkő), 1987
Az egy méteres talapzaton álló fehér szobor, erőteljes konvex és konkáv
1

Jelen cikk a közelmúltban megjelent Rákoskeresztúr története c. kötetben közreadott tanulmány rövidített változata. Közlését, mint a folyóiratban megjelent cikksorozat záró írását
így is fontosnak tartottuk. (Rákoskeresztúr története, szerk.: Ádám Ferenc, Budapest, 2013.)
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felületváltakozásai az egykori sírleletek fémdomborítású lemezeinek lendületes szarvasát kelti életre.
Mérete: 140×250×80 cm
Rákoskeresztúr, Uszoda előtti tér, Budapest XVII., Uszoda u. 2.
Bánkuti István: József Attila (beton, bronz), 1979
A kompozíció a polgármesteri hivatal parkjából került mai helyére. A betontömbbe
szorított bronz alak, József Attila, nagy költőnk lelki gyötrődéseit szimbolizálja.
Mérete: 120×62 cm.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház parkja, Budapest XVII., Pesti út 113.
Benedek József szobrászművész (1946- ): Vigyázó Sándor emléktábla, 2009
A bronzból készült művet a művelődési ház fogadóterében helyezték el. A belső
teret Papp Marianna belsőépítész tervezte. Mérete: 50×70 cm
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest XVII., Pesti út 113.
Békésy Miklós szobrászművész: Békésy György portrészobor
Békésy György Postaforgalmi Szakközépiskola aulájában látható a szobor bronz
másolata. A szobor érdekessége, hogy a portré alkotója a tudós testvére. A szobor
másik másolata a diósdi Rádió és Televízió Múzeumban található.
Mérete: 35×35 cm
Budapest, XVII. ker. Széchenyi István utca 9–11.
Bukta Norbert festőművész (1969- ): Szent Mihály kápolna oltármozaikja valamint a belső tér freskói, 1997 és
2004 között
A madárdombi Szent Pál apostol templom 1997-2000 között épült, Papp Károly építész tervei alapján. A középtornyos, altemplommal rendelkező épület egyhajós belső tere, hat háromszögű fülkével bővített.
A belső tér kialakításának művészeti vezetője Bukta Norbert volt. A freskókat Bukta Norbert és Simon József festette.
Az oltármozaik munkájában Bukta Norbert mellett Simon József és Csernyák István vett részt.
A főbejárat kapuzatának díszüvege Bukta Norbert és Török Sára munkája.
Oltármozaik mérete: 18 m² és 20m², a freskóciklus mérete: 200m², a kapuzat díszüvegének métere: 5,5 m²
Madárdombi Szent Pál apostol katolikus templom, Budapest XVII., Lázár deák utca 13.
Kiss György festő-, szobrászművész (1943- ): Holocaust emléktábla, 2006
Az alkotás bronz domborművét Radnóti Miklós „Erőltetett menet” című verse ihlette.
A márványtábla a Fuchs kastély Pesti út felőli falán látható. Mérete: 40×90 cm
Budapest XVII., Pesti út 167.
Kotormán Norbert szobrászművész (1967- ): Keresztút szobrok, 2000
A madárdombi Szent Pál apostol templom hajójának, háromszög alaprajzú oldalfülkéiben felállított, stáció szobrai
bronzból készültek. Az alkotások gyakran váratlan kompozíciós megoldásai a nézőből erős érzelmeket váltanak ki.
A szobrok mérete: életnagyságú
Baticz Gyula faragta az életnagyságú Feltámadott, és az 50 cm Ø aranyozott Mária szobrot. Madárdombi Szent Pál
apostol katolikus templom, Budapest XVII., Lázár deák u. 13.
Kő Pál szobrászművész (1941- ): Kőrösi Csoma Sándor emléktábla (bronz), 1984
Mérete: 90×65 cm
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest XVII., Akácvirág u. 49.
Laborcz Flóra ötvösművész (1947- ): Laborcz Ferenc emléktábla (mészkő), 2011
Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola. Mérete: 80×70×25 cm
Budapest XVII., Ferihegyi út 115.
Laborcz Monika: Plasztikus homlokzati kompozíció (mázas samott), 1976
Mérete: 213×436 cm
Napsugár Óvoda, Budapest XVII., Földműves u. 2/b.
Laborcz Monika: Virág (kerámia), 1979
Mérete: 134×40×40 cm
Polgármesteri hivatal mögötti udvar, Budapest XVII., út 165.
Laborcz Monika keramikusművész (1941- ): Balassi Bálint mellszobor, 1994
A magas, várat formázó, samott talapzaton álló, bronz alkotás, növényekkel körbevéve a gimnázium aulájában fogadja a betérőt. Mérete:140×120×60 cm
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII., Széchenyi u. 1-7.
Mecseki Hargita szobrászművész (1943- ): Múzsák díszkút (bronz), 2011
A Fuchs kastély előtti terület újraparkosításával alakították ki a díszkút fölállításához szükséges mészkőlapokból készült medencét. A közösségi teret padok, asztalok
is meghittebbé teszik. A kompozíció három, plasztikusan összefonódó nőalakja, a
körülöttük zajló vízjáték látványa és hangja megállásra készteti az arra haladókat.
Mérete: 2 m ×0,75 cm Æ, medence 2,1 m Æ
Budapest XVII., Pesti út 168.
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Mecseki Hargita: Merengő (mészkő), 1982
Mérete: 155×100×82 cm
Budapest XVII., Pesti út 124-126. előtti füves sáv
Mecseki Hargita: Ünnep II. (bronz dombormű), 2004
Az alkotást az önkormányzat első emeletén, a kerületi díszpolgárok neveit megörökítő tábla fölött helyezték el. Az
alkotás finom, lebegő alakjai, az ókori görög vázák dinamikus kompozícióit idézik. Mérete: 85×140 cm
Budapest XVII., Pesti út 165., Polgármesteri Hivatal belső tere
Oláh Szilveszter (1947- ): 1956-os emlékmű, 2006
A művész, a kerület által kiírt nyilvános emlékmű pályázat második fordulójának győztese. Fekete gránitból készült
geometrikus szerkesztésű alkotása, fehér murvával felszórt, mesterséges dombon áll. A kompozíció lényegét alkotó,
két egymásra merőlegesen álló kapu közrefog egy 75 cm átmérőjű, életfamotívumokkal díszített, kőtömböt.
A kapuk befoglaló mérete: 450×280×250 cm
Budapest XVII., Széchenyi utca, Kegyeleti emlékpark
Orosz Károly keramikusművész (1956- ): Falburkolat, 2002
Az alkotó által kikísérletezett egyedi kristálymázzal fedett kerámialapokból készült.
A felületeken keletkező színárnyalatok sokasága hosszas nézelődésre késztetnek. Mérete: 280×500 cm
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű Iskola, Budapest XVII., Újlak u. 110.
Rácz Edit szobrászművész (1936- ): Bartók Béla dombormű (bronz), 1974
Az emléktábla a zeneiskola Bartók Béláról elnevezett, koncerttermének falát díszíti. Mérete: 81×60×15 cm
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest XVII., Pesti út 80.
Szinte Gábor festőművész (1928 – 2012): Faintarzia, 1986
Az alkotás egy aránylag kisméretű közösségi helyiség falát díszíti, amely ma már nem bír semmiféle reprezentációs funkcióval.
Mérete: 280×430 cm.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest XVII., Pesti út 113.
Külön említjük a Fő téren felállításra került Vízjátékot, amelyet nem sorolunk az önálló műalkotások közé, ugyanakkor meghatározó szerepet játszik a felújított Fő tér térszerkezetében. A vízjáték tervezője Andaházy László tájépítész. Az alkotás 2011-ben készült el.
Az új Fő tér súlypontjában álló vízjáték a megújuló Rákosmente városkapuját szimbolizálja. A vízmedencébe állított, egymásba kapcsolódó fémoszlopok foglalják magukba azt a programozható vízfüggönyt, amellyel vízcseppekből
különböző mintázatokat lehet kirajzolni. Ez a kialakítás európai szinten is egyedülálló.
Budapest XVII., Fő tér
Reményeink szerint, a kedves olvasó, immáron teljes képet kap Rákosmente köztéren elhelyezett műalkotásairól.
Sétáik, felfedező útjaik alkalmával kísérjék figyelemmel, hogyan illeszkedik az alkotás a környezetbe, hogyan gazdagítják egymást a mű és az őt körülvevő táj. Hiszen együtt hozzák létre, együtt alkotják meg az úgynevezett közteret.

Új időszaki néprajzi kiállítás az Erdős Renée Házban
2013. május 17-én néprajzi kiállítás nyílt az Erdős Renée Házban. A július
20-ig nyitva tartó tárlat a Ünnepeink Rákosmentén kiállítás-sorozat második
alkalma, ezúttal a hajdani családi ünnepek lefolyásába nyújt betekintést. A
kiállítást Hódos Mária és Ádám Ferenc rendezte, a berendezési munkálatokat Ferenczi Zsuzsanna és Orosz Károly végezték. A tárlatnak ezúttal is számos rákosmenti kölcsönzője volt. Műtárgyakkal, képanyaggal járult hozzá a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (Derczbach Istvánné), Rákospalotai
Múzeum, Burger Erzsébet, Németh Lajosné, Orosz Károly, Ferenczi Zsuzsanna, Altziebler Károly, Horváth Mária és Mirák Pálné. A lakodalmi kalácsot a Szmolica Pékség sütötte (Benyusz Róbert pékmester), a rajta lévő
örömfát Palkó Jánosné készítette az eredetivel tökéletesen megegyező formában.
A kiállított műtárgyak többsége az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény
és Kiállítóterem tulajdonát képezi, amely az 1970-ben alapított Néprajzi Emlékház jogutód intézménye. A műtárgyak 1970 és 2013 között kerültek a
muzeális gyűjteménybe,Schlekmann Mihályné, Szekeres Mihályné, Zsichla
Jánosné, Gyurcsánszky Jánosné, özv. Pupek Mihályné, Duhony Józsefné,
Mayer Mártonné, Hagemann Mártonné, özv. Tóth Györgyné, Altziebler Pálné, Majzik Imréné, Paulikné Kiss Ildikó, Plesovszky Istvánné, Filipszky Mihályné, Epres Rezső ajándékaként vagy tőlük való vásárlás útján.
Altzeibler Kató bábaasszony leánykori képe
Erdős Renée Ház digitális adattára, Altziebler Károly fotóalbumából
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Kiss Emília

Családi ünnepek Rákosmentén
Kiállításmegnyitó beszéd
A kiállításban szereplő tárgyak és dokumentumok három nagyobb tematikus egységbe rendezve láthatók a termekben:
lakodalom - keresztelő - temetés.
Az „ünnep” szó, tömören meghatározva: a hétköznapokból valamilyen szempontból kiemelkedő pontja az ember-, a
család életútjának, amely az adott alkalomhoz nagyon szorosan kötődő szokások, szokásrendszerek, magatartásformák gyakorlása által emelkedik ki a hétköznapok sorából.
A (nép)szokások olyan magatartások és cselekvések, amelyek a társadalmi együttélés során, hosszú idő alatt alakultak
ki, az ismétlődés révén állandósultak, és egyöntetűvé vált formáik társadalmilag elfogadottá-, a hagyomány részévé
váltak. A szokások az emberi megnyilatkozásokat, az ember életének a menetét szabályozzák, rendezik és szervezik.
Ez a regulatív funkció az egyén és közösség identifikációját, önazonosságának megteremtését és kifejezését is biztosítja. A szokások normajellege erkölcsi és értékaspektusokat is magában foglal. Az elsajátítás, tanulás folyamán a szokás
minta-jellege is érvényesül.
Arnold van Gennep szokáskutató „átmeneti rítusoknak” nevezi az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat
(születés, házasság, halál). Ezeknek a szokásrendszereknek az értelme és célja hangsúlyozottan az volt, hogy az egyén
a közösségben betöltött szerepének változását reprezentálták kifelé, a falu többi lakója felé. Éppen ezért nem csupán
családi, hanem társadalmi ünnepek is, hiszen az ünnep résztvevői valóban a szűkebben vagy tágabban vett család tagjai, ám a közösségben elfoglalt régi-új státusz a közösség szövetén belül értelmezhető.
A népszokások kutatásában tehát az egyén és a közösség többi tagja közti szoros viszonyrendszert vizsgáljuk, egyén család - közösség egységeinek viszonyrendszerét. A 20. században több lépcsőben bekövetkezett társadalmi változások miatt ezek a hagyományos egységek is megváltoztak, a népszokások tartalmi vonatkozásai elvesztették eredeti
jelentésüket, lassanként megszűnt a szokáscselekvések gyakorlata, csupán egyes formai elemek maradtak fenn – egyre
gyakrabban már csak az idős generáció emlékezetében.
Jegyváltás, házasság, lakodalom
Évszázadokon keresztül és ma is a társadalom alapja a család. A paraszti kultúrában a
létfenntartásra irányuló cselekvések, a termelés és fogyasztás, az utódgondozás családi
keretek között folytatódott. A családalapításra alkalmas életkorban – ami helyenként és
körülményektől függően változhatott –, elvárták azt, hogy a fiatalok házasságot kössenek. A házasságkötésre való készülés a
konkrét eseménytől függetlenül hosszabb
időt is igénybe vett; például a kelengyekészítésre már akkor is sor került, amikor ez még
a leány életkora alapján nem látszott szükségesnek. Kelengyének nevezzük azt a ruha- és
bútorneműt, azokat a használati tárgyakat,
amelyeket a menyasszony magával vitt vőlegénye házához. Ezek személyes szükségleteit
fedezték, tulajdonát képezték. Általában 15
háziszövött alsószoknya hétköznapra és 10
Kettős esküvő Rákoskeresztúron, 1910 augusztusában. bolti ünneplő szoknya. A leány megházasuSztanek József és Roszinki Erzsébet – Roszinki Zsuzsanna lásakor földet általában nem kapott, a
kelengyésláda tartalmán felül csupán egy
és Hrutka Pál. Eredeti: Erdős Renée Ház
tehenet.
A magyarországi falvak többségére az endogámia volt a jellemző, azaz a házassági kapcsolatok a falun belül kötődtek – Rákoskeresztúron is.
Az év bizonyos időszakai előnyösebbek voltak a lakodalom tartására. Figyelembe kellett venni a karácsony és a húsvét előtti böjti időszakokat vagy a nagy nyári munkák idejét, amikor nem volt idő hosszabb ideig tartó ünnepek lebonyolítására. A lakodalmak a fogyasztás szempontjából is jelentős ráfordítást igényeltek, tehát olyan időszakokban tartották ezeket szívesen, amikor a megfelelő mennyiségű élelmiszer (hús és bor) rendelkezésre állt és eltartható volt.
Keresztúron leginkább a szüret után tartották a lakodalmakat, András napig.
A házasságkötés egyházi szertartás, jogi és társadalmi aktus, egyéni és végső soron társadalmi ünnep. A papon és az
anyakönyvvezetőn kívül kiemelkedő szerepe van a násznagynak, a vőfélynek, az úgynevezett koszorús legényeknek
és lányoknak, a két fél tanúinak és násznagyaiknak.
A lakodalom előkészítése egy sor munkával járt. Ehhez csoportok alakultak a családtagokból, a leendő tisztségviselők
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egy részéből, s rokonokból, szomszédokból – leendő vendégekből, akik vagy maguk jöttek, mivel hasonló szolgálatot
igénybe vettek már a háziaktól vagy illett meghívni őket. A munkákat félig ünnepélyes hangulatban végezték, a lakodalmas család az átlagosnál finomabb ételekkel látta el a dolgozókat. A lakodalmat megelőző héten levágták az állatokat; marhát vagy borjút, sertést; a baromfit gyakran a vendégek hordták össze. Az ételfőzés az utolsó napra maradt,
hogy el ne romoljon. A kalácsok és egyéb sütemények – utóbbiak inkább a 20. században kerültek a lakodalmi étrendbe – sütéséhez korábban hozzákezdhettek.
Elkészítették a lakodalom helyszínét is. Kiürítették a házat, a bútorok nagy részét kirakták, s asztalokat raktak be lócákkal. A lakodalmi díszek elkészítése szintén a lakodalmat megelőző hét feladata volt, különösen a lányok számára.
A szokáskör áttekintése során itt is, mint általában, az események sorrendjét követjük - természetesen nem minden
egyes esemény valósult meg mindig:
Ennek menete a következő volt: a leendő házastárs (általában a leány) felderítése (saját utánjárással, segítséggel, közvetítéssel) – megismerése, anyagi viszonyainak felderítése – a házasságot kezdeményező anyagi és egyéb körülményeinek megismerése a másik fél részéről – leánykérés – eljegyzés, jegyajándékok váltása, vagyoni megállapodás – az
eljegyzés hírül adása, egyházi bejelentkezés – jegybenjárás – templomi kihirdetés – lakodalmi előkészületek: kelengye
elkészítése, lakodalmi díszek elkészítése, lakodalmi helyszín elkészítése, vendéghívás, ételek elkészítése, vendégek
ételhozzájárulásának fogadása. A lakodalom kezdete: leánysirató, legénybúcsú a lakodalom előestéjén. Lakodalom
napja: vendégek fogadása, feldíszítése (jellel ellátása) – ételajándékok átvétele a vendégektől – házassági ajándékok
átadása – tisztségviselők feldíszítése, megjelölése – menyasszony-öltöztetés – vőlegényes háztól menet a menyaszszonyért, a menyasszony kikérése – esküvő előtti búcsúztatás – menet az esküvőre – pap megajándékozása – hazavonulás a templomból két házba – ebéd mindkét háznál – vonulás a vőlegényes házból a menyasszonyos házhoz a menyasszonyért és kelengyéjéért – a menyasszony és hozomány kikérése – menyasszony-búcsúztatás, menyasszonysiratás –
a menyasszony és kelengye kiadása – menyasszony- és kelengyevitel – a menet akadályozása útközben – a menyaszszony befogadása új otthonában – lakodalmi mulatság – lakodalmi vacsora – ajándékok átadása a vendégek részéről a
fiatal párnak – a menyasszonyi koszorú levétele – menyasszonytánc – a fiatal pár lefektetése, magukra hagyása – az új
házasok ébresztése, elhálás megállapítása – kontyolás – szertartásos cselekmények az új asszonnyal – a menyasszonyos
háztól jött vendégek látogatása, az új asszony megszemlélése – vendégek összegyűjtése a lakodalom második napjára.
Az ismertetett eseménysor idővel egyszerűsödött. De a fő mozzanatok később is megmaradnak: ELTÁVOLÍTÁS (a
korábbi társadalmi állapotból) – ESEMÉNY – BEFOGADÁS (az új státuszba). - Ugyanez a három mozzanat megvan a várandósság/szülésnél és a halálesetnél is!
Menyasszonyi ruha: A nő életében a legjelentősebb esemény az volt, amikor férjhez ment, ezért ez volt a legjobb alkalom a család anyagi helyzetének a megmutatására. A gazdagság minél díszesebb esküvői ruhában mutatkozott meg.
1914-ig a szlovák lányok lakkcsizmában mentek férjhez, a németek pántos cipőben. Az egyes ruhadarabok olyanok,
mint a leányok ünnepi viselete, finomabb alapanyagokból készítették. Az 1930-as években jellemzően világos, nyomott
brokát vagy selyem anyagból, később, az 1940-es években teljesen fehér színű. Az első világháború előtt feketében
esküdtek. 1950 után polgári esküvői ruha (fehér, fátyol, mirtusz). Ezt ábrázolja a Gébele fivérek fotója a kiállításban.
A kötény különösen díszes, áttört, gépi és kézi hímzések borították. Mindvégig fehér színű, az ártatlanságot szimbolizálja.
A koszorú 1914 előtt rozmaringból volt, 1920-as évektől művirágból, gyöngyökből, levelekből, tükörcserepekből készült, már az egész fejet beborította. Üveg alatt őrizték a tisztaszobában. Később az asszonnyal eltemették.
A termékenységet szimbolizálta a rozmaringág és az alma, amelyeket a fényképeken a menyasszony a kezében tart.
Termékenység, születés
A hagyományos felfogás szerint a gyermekáldás az élet szükségszerű velejárója, s elítélték a meddő házasságokat.
Ezért már lakodalomkor igyekeztek mágikus úton biztosítani a termékenységet. Pl. vőlegényes házhoz való megérkezéskor az anyós egy fazekat adott a menyének, aki összetörte, ahány darabra tört, annyi gyereke „lett”. Vagy: ahány
„csepjecet” (főkötőt) vitt a házhoz, annyi gyermeke fog születni.
Legfontosabb kérdés a gyermek neme volt. A hagyományos felfogás egyértelműen a fiú utódot tartja értékesebbnek, így
különösen elsőszülöttnél arra vágytak, hogy fiú legyen. Igen gazdag az idevonatkozó előjelek, jóslások, előírások köre.
A hagyományos felfogás szerint a terhesség lényegében nem kímélettel, kiváltságokkal járó, rendkívüli állapot, az
asszonyi élet természetes velejárója a sorozatos gyermekszülés. Ugyanúgy kivette részét a legnehezebb munkákból.
Félidő után hozzákezdtek a csecsemőkelengye összeállításához.
Elérkezvén a szülés ideje, gyorsan hozzáláttak a szülőágy elkészítéséhez. Valakit gyorsan elszalajtottak a bábaaszszonyért. (Altziebler Kató fényképe a kiállításban).
Amikor a gyermek világra jött, a bába elvágta a köldökzsinórt. A köldök elkötésére kenderfonalat, pamutszalagot
használtak. A bába az újszülöttet betakarta valami vászonfélébe, s előbb az asszony ellátásához fogott. A méhlepény
termékenységvarázsló erejébe vetett hit áll a mögött, hogy sok helyütt gyümölcsfa tövében földelték el. Közismertebb
volt azonban az a követelmény, hogy nehezen hozzáférhető helyre legyen elásva, mert a méhlepény felhasználásával
az asszonyt vagy gyermekét súlyosan megronthatták.
Közben rendbe tették az ágyat, s köré külön erre a célra készült szúnyoghálót, cifra lepedőt függesztettek (Boldogasszony ágya,
sátor). A szokásnak országszerte gonosztávoltartó célja volt. Fontos szerepet kaptak ilyenkor a rontáselhárító szerek, eszközök.
Sót, kenyeret, fokhagymát, kakukkfüvet kötöttek a lepedő sarkába, tűt tűztek a vászonba.
Amikor végeztek az asszony és a csecsemő ellátásával, a bába behívta az apát, aki karjába vette, esetleg megcsókolta a
gyermeket. Egyébként csak nők léphettek be. Keresztúron az apa a rokonoknak egy-egy kis üveg mézes pálinkát küldött, így adták tudtul a gyermek megérkezését.
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Kiállítási enteriőr
A gyermekágy időtartama a szüléstől az avatásig terjedt. Arra, hogy ez pontosan hány nap, különbözőek az adatok, egy héttől hat hétig terjedhetett.
Keresztúron az első nap reggeli, harmad- és negyednapon ebédet, az ötödik
napon uzsonnát vitt a komaasszony az anyának, ezért azt feltételezhetjük,
hogy kb. egy hétig tartott a gyermekágyas időszak.
A bölcső öröklődött a családban.
Az anya és az újszülött egészségügyi gondozása a bába kötelessége volt.
Naponta felkereste a házat, ellátta a csecsemőt, megmosdatta, megkente az
asszonyt, tanácsokkal látta el.
A gyermekágy időszakát az anya avatásának (avató, kiavatódás, kiszabadulás, egyházkelő, „egyháztól ment ki”) egyházi szertartása zárta le. Az ünneplőbe öltözött anya a bábaasszony (esetleg más női hozzátartozó) kíséretében indult a templomba.
Lényegében csak az 1950-es évektől, a kórházban szülés kötelezővé tételével szűnt meg teljesen az idetartozó szokások továbbélésének objektív lehetősége.
Haldokló, temetés
A nagy betegségnek, haldoklásnak, halálnak – híre megy. Szomszédok,
utcabeliek, rokonok, ha a beteg magánál volt, sorban eléje járultak, s kérték
megbocsátását, sőt áldását is. Ilyenkor a régi haragosok is megjelenhettek,
hogy a beteg végső bocsánatát kérjék, mind annak, mind a maguk nyugalma
érdekében. A nagybetegnek, haldoklónak igyekeztek minden kívánságát
teljesíteni, ha a családnak erre módja volt. A haldokló utolsó szavait, mozdulatait igen erősen megfigyelték, sokáig emlékezetben tartották.
Otthonról temettek. A halottat a tisztaszobában ravatalozták fel. A tükröt letakarták (ne jöjjön vissza). Az asztalra szekéroldalt tettek, erre fektették. A kihűlt testet megmosdatták, fésülték, beretválták. Ezt általában az elhunyt valamely nőrokona végezte. Amikor megállapították a halált, lezárták a szemet, s
egy-egy pénzdarabot helyeztek rá. A halott állát kendővel felkötötték. A megmosdatott halottat „szépen, illőn, tisztességgel felöltöztették”: mindig ünneplőbe. A halott öltözetének megválasztásában korra és nemre való tekintettel a
helyi hagyományos viselet volt a mértékadó. Asszonyokat általában a menyasszonyi ruhába öltöztették, de a kendő mindig fekete volt. Általában nem
húztak lábbelit a halottakra, hanem csak harisnyában temették el őket. Férfiaknál melléje temették a kedvenc pipáját, zsebóráját is. Éjjel-nappal virrasztottak
mellette, általában két nap múlva temették. Ezután következett a tor, az osztozkodás. A gyászév egy esztendő volt.
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