75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész,
Rákoscsaba történetének kutatója
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Kiadja a

Ádám Ferenc
Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban
Szánthó Géza a rákoscsabai reformátusok talán legnagyobb hatású lelkésze volt, a hálás utókor a
mai XVII. kerület első helytörténeti monográfiáját is neki köszönheti. Ő volt az, aki először dolgozta fel Rákoscsaba történetét, 1912-ben kiadott Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése című munkájában. Ahhoz, hogy ennek a jelentőségét megértsük, érdemes áttekinteni a
helytörténetírás korabeli helyzetét.

A

XIX. század második
felétől, majd minden
történészünk foglalkozott helytörténeti kutatással is.
Vállalkoztak egy-egy település
múltjának megírására, de ekkor
születtek meg a vármegyék
történetének máig legjobb feldolgozásai is. A szerzőknél
sokszor a személyes kötődés is
szerepet játszott. A millenniumi ünnepségsorozat volt a legjelentősebb ösztönző erő,
amely e kiadványok számának
látványos növekedését eredményezte. Ez a folyamat eltartott
egészen az I. világháború kitöréséig. A kisebb közigazgatási
egységek történetének megírásához mintát, segítséget adó
több kötetes kézikönyvek (pl.
Csánki történeti földrajza),
monográfiák, sorozatok (pl. a
Borovszky Samu nevével fémjelzett alapmű: Magyarország
vármegyéi és városai vagy Az
Osztrák–Magyar Monarchia írásban
és képben) első kötetei az 1890-es
években, az utolsók pedig az új század első-második évtizedében jelentek meg.
Az első megyetörténetek az 1860–
1870-es években készültek. Ilyen
például Pesty Frigyes: Krassó vm.
története (1883–1885) vagy a számunkra is fontos, Galgóczy Károly
által megalkotott Pest-Pilis és Solt
m. monographiája. 1–3., (1876–
1879). A Magyarország vármegyéi
és városai sorozatban 1896–1914
között 21 vármegye leírása jelent
meg 24 kötetben. A legsikerültebb a
Somogy, Nógrád, Temes kötet. (Az
1980-as évektől hasonmás formában
megkezdődött a kiadásuk.) A megyei monográfiák módszertanát
Pesty Frigyes dolgozta ki és tette

Az 1912-es kiadás címlapja
közzé (Századok, 1872). Ezt Tagányi
Károly bírálta felül és készített új
tervezetet (Századok, 1894).
Máig használható kiadvány a korszakból Orbán Balázstól a Székelyföld leírása (1–6., 1868–1873),
Gyárfás Istvántól A jászkunok története (1–4., 1870–1885).
A tájmonográfiák közül kiemelkedő Szabó I.–Török I.: Tokaj-hegyaljai Albuma (1867), Bőhm Lénárt: DélMagyarország vagy az úgynevezett
Bánság külön története (I–II. 1867)
vagy Rómer Flóris: A Bakony
(1860) című munkája.
A városmonográfiák jellemzője
volt, hogy szerzőik legtöbbször okmánytárat is csatoltak hozzájuk. A
legjelentősebbek közé tartozik a
jogász Szűcs István Debrecen város
története (I–III., 1871), a levéltár-
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nok, illetve főjegyző Hornyik
János Kecskemét város története (I–IV., 1860–1865), Karcsu
Antal Arzén ferences szerzetes
Vác város története (I–IX.,
1880–1888) és Ortvay Tivadar
apát Pozsony város története (I
–IV., 1892–1912) című munkája. E könyvek általános jellemzője, hogy egy-egy szerző alkotásai, akik alapos munkával, a
helyi, a családi és levéltári
anyag és könyvtárak tüzetes
kutatásai után írták meg műveiket. Mindegyik úttörő munka,
mert komoly előzménye egyiknek sem volt. Pest-Buda múltját
a kamarai levéltárnok Rupp
Jakab Buda Pest és környékének helyrajzi története (1868),
és a bencés szerzetes tanár,
régész, múzeumőr Rómer Flóris A régi Pest (1873) című
műveiből ismerhetjük meg. A
főváros Történeti Múzeuma
1889-től kezdte megjelentetni
évkönyvét, Budapest Régiségei címmel.
A protestáns egyházi helytörténet
jelentős művelői a református kutatók (lelkészek, tanárok) voltak. Kiemelkedő munka Barcsa János A
tiszántúli református egyházkerület
történelme (1–3. 1906–1908), Szinyei Gerzson Vázlatok és képek a
sárospataki ref. főiskola 18. és 19.
századbeli életéből (1895), Kis Ernő
A dunántúli ev. ref. egyházkerület
pápai főiskolájának története
(1896), Thury Etele A révkomáromi
ev. ref. egyház története a 16. és 17.
században (1889); Fejes István A
sátoralja-újhelyi ev. ref. egyház története 1522–1889-ig (1889). A
Tiszáninneni Református Egyházkerület 1898-ban kérdőívet küldött ki
az egyházközségeknek, érdeklődve a

gyülekezetek tárgyi és írott dokumentumai után. (A több száz település felbecsülhetetlen értéket képviselő adattárát azonban máig nem adták
ki.) A XX. század elején az egyházi
helytörténet vonatkozásában a legmonumentálisabb, római katolikus
vállalkozásnak számított Erdélyi
László és Sörös Pongrác szerkesztésében A pannonhalmi Szent-Benedek
-rend története (I–XII/b. 1902–
1912). Számunkra a legfontosabb
azonban Chobot Ferenc kitűnő adattára A váci egyházmegye történeti
névtára (1–2. 1915–1917). A legjelentősebb protestáns adattár Stromp
László szerkesztésében jelent meg,
1902–től 11-ig. Ez a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár (I–X.)
Az önálló falumonográfiák a XIX.
század második felében még ritkaságnak számítottak. Kivétel pl.
Appel Ede Ó-Kanizsa nagyközség
történelmi, helyrajzi, gazdasági,
népismei és statisztikai ismertetése
(1886), Csontos Károly Kenese község története (1899). A Századok c.
folyóiratban (az 1860–1870-es évfolyamokban) megkezdték a magyar
köriratú 16–17. századi községi pecsétek közlését. Az egyes falvak
történetét pedig belefoglalták a megyei monográfiákba, illetve a szintén
ez időben virágzó családtörténetekbe. A XX. század eleji kutatásokat
ösztönözte, hogy a települések nevének hivatalos megállapítására létrehozták a Községi Törzskönyv Bizottságot (1898. évi IV. tc.). Ekkor
változtatták meg az ország területén
lévő azonos nevű települések nevét,
általában úgy, hogy egy-egy adott
megyére, tájra, folyó- vagy állóvízre
vonatkozó előtagok hozzáadásával
megalkotott hivatalos név immár
egyedi lett. (Esetünkben ez különösen jelentős, hiszen számos Csaba,
Keresztúr létezik a Kárpát medencében.) A nevek törzskönyvezésével párhuzamosan az addig
használt községi pecsétek ábráit is
összegyűjtötték, s megállapították a
hivatalos címert (pecsétet). Ennek
ellenére elmondhatjuk, hogy a falumonográfia műfaja még a múlt század első felében sem volt túlzottan
elterjedt.
A helytörténeti kiadványok közül a
legtöbb, főleg a falvak esetében, az
író saját kiadásában jelent meg. Így
volt ezzel Szánthó Géza is, a község

anyagi támogatásával maga adta ki
művét. Azt, hogy ez mennyire nem
felekezeti ügy volt, bizonyítja, hogy
dr. Lakatos István esperes-plébános
írt hozzá ajánlást (előszót). A szerző
saját bevezetőjéből kiderül, hogy
ismerte korának helytörténet irodalmát – nagyjából azokat a folyamatokat, amelyeket a fentiekben vázoltam –, s fel is használta eredményeiket munkájának elkészítésekor. A
forrásmunkákon kívül pedig a községi irattár okmányai, könyvei, a
katolikus egyház iratai és Historia
Domusa valamint a református egyház „minden felhasználható levéltári
anyaga” volt segítségére.
Művének általános történeti része
meglehetősen rövid. A II-V. fejezetben ír a községnek és lakosságának
eredetéről, a névről, címerről és a
földesurakról. Mindezt a könyv egészére jellemző alapossággal teszi,
azonban ma már nem ezt tartjuk
műve fő érdemének. (Természetes,
hogy a későbbi kutatások sok mindent hozzáadtak azokhoz az adatokhoz, amelyeket akkor ismerni lehetett, sok mindent meg is változtattak
velük kapcsolatban.) Máig nem született viszont jobb összefoglaló munka a helyi egyházak, felekezetek történetéről, mint amelyet Szánthó Géza írt. (VI-XII. fejezet.) Ugyanígy
alapvető a ma kutatója számára műve harmadik egységének tanulmányozása, amelyben a közelmúlt történetét és a község „újkori ismertetését” találjuk. (XIII-XX. fejezet) Az
pedig már az 1996-ban, reprint kiadásban megjelent munka szerkesztőinek az érdeme, hogy az eredeti
kiadványhoz függelékként csatolták
a szerző kéziratban megmaradt feljegyzéseit, amelyek 1913-tól 1928-ig
ismertetik a református egyház és a
község történéseit.
Szánthó Géza munkája úttörő jelentőségű, alapos, kora színvonalát meg
is haladó kiadvány volt. (Sok esetben forrásértékűek Korsós László
református rektor-tanító könyvhöz
készített illusztrációi is.) Még hosszú
ideig alapmű lesz a kutatók számára.
És valamit még el kell mondani,
hogy ne csak a korában értékeljük a
könyvet: a község múltja iránt érdeklődő olvasónak, az általános részekre vonatkozó mai kritikát fenntartva, jó szívvel még napjainkban is
ezt ajánlhatjuk leginkább.
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Puzsár Imre
Rákoscsaba Szánthó
Géza korában
(1903-1933)
Talán nehéz még egy olyan
időszakot találni Rákoscsaba
történetében, amikor annyi
változás, akkora fejlődés ment
volna végbe, mint abban az
emberöltőnyi időben, amikor
Szánthó Géza volt a református lelkész.
A község fejlődése

Sz

ántó Géza ideérkeztekor
a lakosság száma 3000
(1900.) és 4500 fő
(1905.) között volt, míg halálakor
kb. 12000 főt tett ki (1934). A népszaporulat ekkor a második legmagasabb volt az országban. Ebben
jelentős szerepe volt a természetes
szaporodásnak (18,8%, míg az országos átlag 7,3%, a budapesti 0,4%), de még meghatározóbbak
voltak a folyamatos parcellázások, a
település terjeszkedése, aminek következtében évente 200-250 új lakás
is épült. 1906 áprilisában eladták a
régi református temető felparcellázott telkeit, 1908-ban pedig felosztották a régi katolikus temető maradékát is. Mindkettő az adott felekezet temploma mögött feküdt.
1903-ban a kereskedők drágaságával
szemben fogyasztási és takarékszövetkezet létrehozását határozta el
Konkoly Elemér és Kaál József. Így
jött létre 1903. július 1-jén a Rákoscsabai Takarék- és Hitelszövetkezet,
ami 1905-től részvénytársaságként
működött.
Ez időben budapesti kisiparosok
megalapították a Budapest Környékén Családházakat Építő Egyesületet, hogy tagjaiknak olcsón biztosítsanak lakást. Amikor a takarékszövetkezet vezetői 1907-ben megtudták, hogy az egyesület Rákoscsabát
szemelte ki, megvették Antos Istvánné báró Laffert Mathildtól az Anna
utca, Péceli út és a községhatár
(Tápióbicske utca) által határolt 63
holdas területet, amit még a nyáron
tovább is adtak. A nyereségből re-

Stefánia né- kigyulladtak a fények a faluban. A
ven,
majd később kialakuló telepekre is ez a cég
halála után vezette be az áramot. A cég helyi közözvegye ve- pontja a Pesti úton az Óvónő és az
zette az üze- Anna utca között volt, ahol egy darumet. 1927- nak használt kapuszerű villanypózna
ben
Gold- ma is őrzi emlékét.
mann Antal a 1920-1926-ig a Nagyatádi Szabó Istgyár mellett ván földművelésügyi miniszter nevémegnyitotta a hez fűződő földreform keretében több
Csabagyön- ütemben zajlott házhelyek parcellázágye Strand- sa a község két legnagyobb birtokosa,
fürdőt, ami- a kiskorú gróf Bolza Mariette (Bártfai
nek működte- utca - Diadal utca – községhatár/
tésére való- Ároktő utca - vasútvonal határolta
színűleg
területen, Bolzatelep) és báró Schell
megalapította Gyuláné született Antos Ilona birtoA Rákoscsabai Takarékpénztár épülete 1912-ben
a Strandfürdő kán (Csabagyöngye és Alsódabas
Rt.-t. A gyár utcáktól délre, Schelltelep). Az előbbi
kordáron vettek meg egy telket a Csa- körüli feleslegessé vált területeket néhány utcájába a rákosligeti vízmű
ba vezér téren, ahol új székházat épí- Goldmann Mórral együtt szintén fel- vezette be a vezetékes vizet, majd a
tettek. Az egyesület még az évben osztották házhelyekké. A vízmű kö- ligetiek többször kezdeményezték a
felparcelláztatta a területet, és 1908- vetkező ismert tulajdonosa dr. Dem- terület átcsatolását, sikertelenül.
ban már épültek is a házak szintén a jén János volt, aki épp 1933-34-ben Később, immáron nem szociális, hatakarékszövetkezet anyagi közremű- próbálta meg eladni azt a községnek. nem üzleti jelleggel folytatódott a
ködésével (Mathildtelep). A sikeren Az új lakók érdekeik védelmére hoz- parcellázás. A korábbi Schell-javakon
felbuzdulva a szövetkezet megvásá- ták létre 1912-ben a Rákoscsaba Újte- így egészült ki 1928-tól a Schelltelep.
rolt a Péceli út másik oldalán egy 22,5 lepi Ház- és Telektulajdonosok Egye- 1928 decemberében dr. Fokányi
holdas területet Mirák Páltól, ahol a sületét, ugyanis ekkoriban ezeket a László kapott engedélyt az RTK páMiráktelep alakult ki. Az utcákat telepeket
hívták
Rákoscsaba- lya melletti egykori malomterület
1910-ben nevezte el a község. A par- Újtelepnek, és a MÁV állomás is er- felparcellázására, majd 1930-31-ben
cellázás során egy sávot meghagytak ről kapta a nevét.
az újtelepi vasútállomás és a Rákosa Budapest-péceli helyi érdekű vasút 1908-ban a Kereszt I.
számára, aminek jogait a helyi áram- dűlőben Martin István
szolgáltató, a Phöbus Villamos Válla- (Martintelep), a reformálatok Rt. vásárolta meg, és részvény- tus lelkész és a katolikus
társaság keretében kívánta működtet- plébános felparcelláztatni. A tárgyalások során a főváros - ta 2-2 hold földjét. 1910mivel a Kozma utca Jászberényi út ben a községi jegyző, a
kereszteződéséből indult volna - ra- katolikus kántor és reforgaszkodott a HÉV helyett az utcai mátus rector is felosztatvillamos jellegű megvalósításhoz, de ta itt 1-1 hold földjét,
a terv 1914-re elhalt. 1944-ig több- ami a lelkészi parcellákször is leporolták az ötletet, és még kal a Tisztviselők telepe
ma is szerepel a BKV terveiben, bár nevet kapta. 1912-re kis
rövidebb útvonalon. 1909-ben orszá- munkásházak épültek a
gos téglahiány állt be, mire a szövet- területen. A háború után
kezet december 1-jével homoktégla- nevében beolvadt a
gyárat létesített a Lemberg és Csaba- szomszédos
gyöngye utca sarkán. Ezzel egy idő- Ilonatelepbe. Utcáit csak
ben vízmű építésébe fogtak, amit 1928. szeptember 5-én
1910-től nemcsak az Újtelepen, ha- nevezték el.
nem az anyaközség főutcáján is szolgáltatta a vizet. 1910. április 1-jén a 1910. március 9-én szertakarékszövetkezet egyesült a rákos- ződött a község a Phöbus
keresztúri takarékpénztárral Rákos- vállalattal, ami vállalta,
menti Takarékpénztár Rt. néven. To- hogy 2 éven belül bevevábbi sorsáról nem sokat tudunk. zeti a villanyvilágítást a
1918-ban már a Gödöllői Takarék- községbe, és ezzel
pénztár tulajdonában volt. A homok- együtt a lakossági villatéglagyárat Goldmann Antal szerezte mosáram-szolgáltatást Rákoscsaba lakott területének alakulása
meg, aki virágcserépgyárrá alakította is. 1912. június 18-án 1907-1931 között
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patak között parcellázhatott. 1929-től
jött létre a Fokányitelep (az Öntöző
utca, községhatár/Tápióbicske utca,
Lövész utca és a kalmárvölgyi kis ér
között). Báró Schell Gyuláné ügyvédje, dr. Füredi Ferenc javaslatára, hogy
a férje után maradt adósságoktól szabaduljon, 1931-től Fáy György vezetésével megkezdte a Schell II. telep (a
Fokányi- és Schellteleptől délre a
későbbi Virágtelep közbeékelődésével)
és
1933-tól
RákoscsabaKertváros (a Pesti úttól délre) kialakítását. Utóbbi Rákoskert néven feltételes vasúti megállót is kapott. A parcellázási iroda Szőke Károly vezetésével a Kucorgó csárdában működött.
A Bolza-birtokok további felosztása
házhelyekké 1929-30-ban folytatódott
dr. Vangel Gyula ügyvéd és résztulajdonos vezetésével (Vangel I-II. telep).
1932-34-ben zajlott a Máriatelep folytatásában levő (Nagytarcsai útól keletre a vasút mellett) egykor Martin
István tulajdonát képező telkek parcellázása, amire Keller Gyula kapott
engedélyt a községtől (Martintelep).
1990-ben ezek a vasúton túli területek
lettek a ma is ismert RákoscsabaÚjtelep.
Oktatásügy
A régi Rákoscsaba-Újtelepre költözők
miatt megnőtt az iskolakötelesek száma, ezért a község 1910-től előbb két
magánházban, majd 1912-től az új
községi iskolában (Szabadság sgt.)
biztosította számukra a közoktatást,
amit az 1914/15. tanévtől sikerült
államosítani. Működött benne az ország első népművelési mozija, iparostanonc-iskola, ifjúsági vöröskereszt,
cserkészet és önképzőkör is. Az iparostanonc-iskolát a Péceli és Rákoscsabai Egyesült Általános Ipartestület
állította fel még 1909-ben. 1926-ban
egy tanteremmel és egy igazgatói
lakással bővítették az épületet.

a rectori lakást
is.
1913-ban
iskolai könyvtárat állítottak
fel. 1928-ban
az
igazgatói
lakás átalakításával harmadik
tantermet hoztak létre. Mindkét intézményben
(mező)
gazdasági továbbképző iskola működött
saját faiskolákkal a Temető
utcában, amiket
a közbirtokosság adományozott 1881-ben. A régi református templom
Ezt 1928-ban
gazdasági ismétlő iskolává szerveztek hitközség 1902-ben a mai Szánthó
át. 1914 augusztusára elkészült a Ta- Géza utcában vásárolt és alakított át
nár utcai református, és a Szánthó egy házat imaházzá és metszői lakásGéza utcai katolikus óvoda is, ám sá. 1901. november 14-én adták át a
utóbbit 1924-ben a községi orvos, Zrínyi utcában az ország első
Ács János kapta meg szolgálati laká- „magyar nyelvű” baptista imaházát.
sul, és a katolikus gyerekeknek is a 1904-ben már Szánthó Géza admireformátusok óvodájába kellett járni. nisztrációja alatt került sor az immá1919 januárjában a községi közgyűlés ron életveszélyessé vált Árpád-kori
bizottságot küldött a közoktatási mi- kibővített kerektemplom elbontására
niszterhez az iskolák és óvodák álla- és helyébe új építésére. Szánthó szemosítása érdekében, azonban ez csak rint eredetileg a Pannóniát és Daciát
1919. április 12-én, a tanácsköztársa- összekötő római út melletti őrtorony
ság idején következett be, és persze (burgus) lehetett, majd Szűz Mária
nem abban a formában, ahogy kíván- tiszteletére szentelt katolikus, huszita,
ták. De a tanácsköztársasággal együtt végül 1631-től református egyház lett.
ez is elmúlt.
Az ősi templom köveiből épült
1925. szeptember 1-jén két különálló
bérelt szobában nyílt meg a magánpolgári fiú- és leányiskola, amit a
Falu Szövetség és a község is támogatott, de már a következő évben kérvényezték az államosítását, ami elmaradt. Viszont újabb egy év múlva legalább sikerült egy épületbe összevonni a két osztályt az Anna és a Kossuth
Lajos utca délnyugati sarkán (ma már
a saroktól számított második telek a
Péceli úton). Az iskola kapacitása
annyira alacsony volt, hogy sok csabai tanköteles a ligeti és más, fővárosi
iskolákba volt kénytelen járni, így
végül a község kénytelen volt anyagilag is hozzájárulni a ligeti iskola működéséhez.

Emellett fejlődött az egyházi oktatás
is. 1907-ben az új plébános, dr. Lakatos Kálmán, új kéttermes iskolát és
hozzá 2 tanítói lakást építtetett a régi
katolikus temető helyén a mai Temető
és Szánthó Géza utca sarkán. 1927
májusára emeletet alakítottak ki újabb
4 tanteremmel. Miután 1909-ben a
királyi tanfelügyelő kicsinek találta a
református elemi iskolát, 1910-ben 2 Egyházi ügyek
új teremmel kibővíttette, és az egyik
régi termet másodtanítói lakássá ala- Az 1898-ban Ungvári Kálmán kereskíttatta a presbitérium, és felújíttatták kedő elnökletével alakult izraelita
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Bérczy Gyula, a Pozsonyi Színház
főrendezőjének Irma-laka az Anna
utcában.
1907-ben az egyháziadó-kerülő reformátusok megregulázására, akik evangélikusnak mondták magukat, a keresztúri
evangélikus
lelkésszel,
Noszkó Istvánnal karöltve Szánthó
Géza is részt vett a csabai evangélikus
szórvány újraszervezésében, ami istentiszteleteit a református templomban tarthatta. 1910. október 20-án
Prunyi Endre községi elemi iskolai
tanító vezetésével fiókegyházzá alakultak, istentiszteleteiket ettől kezdve
a községi iskola egyik termében tartva. 1918. januárjában azonban visszatértek a református templomba.
Az evangélikus egyház 1930-ban kért
templomépítésre telket a Nagyszénás
téren, amit hosszas tervezgetés után, 4
év múlva elutasítottak, mert nem tud-

ták szabályosan elhelyezni az épületet. 1935-ben Templomépítő Bizottság alakult, ami az 1914-ben bogáti
Hajdú Imréné elnökletével alakult
Nőegylet segítségével gyűjtésbe fogott. 1937-ben megvették az RTK
pálya előtti teret, és 1939-ben felszentelték az épületet. Időközben, 1935ben dr. Raikovich Kálmán kérelmezett telket templomépítésre szintén a
Nagyszénás téren, amit meg is kapott,
és a Rákoscsabai Szt. Erzsébet Templomépítő Bizottság segítségével 1940.
július 4-én szentelték fel az új templomot.
Egészségügy
1907 nyarán épült fel az Ilonatelepen
a községi közvágóhíd, ami helyett
hamarosan Rákoskeresztúron építettek Rákosligettel együtt közös közvágóhidat. 1908-ban Rákoscsabára került a körorvosi székhely, amit önálló
községi orvosi állássá szerveztek.
Ugyanezen év novemberében nyílt
meg Vagaszky Kázmér Csaba vezérhez címzett gyógyszertára a Zrínyi
utcában, ami 1917-ben átköltözött a
korábbi községházába, és ma is ott
működik a Péceli úton. 1924-ben a
község az Anna utcában vásárolt
jegyzői lakás építésére telket, de 1929
-től az épületben már a Stefánia anyaés gyermekvédő intézet működött
megosztozva a leventeotthonnal. A
községi orvos mellett működött még
MÁV pályaorvos, OTI orvos és magánorvos is Rákoscsabán.

tartott. A Gazdák Biztosító Társasága
alapította 1910-ben a Gondviselés
Országos Központi Temetkezési Segélyző Társulat helyi egyesületét.
Szintén 1910-ben alakult az Iparos
Dalkör. Egy évvel később jött létre a
Koronás Takarék Asztaltársaság,
amelynek célja a tagok felesleges
pénzének megtakarítása, és kölcsön
nyújtása. 1912 februárjában jött létre
a Rákoscsabai Gazdaszövetség, ami
tagja az Országos Gazdaszövetségnek, és feladatának tekinti a tagok
gazdasági érdekeinek érvényesítését.
A Polgári Kör 1912. június 15-én
alakult. 1912. szeptember 1-jén alakult meg a Rákoscsabai Testgyakorlók Köre, a helyi iparos ifjak és községi hivatalnokok sportegyesülete.
1927 októberében Lorántffy Zsuzsanna Egylet alakult hitéleti és jótékonysági célokkal. 1931. június 4-én, úrnapján nyitotta meg kapuit a Mária
Strand, dr. Vangel Gyula tulajdona.
Természetesen a két világháború között községünkben is működött az
Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME)
és a Magyar Országos Véderő Egylet
(MOVE), utóbbi főként sporttevékenységet fejtett ki, ezen belül is kiemelkedett a lövészet és a futball.
1930 körül létezett még: Postás Kör,
Vasutas Kör, Szociális Misszió Társulat, Hitelszövetkezet, Hangya Szövetkezet, „Konzum”, és ma is működik a 140. Pro Patria Cserkészcsapat.

Az országos események hatásai
Szánthó Géza szerint a rákoscsabai
bennszülöttek a világháború előtt
főként az 1848-as függetlenségi párt
elveit vallották, míg a beköltözöttek
javarészt a mindenkori kormánypárt
hívei voltak. Elő is fordult, hogy Gödöllőről, az országgyűlési képviselőválasztásról hazatérvén a bennszülöttek megfürdették a „pecsovicsokat” a
Rákos-patakban, vagy „megpokrócozták” őket a kocsmában.
A világháború és az azt követő forradalmak sem hagyták érintetlenül a
községet. 1915 szeptemberében tisztképző tanfolyamok számára lefoglalták az óvodákat. 1916 januárjától
áprilisig cseh katonák állomásoztak
Csabán, jelentős károkat okozva. Ez
év novemberében elvitték a harangokat, 1918 márciusában az orgonák
ónsípjait hadicélokra, előbbieket a
református templomban csak 1922ben és 1928-ban, a katolikus templomban 1925-ben sikerült pótolni. A
világháborúban hősi halált halt csabaiaknak emléket állítva 1925 augusztusára állították fel a Csaba vezért ábrázoló Hősök szobrát a főtéren..
1918. október 31-én Csabán is kitört a
forradalom, az új telepekről fehér
őszirózsát és vörös szegfűt viselő
munkások vonultak a falu központjába. Másnap letették a községi vezetőket, és intézőbizottságot választottak

Társadalmi egyesületek, szórakozás
1904-ben alakult a Kaszinó dr. Lakatos Kálmán esperes-plébános elnökletével és Kovách Károly községi főjegyző közreműködésével. Székháza
1913-ban épült a róla elnevezett utcában. Könyvtár és 1925-től mozgóképszínház működött benne. 1903-ban
alakult a Rákoscsabai református dalárda, „hogy nemzeti és vallási ünnepek és temetések alkalmával összhangzatos dalokat adjanak elő.” 1904ben Szánthó Géza alapította a Műkedvelők Egyesületét, ami zene- és dalkörből állt. Szintén ő szervezte a község különböző társadalmi helyzetű
lakóinak összehozására a Rákoscsabai
Társaskört 1904 őszén. A Bohém
Asztaltársaságot 1909-ben alakult
iparos és kereskedő ifjak önművelődése céljából. Zenekara, könyvtára
volt, és évente több színielőadást is

A Farkas Sándor vezette rákoscsabai cserkészcsapat az 1930-as
évek végén
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helyükbe, de tovább működött a községi közgyűlés is. 1919. március 21én községünkben is átvette a hatalmat
a munkástanács, ami a szovjetházzá
kikiáltott kastélyba költözött. Augusztus 4-én bevonultak a románok, akik
szintén sok pusztítást vittek végbe. A
református iskolából tiszti étkezdét, a
községi iskolából kaszárnyát csináltak.
Az 1920-1924-ig zajlott földosztás
során a házhelyosztásokhoz hasonlóan a Bolza- és Schell-féle birtokokból
adtak földet az arra jogosultaknak.
Bolza Pál, kiskorú Bolza Marietta
gyámja, jogi képviselője útján ajánlott
fel 200 hold földet erre a célra, a
Schell-birtokból 306 holdat hasítottak
ki. Előbbiből nemcsak csabai, hanem
rákoskeresztúri és ligeti igénylők is
kaptak, de a község és az egyházak
hiába próbáltak tisztviselői és egyéb
célokra telkekhez jutni.
A Horthy-korszak országgyűlési képviselő-választásain a csabai választók
30-49%-a a kormánypártra, 20%-a az
SzdP-re, 12-20%-a a Keresztény Gazdasági és Szociális Pártra és 14-18%a Fábián Béla-féle Demokrata Pártra
adta voksát. 1926-ban a közoktatási
miniszteri tanácsos 250 millió koronát
helyezett kilátásba református iskolafejlesztésre, mire a reformátusok 90%
-a a kormánypártra szavazott, míg a
katolikusoknak csak 15%-a, mégsem
kaptak semmit.
Községi ügyek
1903 májusában a korabeli gyakori
tűzesetek miatt (pl. az 1889. augusztus 20-i Zrínyi utcai községháztűz)
alakították meg a Rákoscsabai Önkéntes Tűzoltó Testületet, ami a
Czeglédy Mihály és Lajosház utca
sarkán
1899-ben
felépített
tűzoltószertárat használta. 1925-ben
„köteles” tűzoltóságot állított fel a
község, így minden férfi lakos köteles
volt szolgálatot adni. 1911 márciusától októberéig épült fel az új községháza a községi kocsma helyén, amit
november 18-án avattak fel. 1920-24ig ennek emeletén államrendőrség is
működött. 1912-től az Anna utcában
csendőrlaktanya volt. 1932-ben Rákoskeresztúr javasolta Rákosmente
falvainak egyesítését, amit 1934-ben
már a belügyminiszter szorgalmazott,
azonban a 750.000 pengő tervezett
kiadásból csak 200.000-re volt fedezet.

Fodor Sándor
Szánthó Géza életútjának néhány
fontosabb szakasza
(Adalékok a Csabai Kalendáriumban megjelent
íráshoz.)
Előszó helyett
Ifjúkoromban tagja voltam előbb a református presbitériumnak,
majd világi tanácsbírája is lettem a Budapest Északi Református
Egyházmegye tanácsbírói karának. Később, mint a csabai Református Egyház missziói gondnoka fejeztem be 1997. szeptember 14-én egyházi tisztségviselői pályafutásomat. Néhai dr.
Adorján József esperes úr sarkalt bennünket, tisztségviselőket,
hogy minden gyülekezetben legyen valaki, aki foglalkozik gyülekezete történetével. Akkortájt valószínűleg én érezhettem a legtöbb felelősséget ezen ajánlás iránt. S bár csak ’koca’ tollforgatónak éreztem magam, mégis viszonylag elég sűrűn jelentek meg
írásaim a helyi lapokban, főleg a „Rákosvidék”-ben, mert Varga
András főszerkesztő úr ’vevő’ volt a cikkeimre.
E bevezető után térjünk a tárgyra!
Pájer Ildikó elhatározta egyszer, hogy megjelenteti az első Csabai Kalendáriumot. A gazdag tartalmú kiadvány összegyűlt
anyaga már nyomtatásra várt, amikor egy pénteki napon telefonon felhívott az azóta elhunyt Nagyné Valent Anna, a Csigaház
népművelője, hogy mikor küldöm a Csabai Református Egyház
történetéhez szükséges ismertetőmet? Kérdeztem tőle, hogy mikorra kellene? Holnapra! – válaszolta. Végül hétfő reggelben
állapodtunk meg. Gyakorlatlanságom és az idő rövidsége miatt
még azt is elfelejtettem, hogy a kefelevonatot ellenőrzésre elkérjem. Az ismertetést úgy fejeztem be, hogy az eltelt 100 év vázolásához szükség lenne még néhány fejezet megírására!
Szánthó Géza reprint kiadású könyvének 1996-os megjelentetése
előtt a „Függelék” kéziratos szövegét Matus Katalin – az egyetlen élő unoka – jóvoltából már ismertem. Ezt, a tőle kapott dokumentumokkal együtt jelen dolgozatomhoz forrásként fel is
használtam és az összeállítást véleményezés céljából Matus Katalinnak bemutattam. Többek között jelezte, hogy nyelvünk az
utolsó 100 év alatt is sokat fejlődött, ennek következtében, nem
tartom-e zavarónak, hogy a nagyapja által írt szövegeket én elég
sűrűn és változtatás nélkül idézem? Biztosítottam őt arról, hogy
- bár engem ’csak’ keresztelt Szánthó Géza, az akkori lelkész –
én olyannyira tisztelem őt, hogy függetlenül az idő múlásától, a
mondatszerkesztését, előadásmódját ma is hitelesnek tartsam.
Annak megváltoztatására, ’modernizálására’ magamat alkalmatlannak érzem és nem is merészelném azt megtenni! Sőt az
emlékének megőrzésén ezután is munkálkodni kívánok, amennyiben mód kínálkozik rá. Életművét példaértékűnek és tiszteletre
méltónak tartom!
Rákoscsaba, 2008. augusztus 2.
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Rákoscsabai Református
Egyház történetéről szóló és
a 100 évvel ezelőtti templomépítésről a néhány éve megjelent
„Rákoscsabai Kalendárium”-ban közölt híradás felvetett néhány kérdést.
Továbbá a Kalendárium összefoglalója úgy zárult, hogy az utolsó 100 év
három korszaka külön-külön megérdemelne egy-egy fejezetet.

munkálkodának az Úr ezen szőlőjé- gyülekezet, mind a lelkész számára.
A fedezetül kínált tételek: az előző
ben”
A már említett három sajátos korszak lelkész, Törő Lajos által kezdeménye3 különösen hosszú ideig tevékenyke- zett templomépítési alap, a régi temedő lelkipásztor nevével hozható ösz- tő felparcellázása folytán kialakított
telkek s egyéb ingatlanok – szántók –
szefüggésbe:
eladásából származó bevételek. A
1./ Szántó Géza „Az építő és polihisz- felvett hatalmas kölcsönök utáni
tor”
adósság - a gyülekezet tagjainak áldo2./ Oros László „A kritikus és ellent- zatvállalása folytán - 1910-ig 300
mondásos korszak pásztora”
A felmerült egyik kérdés: A vallási 3./ Dr. Füzesi Zoltán „A legújabb kor koronára apadt. Ehhez azonban egy
újabb nagy teher kapcsoltatódott! A
állapotok kialakulása Árpád-kori ere- szolgálattevője”
detűek-e? Vannak-e erre vonatkozó Czeglédi Mihálynak, a XVIII sz. vé- királyi tanfelügyelő ellenőrzése során
bizonyítékok? Forduljunk e kérdés gén itt szolgáló prédikátornak és szigorúan meghagyta, hogy - az elmegválaszolásához Szánthó Gézához. Szánthó Gézának köszönhetően a avult helyett - az egyház építtessen
Úgy tűnik ez ügyben egy kissé előbb- csabai egyház 28 lelkészét ismerhet- egy, a követelményeknek megfelelő
iskolát. Sőt, újítsa fel a rektori lakást
re kell mennünk: azaz a római korig, tük meg.
és építsen egy másodtanítói lakást is!
majd a szentistváni időkig.
Az utolsó 100 évben a felelősségteljes Szükség volt ezeken kívül a jól megA historiális források illetve a törté- megbízatást a következők látták el:
viselődött parókia átjavítására is.
netírók következtetései szerint a CsaEzek költségeinek a fedezetét csak
bán előforduló őslakosok sokisten- 28. lelkész Szánthó Géza 1903-1933- újabb kölcsönök felvételével lehetett
ig 30 évet,
hívő pogányok voltak.
előteremteni. A lelkésznek gondjává
29. lelkész Dallos
vált az új tanerő beállítása is. (Csabán
Béla 1933-1940-ig
a husziták itt-tartózkodása idején már
7 évet
volt iskola. A reformátusokkal való
30. lelkész Nagy egybeolvadásuk után az utóbbiaknak
Kornél 1940-1944- átadták nemcsak a templomukat, de
ig 4 évet
az iskolájukat is. Ezen iskolájukban
31. lelkész Oros ezután több mint egy századon át a
László 1944-1987- lelkészek végezték a tanítást 1742-ig.
ig 43 évet
Az első tanítót Drégely Istvánnak
32. lelkész Dr. Fü- hívták. S felsorol Szánthó Géza még
zesi Zolán 1987-től 23 utódot.) A csabai református egyház, a tanulók számának örvendetes
napjainkig.
Ők töltöttek hosz- növekedése miatt kénytelen volt beálszabb-rövidebb időt lítani második, majd harmadik tanítót
Isten igéjének sáfá- is. A tiszteletes úr közülük elismerőA régi templom 1904-ben történt bontásakor
raiként ebben az ősi leg szól két személyről - mint munkatársakról -, akikre a még élő tanítváaz alapból előkerült római kori kövek
gyülekezetben.
nyok, mi is szívesen emlékezünk:
Szántó Géza halálának 75. évforduló- nevezetesen Zilahy Ferencre és Kádár
Szánthó Géza írja: „Csak arra nincs
ja kapcsán az 1903-tól 1933-ig terje- Gabriellára (a későbbi Farkas Sándorsemmi közelebbi adatunk, hogy e község lakói a kereszténységet mikor, dő időszakkal kívánok kissé bőveb- néra). A XX. század elejének oktatástörténetéhez tartozik még, hogy
mindjárt a behozatala első esztendei- ben foglalkozni.
ben, vagy jóval később vették fel?! … A tiszteletes úr számára a templom- Szánthó Géza a községi képviselőtesHomály előttünk, hogy minő báziso- építés hősi korszaka után következett tület tagja, támogatta, hogy az óvónői
kon keresztül alakult ki a helybeli a nehezebb feladat: a gyülekezet épí- oklevéllel rendelkező református valprotestántizmus, hanem a hussitizmus tése, illetve a felvett kölcsönök tör- lású Barsi Margit nyerje el a létesítenmegtelepülése után (Husz Jánost re- lesztése! Ezen időszak történéseire – dő református óvoda óvónői állását.
formtörekvései miatt kiközösítették, s a teljesség igénye nélkül – csupán (Ez a ma 95 éves Mézeskalács óvo1415. július 6-án máglyán megégették néhány fontosabbnak ítélt mozzanatá- da.) A fenti feladatok anyagi vonzatai
F.S.) mintegy kétszáz év múlva, 1626- ra keríthetünk sort. A templomépítés nyomasztó teherként nehezedtek a
ban egyszerre csak elénk szökik egy tervezett költségein túl 1905 márciu- gyülekezet felelős tisztségviselői válszervezett reformált gyülekezet.” A sára az építkezés költsége elérte a lára.
rákoscsabai református egyház korai 49.330,- koronát! Az építkezés folya- A „Rákoscsaba Község Leírása” polilétezését rövidke jegyzék tanúsítja, mán szükségessé vált pótmunkák, hisztor szerzője 1912-ben írta meg a
(Ráckeve 1626. március 15.) Amely módosítások, előre nem látott kiadá- népszerűvé vált művét, ezért abból az
kizárólag a legelső „calvinikus sok, továbbá a templomi berendezé- események folyását csak addig tudjuk
plebanus” nevét örökíti meg, anélkül, sek - harang, orgonakészítés, torony- követni.
hogy csak futólagosan is említené óra - hitelbe való megrendelése stb.
azokat is „kik már korán reggel komoly erőpróbát jelentettek mind a A további történésekről - 1913-tól
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kezdődően - az egyetlen unokája által
őrzött kézírásos jegyzeteiből, valamint az unoka által közreadott dokumentumokból értesülhetünk. (Ezeket
a II. kiadás kiegészítéseként olvashatjuk. Dr. Gyöngyössy Márton – korábbi önkormányzati képviselő – az új
kiadás szerkesztőjeként erről így ír:
„Műve első kiadásának reprintjével –
második kiadásával – a XVII. kerület
Önkormányzata a lelkes rákoscsabai
lokálpatrióta előtt tiszteleg a millecentenárium évében. Az eredeti munkát függelékként a szerző kéziratos
hagyatékából származó feljegyzések
egészítik ki, melynek rendelkezésre
bocsájtása Matus Katalinnak, Szántó
Géza unokájának köszönhető.”)

megfenyegettek. ... 1919 évben Márc.
21-én …Az eddig csendesnek mondható egyének helyett, a legvéresebb
szájú elemek vették át a vezetést a
községünkben. Wojticzky Gyula két
tanítóképezdei osztályt végzett, jelenleg a munkás betegsegélyező tisztségviselője, … stb. ... Márc. 24-én reggel
stafétát küldenek, hogy már aznap, de
azután sem tarthatok hittanórát az
állami iskolában, a többi hitoktató
sem. 28-ra pedig a felekezeti iskolák
átvételét (elkobzását) tűzték ki. Előző
nap Zilahy figyelmeztetett, hogy ne
ellenkezzem, mert úgy értesült, hogy
ebben az esetben brutálisan fognak
viselkedni. Nem is ellenkeztem …
szájuk íze szerinti beszéddel adtam át
Hamarosan vészjósló fellegek borul- az iskolát … Wojticzky elvtárs …
tak az egész országra. 1914-ben kitört meghatottságában tiszteletes elvtársa Világháború! Mozgósítottak 42 éves nak titulált.”
korig minden épkézláb férfit. Felboly- A helyzet fordultával az hírlett, hogy
dult az egész ország. A lelkész is, az Antant-hatalmak a diktatúra letörémint tartalékos tábori pap ment jelent- sére oláh katonákat küldenek, emiatt a
kezni. Azonban, mivel a hadosztálya kommün áldásaiból kiábrándult csamég nem volt összeállítva, visszajött. bai lakosság nagy részében általánosSzükség is volt itthon a gyülekezet- sá kezdett lenni az öröm érkezésük
ben rá. Hirdethette az Igét az övéiért felett, míg be nem következett a csaremegő lelkek erősítésére. Közben lódás! Rekvirálásaikkal, erőszakoskomindkét ’végben’ felépültek a feleke- dásaikkal hasonló kárt okoztak, mint
zeti óvoda épületek, de rendeltetés- az előzőleg említett cseh katonák. A
szerű használatukra már nem kerülhe- református iskolát, a rektori konyhátett sor, mert bennük – különösen a val tiszti étkezdének foglalták le. Hahadbavonultak gyermekei számára – marosan kiderült, hogy nem jólelkű
napköziotthonos ellátás megszervezé- szabadítóknak bizonyultak ők, s nemcsak összeszedték az itt rekedt komsére lett szükség.
1916 januárjában a harctérről kivont munistákat, hanem bárkit, akik nekik
cseh katonákból községünkbe is jutta- különösen ellenszegültek, ’gajdesz’tott pár százat a hadvezetőség. Kik 3 be küldték. Szánthó Géza írja, hogy
hónapig voltak itt s mikor elmentek, „… nagyon sok írható rovásukra csak
rettenetes rombolást hagytak maguk e mi községünkben is!” Tolvajlásaikután úgy a parókián, mint mindenütt, kal bő alapot szolgáltattak a ’rokonszenv’ elpárologtatására, látva, hogy
hol el voltak szállásolva.
nagyon sok gaztett írható a számláAz egyház életét nem csak az érintette jukra.
hátrányosan, hogy fiainak és tisztségviselőinek is hadba kellett vonulnia, Ezek után a tudósításokban – ismerethanem 1916-ban a toronyból le kellett len okok miatt – néhány év pauza
emelni a 3 mázsás és az 50 kilós ha- következik, majd az 1922-es év után
rangot. 1918-ban pedig a hadvezetés folytatódik a rákoscsabai egyház és
az orgona ónsípjait is elrekvirálta papjának közös története tovább.
hadicélokra. Az értük kapott váltság- Mivel 4 főre emelkedett a tanerők
díjat felsőbbségi felhívásra hadikötvé- száma, a Népiskolai Szabályok 65.§-a
nyekbe kellett fektetni. Mint ismere- értelmében a tanítás egyöntetűsége és
tes, az események 1918 októberében a az ellenőrzés közvetlensége végett
fehér őszirózsás, majd a vörös szegfűs igazgatói állás szervezésére van szükforradalomba torkollottak. Egyházi ség, s erre a tisztségre a presbitérium
vonatkozásban se múltak el ezek a Zilahy Ferencet meg is választja.
napok következmények nélkül. Az 1923-as év úgy indul, hogy a múlt
Szánthó Géza írja: „ … nagyon durva évben az Eclesia nevű cégnél megrenhangokat kezdtek velünk szemben delt 50 kg súlyú harangot január 14használni, sőt egyeseket közülünk
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én ünnepélyesen felhelyeztette a toronyba a gyülekezet. „… a helyi társadalom szept. elején … jubileumot
részemre is- óhajtott rendezni abból
az alkalomból, hogy 30 évvel előbb
léptem papi pályára ... de közbejött
nagy családi gyászom miatt elmaradt.
Ugyanis egyetlen fiam, Géza, ki reményem, büszkeségem volt, e hó 4-én
meghalt ...”
Ez a szomorú esemény folytatása volt
földi pályája megpróbáltatásoktól
terhes szakaszának. Tevékenységekben gazdag életpályája után – tiszteletre méltó az az alázat, mellyel megvallotta emberi gyengeségét: „Bátran
írom le, hogy a sok csapás közül,
mely életemben ért, ez érintett a legsújtóbban.”
Ebben az évben választották meg a
gyülekezet rektor-tanítójának Farkas
Sándort. (1951-ig, az iskolánk államosításáig állt közösségünk szolgálatában. Munkásságával bizonyította,
hogy nem csalódott benne a gyülekezet.)
1925 eseményeihez tartozik, hogy
július 12-én nagy ünnepség keretében
avatta fel a templom előtti téren
„Csaba vezér” szobrát József királyi
főherceg. Az alkalmi református istentiszteleten tartott beszédéből kiemelve írja Szánthó Géza: „Én zsúfolt
hallgatóság előtt vázolva a nagy vérontást, .. a következményeket: … Amiket ha most elgondolunk, bizony akaratlanul is kitör keblünkből a fájó
keserű felkiáltás: kellett-e, szükséges
volt-e hát mindez minékünk?!”

Az I. világháborús emlékmű

Ugyanezen az évben a Népnevelés
területéről: szeptember 1-én polgári
fiú és leány magániskola nyílt a községben, melyben ő maga végezte a
hitoktatást. 1926. október 31-én kellett volna a helyi gyülekezet 300 éves
fennállását megünnepelni. Az előkészületek részeként megkezdődtek a
felújítási munkálatok. Augusztusban
mintegy ötvenmillió koronás költséggel a már külsőleg és belsőleg megrongálódott templom és torony a követelményeknek megfelelően kijavíttatott. Az október 31-i ünnepségre
sajnos a közreműködése nélkül kerülhetett sor, mert mint írja: „Okt. 22-én
reggel erős agyvérnyomást kaptam, s
a vasárnapi funkciót már nem végezhettem. … Csak előre elkészített beszédemet olvasta fel Zilahy Ferenc ig.
tanító ...” Ezt megelőzően is jelentkeztek nála egészségügyi gondok.
Huzamos helyettesítőről kellett gondoskodnia.

„Az új harangokat a mi püspökünkkel
óhajtottuk volna felszenteltetni a júl.
15-re jelzett látogatás alkalmával, de
mivel közbejött akadályok miatt az
bizonytalan időre halasztatott, máj.
13-án a harangszentelést megtartottuk.” A harangok Seltenhofer Frigyes
soproni öntödéjében készültek. A
nagyobbik harang felirata: „Jöjjetek
énhozzám mindnyájan és én megnyugosztlak titeket. Máté XI. 28.” A kisebbik harang felirata: „Meg ne vessétek az Úrnak beszédét!” Mindegyik
harangon körül a következő felirat:
„Öntette a rákoscsabai református
gyülekezet 300 éves fennállása alkalmából néhai Tüskés Mihály és Fodor
Istvánné jelentősebb adományainak
felhasználásával 1928-ban” Az ünnepi istentiszteletre közénekként a 84.
zsoltár dallamára, záróénekként pedig
a 35. zsoltár dallamára szerzett alkalmi verset Szánthó Géza, amelyeket a
következő szövegekkel énekelt az
ünnepi gyülekezet:
I. Isten hitünk erős vára,
Hatalmadnak szólására,
Az érc szavát is megzendítjük.
Hogy tehozzád hívja, vonja,
E világban tévelygő lelkünk.
Hogy tanítson buzgó hangja:
Alázatra – imádatra!
II. Zeng ajkunkon örömének,
Száll az ég s föld Istenének
Trónusához áldást rebegve,
Hogy nekünk e napot szerezte.
Hívón intve, megbíztatva,
Új harang cseng templomunkban.
Zengő hangja arra tanít:
Romlás közt is megtart a hit.

Bizonyos súrlódások is emésztették a
túlhasznált szervezetét. Például a kultuszminisztérium által kilátásba helyezett 250 millió koronát - amelyet
az iskola fejlesztésére szántak - nem
folyósították. Kimagyarázták azzal,
hogy a választások küszöbén tett ígéret egy későbbi időpontra vonatkozott. „Ezt persze az én rovásomra
magyarázta a gyülekezet több türelmetlen természetű tagja! Ezért és
mert gyengélkedésemet rossz szemmel
nézték, gáncsoskodtak, zavarogtak.
… Ez egészségem helyreállására hátrányosan hatott, azért febr. 20-án egy
havi időre elmentem Balatonfüredre,
ahonnan annyira javultan tértem visz- „Közvetlen istentisztelet után a haransza, hogy márc. 27-én már átvehettem gok is megszólalnak elhunyt hőseink
a lelkészi szolgálatot Bárdytól.”
emlékére!” Közli a korabeli meghívó.
(Közbevetőleg egy érdekes adatot
szükségesnek tartott a lelkész úr 1927
-ben feljegyezni: „... a templomba
bevezettük a villanyvilágítást ...”)
1928-ban ismét nevezetes események
elé nézett a gyülekezet. „Az esperesi
hivatal értesített, hogy Ravasz László
püspök úr ez évben a mi gyülekezetünket is meg fogja látogatni, tegyünk
meg minden előkészületet méltó fogadására!” Ennek keretében a presbitérium és Közgyűlés a háború alatt elvett harangok helyett újak készíttetését határozta el. Erre a célra és az
összes egyházi épületek és kerítések
rendbehozatalára elrendelte 9.000
pengő(!) kölcsön felvételét.

Szeptember 30-án
jött el Ravasz
László püspök úr
hozzánk. Prédikálása leírhatatlan
hatást váltott ki az
ünnepi gyülekezetben.
„Az ebéd nálam
volt. Esperesi utasításra csak az
elmaradhatatlanokat
hívhattam
meg.” Persze ennek kellemetlen
következményei
lettek a lemaradók
részéről. Az em-
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beri értetlenségből fakadó indulatok
egészségének további romlását idézték elő. (Feledésbe merült a templomépítéssel és az azt követő szolgálatokkal végzett sziszifuszi munkája?!)
A kötözködők az aktuális presbiterválasztás eredményeit megfellebbezték.
A Pesti Református Egyházmegye
Esperesétől hivatalosan érkezett levélben olvasható: „… a megválasztott
presbiterektől az esküt kiveheted.” (A
fellebbezés ellenére?) Azonban a választás eredményét megsemmisítették
azon indokkal, hogy a választást a
segédlelkész vezette, akinek nem volt
esperesi felhatalmazása. (Jogilag ez
megáll, de az ellentmondás érthetetlen. Minek az alapján hangzott el tehát az eligazítás: „az esküt kiveheted”?) Valószínűleg romló egészségi
állapota okán a betegsége miatt egy
1933-ban tartott egyházmegyei közgyűlésen Farkas Sándor helyettesítette. A szabadság iránti kérelmének
előterjesztése mellé az esperes orvosi
igazolás csatolását kérte. Belefáradva
a tortúrákba nyugdíjazását, s új lelkész beállítását kérte. Válaszul az
esperesi leiratban a következő szöveg
található: „A lelkészi állás betöltése
csak akkor jöhet szóba, ha a te nyugdíjazásod törvényes úton befejezést
nyert. Üllő, 1933. április 20. XY esperes” (Bizonyára ez így szabályos,
de hol van a humánum?)
Ilyen körülmények között felgyorsultak az események. A Fasori szanatóriumba június 19-én vették fel. Augusztus 2-8. között a Pázmány Péter
Gyógyintézményben kezelték. Augusztus 9-től a Lorántffy Zsuzsanna
Diakonissza kórház vette át, ahol augusztus 15-én meghalt.

A halotti bizonyítvány a következő
adatokat tartalmazza:
„58 éves. A halál oka: szívkimerülés.
A kór neme: gyomorfekély.”
A gyászjelentést a hozzátartozók és a
rákoscsabai református egyház presbitériuma adta közre. Ebből szemelvények:
„… az örökkévaló Istennek változha- (Szánthó Gézától Széky Endrén át Csiszár Árpádig)
tatlan akaratában megnyugodva tudatMinden református lelkésznek felszentelése előtti fogadalomtéják, hogy az Úrnak mindvégig hűséges szolgája, a 200 éves ref. papi csa- telben tett esküje az, hogy e szent hivatást Jézus Krisztusnak hűládnak utolsó lelkésztagja, a szeretett séges szolgálatában teljes odaadással gyakorolják, Isten Igéjét a
apa, vő, testvér, sógor, unokaöcs, Szentírás és a református hitvallás szerint a híveknek tisztán és
násztárs és rokon … nagyszöllősi igazán hirdetik. A híveik lelkigondozásában tanítás, családlátoSzánthó Géza ref. lelkész a pesti egygatás és példaadás által, a Krisztus keresztje és a tiszta evangéházmegye volt körlelkésze, pénztárnoka és tanácsbírája békével tűrt lium szellemében buzgón munkálkodnak.
hosszas betegség után f. évi augusztus
hó 15-én du. ½ 2 órakor életének 59.,
bben az évben, amikor megépítésének „irányítását” tűzte ki
lelkészi működésének 37-ik, rákosSzánthó Géza lelkipásztor elsődleges célként, amelyet meg is
csabai lelkipásztorkodásának 30-ik
halálának 75. évfordulójára valósított.
évében, a Lórántfy Zsuzsanna Egye- emlékezünk, talán sokakban felmerül Az így, felépítésre került mai tempsület budapesti kórházában visszaadta a kérdés, éltek-e még a XX. század- lom helyén, középkori eredetű temppuritán, nemes lelkét Teremtőjének.” ban Ő hozzá hasonló nagy munkabí- lom állt a XX. század elejéig. A régi
A tevékeny és érdemekben gazdag rású, a lelkészi fogadalomtételben tett templomot a reformátusok a XVII.
életút és ezzel a rákoscsabai reformá- esküjüket egy életen át megtartó, de
tus egyház működésének egy változa- szolgálati helyük minden lakósa számára értéket teremtő és értéket mentő
tos szakasza lezárult.
református lelkészek?
Halálának 65 éves fordulójára ünnepi
istentiszteleten emlékezett a rákoscsa- Hála telt szívvel mondhatjuk azt,
bai gyülekezet. Erről tudósítás jelent hogy Szánthó Géza életművét sok
meg a rákoscsabai református egyház lelkész életútjában meg- találhatjuk.
időszakos kiadványában, a „Hírek”- Jelen írással Szánthó Gézán kívül
ben. A cikk szerzője így zárta meg- még két lelkész életútját kívánom
emlékezését: „A 65 éve elhunyt lelki- most bemutatni, abból a célból, hogy
pásztorára nem csak a hálás reformá- legyen ismert minél több olyan emtus utókor emlékezik. Méltányolták ber, akik különböző élethelyzetek
munkásságát kerületünk polgárai is, mellett is hasonlóan hatékony életet
mint a község történetének első tudo- tudtak megélni.
mányos igényű monografikus feldol- Olyan lelkipásztorok ők, aki feltehetően sohasem találkoztak egymással,
gozóját.”
A XVII. kerület önkormányzata a mégis szellemiségükben, közösséglelkes patrióta előtt úgy tisztelgett, formáló képességükben egymás lelkihogy művének második kiadásával rokonai. „Rokonságuk” alapjait keazt közkinccsé tette és róla utcát ne- resve, szembetűnő református lelkészi
családból való származásuk és a mavezett el.
gyar kulturális értékeknek a helyi
Én személy szerint a tiszteletet pa- szinten történő megőrzésében való
rancsoló alakjára csak nagyon halvá- tevékenységük.
nyan, viszont az általa építtetett templomban tartott gyász istentiszteletre Szánthó Géza
világosabban emlékszem. Ravatala 1875-ben született a Pest megyei Bukörül, mint a református iskola első gyi községben. Teológiai tanulmányai
osztályos tanulója, osztálytársaim befejezését követően Tápiószelén
kezdte el lelkészi hívatását. 1903.
között én is ott lehettem.
Róla szóló megemlékezésemet azzal szeptemberében választották meg a

Millisits Máté
Értékteremtő és értékmentő református
lelkipásztorok

E

zárom, hogy még haló poraikban is
Isten áldja meg a templomunkat és
gyülekezetünket építő lelkipásztorokat. Ma is ezt kívánom!

Rákoscsabai Református Egyházközség 28.-ik, vezető lelkipásztorává.
Szánthó Géza lelkészi szolgálata elkezdését követően az új templom
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Szánthó Géza

hallgatnak a múzsák” példázza a rákoscsabai közösségi élet elsorvadását
is.
A sorozatos megpróbáltatások, Géza
nevű fia halála, Szánthó Géza egészségi állapotának negatív változásához
vezetett. 1926-ban életében bekövetkezett agyi történés során fél éves
lábadozást követően folytatta lelkipásztori szolgálatát halála évéig, 1933
-ig.
Életművének elismeréseként poszthumusz kitüntetésként Rákoscsaba városrész díszpolgára címet kapta, és
szintén az ő viseli az 1903-ban alakított református énekkar.
Dr. Széky Endre 1899-1988
század első évtizedeitől használták,
de mivel életveszélyessé vált, 1904ben lebontották. Ugyanott épült fel a
jelenlegi templom Strasser Albert
tervei szerint, amelyet 1905. április 9én szentelt fel Mády Lajos, a Pesti
Református Egyházmegye esperese.
Ezen az ünnepi alkalmon egyúttal az
új lelkész beiktatására is sor került.

1899. augusztus 5-én született Tolna
tudta elfogadni, hogy az itt élők nem megyei Gerjenben.
Középiskolai
élnek közösségi életet.
tanulmányait a kecskeméti református
1912-ben Szánthó Géza a Társaskör- gimnáziumba végezte. A Budapesten
ből több alapítótársával együtt, Dr. végzett teológiai tanulmányai mellett
Lakatos Kálmán alelnököt ért igaz- zenei ismereteit is bővítette.
ságtalan bírálat következményeként 1917. október 31-én, az akkori nevén
kilépett.
Soroksárpéterin (Pestszentimrén) is

Egy évi munka eredményekét 1912ben készült el Szánthó Géza a
A templom épületének külső megfor- „Rákoscsaba község leírása, régi és új
málása az észak-német gótikus tégla- kori ismertetése” című munkájával.
templomok világát idézi. A torony
alsó szintjén 1856-ban és 1904-ben Dr. Lakatos Kálmán espereskészített, a templom történetére emlé- plébános, a könyv megírását a plébákeztető vörös márványtáblák olvasha- nia történetének hiteles ismertetésével, a szükséges idegen nyelvű íratok
tók.
fordításával, és előfizetők gyűjtésével
A 350 férőhelyes épület belső elren- támogatta.
dezése a klasszicista stílusban épült
alföldi református templomok elren- A könyvhöz írt előszavából idézve:
dezését idézi: a rövidebb falak előtt „Az elődök, az ősök életviszonyainak
egy-egy karzat épült, a liturgikus tér megismerése, munkásságuknak, küzközépre került. A karzatokat két-két delmeiknek ecsetelése az „élet mesteöntöttvas oszlop tartja, amelyek feje- re” reánk nézve, mely megtanít benzetein kora gótikus stílusban formált nünket a múlt tiszteletére, a jelen
levéldíszítést találunk. A templomtér megbecsülésére s a jövőben való reközépső részén kovácsoltvas korláttal ménykedésre. E nemes cél szolgálata
körülvett vörös márvány úrasztala, a hozta létre, ntiszt. Szánthó Géza ref.
szószék és mózes-pad képez egysé- lelkész úr buzgalmával, e jelen művet
get.
is, mely míg egyrészt Magyar hazánk
A templom építésével egy időben, történelmének sok fáradsággal csi1904-ben Szánthó Géza megalapította szolt ragyogó ékköve, addig Rákosa Műkedvelők Egyesületét, mely két csaba község közönségének megbetevékenységi területből állt, a zene- csülhetetlen talizmánja.”
körből és a dalkörből. Ebben az egye- A könyv elkészítésének évében alasületben Szánthó Géza karmesteri kult meg a Rákoscsabai Testgyakorfeladatot vállalt. Az alapító tagok lók Köre, amelynek első díszelnökei
elköltözése, illetve elhalálozása miatt Dr. Lakatos Kálmán és Szánthó Géza
csak néhány évig működött.
voltak.
Ugyan ebben az évben létrehozta a Az első világháború mind a lelkipászRákoscsabai Társaskört, mivel a köz- tor, mind a község életét megnehezíségbe idekerült új emberként nem tette. A latin közmondás, „háborúban
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megünnepelték a helyi református
fiókegyházközség a reformáció kezdetének 400 évfordulóját. Egy helyi
vendéglőben tartott ünnepségen
Széky Endre teológushallgató énekkelt és szavalattal szolgált. A rendezvény bevételéből templomalapot hoztak létre.
Ebben az időben az Ócsai Református
Egyházközség segédlelkészei látták el
az itt élő reformátusok lelki gondozását. Széky Endre is, mint Ócsai segédlelkész szolgált Soroksárpéterin 1922től.

Dr. Széky Endre

Az istentiszteleteket az Árpád utcai
iskola tantermében tartották. 1926ban alakult anyaegyházközséggé
Soroksárpéteri Református Egyházközség néven, ekkortól lett Széky a
gyülekezet vezető lelkipásztora.

majd 1943-ban politika tudományok
doktora címet szerzett. 1945-ben
egyik szerkesztője volt a Pestszentimrei Híradó című lapnak.

Az egyházközség szervezte meg
Pestszentimrén a Szeretetházak létesítését. 1936-1944 között kilenc Szeretetház működött.

élő reformátusokat, mint gyülekezeti
lelkipásztor.

Pesztszentlörinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselőtestülete.

2000-ben helyezték el a szobrát a
templomkertben, amely Sajgó Attila
A II. világháború alatt az 1927-ben szobrászművész alkotása.
felépült templomot a német csapatok
f e l r o b b a n t o t t á k . Csiszár Árpád (1912-1989)
1945-1946 között a 1912-ben született Fülesden és a
Református Kultúr- Szatmár megyei Szamostatárfalván
házban voltak az nőtt fel.
istentiszteletek.
Debrecenben teológiát tanult, de mel1946. augusztus 11.
lette filozófiát és földrajzot is hallga-én szentelték fel
tott. Részt vett Roska Márton régészeazt a fabarakk
ti tanszékének munkájában is, amely
templomot, amelyet
során lehetősége nyílt a gyakorlatban
svájci adományként
elsajátítani a régészeti terepbejárás és
kaptak. Az ünnepi
kutatás teendőit. 1938-ban végezte
eseményen jelen
első önálló régészeti munkáját. Szatvolt Tildy Zoltán
már vármegye őt bízta meg Kölcsey
köztársasági elnök
Ferenc és két rokona sírjának exhuis. A templom nem
A pestszentimrei Református Dalárda az 1930 volt más, mint egy málásával és a költő csontjainak azonosításával.
összeszerelhető 300
-as évek végén
személyes katonai Több településen hirdette az Igét,
Ez évben történt, szeptember 16-án a fabarakk épület. A fatemplom szakrá- majd 1954-ben lett a gergelyi gyületemplom ünnepélyes alapkő letétele, a lis jelegét csupán, a bejárati rész fö- kezet lelkésze, ahol 25 éven át, szolfelszentelésre 1927. október 16-án lött felépített kis harangházon elhe- gált. Emellett fáradhatatlanul járta
kerékpárjával a vidéket, s figyelte,
Ravasz László püspök szolgálatával lyezett betlehemi csillag mutatta.
került sor. A Gáal Lajos építész tervei 1946-ban az egyik szeretetházból gyűjtötte a régészeti leleteket, de
alapján elkészült épület tornya az alakítottak ki helységeket a Reformá- mind nagyobb teret kapott érdeklődéerdélyi négy fiatornyos templomtor- tus Diakónus Intézet számára, amely sében az általa oly jól ismert és szeretett beregi ember hagyományos műnyokat idézte.
1950-ig hatékonyan működött.
veltségének kutatása. Érzékelte a faAz egyházközség Széky Endre veze- 1949-ben lépett fel önálló társadalmi
lusi életmód gyors átalakulását, s
tésével 1925-ben alapította a Refor- egyesületként az énekkar, utána már
érezte, hogy a tárgyi és szellemi örökmátus Dalárdát, amely 1926-től az csak templomi énekkarként szolgált, a
ség gyűjtése elodázhatatlan feladat.
Országos Magyar Dalosszövetség többi református társadalmi egyesütagja volt. A lelkész azért, hogy a letnek be kellett szüntetnie a működédalárda szakmai vezetése jobban biz- sét.
tosítva legyen a Zeneakadámia karnagyképző tanfolyamát is elvégezte. 1960-as években lehetőség adódott
kőtemplom felépítésére.(Az építési
A két világháború közötti időszakban engedély kiadásáért Kádár János pártaz egyházközség felügyeletével mű- főtitkári irodájához folyamodtak.) Dr.
ködött még a Lorántffy Zsuzsanna Széky Endre nagy szervező munkájáReformátus Nőegylet, a Takarékegy- nak köszönthetően 1965. március 8let, a 820. számú Bocskay cserkész- án megkezdődtek az építkezés muncsapat, amelynek vezetője Széky kálatai. Az egyházközség harmadik
Endre volt, miután 1933-ban elvégez- (máig fenn álló) templomát 1966.
te a cserkésztiszti tábort.
május 29-én, pünkösd napján szentelA Pestszentimrei Református Kultúr- ték fel.
ház Egyesület tartotta fenn a Refor- Az épület a II. világháborúban elmátus Kultúrházat, amit 1934-ben pusztult templom alaprajzát idézte, de
egy tönkrement mozi megvétele után homlokzati kialakítása sokkal szeréalakítottak ki. A kultúrházban könyv- nyebb lett, de nem épült újjá a régi
tár is működött, többen itt szerették templom karakteres tornya.
Dr.
meg az olvasást.
Széky Endre 1970-ig szolgálta az itt

Csiszár Árpád

Fő műve a Beregi Múzeum létrehozáTíz évre halálát követően 1998-ban,
sa volt (1963-ban alapították), amelyDr. Széky Endrének poszthumusz nek 1970-től Vásárosnamény városSzéky Endre 1942-ben jogi diplomát, díszpolgári címet ajándékozott
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központjában lévő egyik legszebb
épület, a Rákóczi út 13. szám alatt
lévő Máthé kúria ad otthont. A múzeum gyűjteményeinek egyes részei
országosan, sőt nemzetközileg is számon tartottak. Ezt köszönheti a több
mint négyezer darabot számláló népművészet anyagának; elsősorban hímzéseinek, szőtteseinek, művészi vasöntvény gyűjteményének és a térség
elemi népiskoláját reprezentáló tárgyegyüttesének.

formátus Gyülekezetben, mint
Szánthó Géza egyik "örököse" - talán
testhezállóbb feladat, hogy elsődlegesen azt a bizonyos jövőbeli előretekintést fogalmazzam meg. Teszem
mindezt természetesen úgy, hogy a
legnagyobb tisztelettel adózva néhai
szolgatársam emléke és munkássága
előtt, mindenek előtt bizonyos párhuzamok megalapozásának kedvéért én
magam is visszanyúlok a múltba.

A gyülekezetben eltöltött egy év foAz első öntöttvasból készített tárgya- lyamán már sok mindent hallottam és
kat 1965-ben gyűjtötte Csiszár Árpád tudtam meg Szánthó Gézáról, akit
a Beregi Múzeum számára.
leginkább úgy szoktak nálunk emleTudományos igényű munkájával egy- getni: „a templomépítő lelkész”. Az
aránt gyűjtötte a Beregben készített új templom megépítésén túl azonban háztartási öntvényeket (kb. 500 dara- mint könyvéből kitűnik - másféle
bot) és az öntöttvas kályhákat is, építésen is serényen fáradozott: a köamelyből 70 darab került a múzeum zösség építésén. Közösségen pedig ez
esetben, a szűk értelembe vett reforgyűjteményébe.
mátus gyülekezeten túl, egy tágabb
198o-tól haláláig látását elveszítve, értelemben vett „gyülekezetet”, RáSarolta lányának diktálta le a munká- koscsaba egész közösségét is értem.
jával kapcsolatos gondolatait. Lánya Könyvének már puszta megírása is
az édesapja, Csiszár Árpád örökségé- arról árulkodik, hogy felelősséget
nek hű ápolója, mint a Beregi Múze- érzett, nem csak a reformátusokért,
um igazgatónője.
hanem minden itt élő emberért. Hadd
Napjainkban a múzeum tágas fogadó hozzak azonban egy konkrét példát is
térből először abba a helyiségbe ju- erre a már említett, általa írt műből:
tunk, amely a legendás múzeumalapí- „...nevezett lelkész, - Szánthó Géza tó és református lelkész, Csiszár Ár- mint új ember, sehogy sem tudott bepád izgalmas és a jövőnek is példát lenyugodni abba, hogy Rákoscsaba
mutató életútját, annak érdekes és község lakói (...) idegenkednek egytanulságos eseményeit vetíti elénk.
mástól. Feltette azért magában, hogy
Legyen példa mind hármuk életútja a megkísérli összehozni és összeszoktatni a széthúzókat.” Erre tett kísérlete
napjaink embere számára!
volt a Rákoscsabai Társaskör megalapítása 1904 őszén.
SOLI DEO GLORIA
Jól kiviláglik ebből a másokért érzett
felelősség lelkülete. Mindemellett
azonban, az idézetből leszűrhetünk
még egy fontos dolgot is. Ezt szeretném inkább én magam is megragadni. Szánthó Géza imént említett tö„Nincsen visszaemlékezés a rekvéséből nyilvánvalóan látszik,
hogy egy lelkipásztornak minden
jövőbe való előretekintés nél- korban meg kell találnia azokat az
kül.”
egyedi utakat, amelyeken keresztül
elérhet olyan embereket is, akik a
izony nagy igazság ez. Le- templomba maguktól be nem jönnégyen szó akár egy történelmi nek. Erre ott és akkor a Társas kör
eseményről, vagy éppenség- nagyon jó eszköz volt.
gel esetünkben egy kiváló ember életAz „ott és akkor” azonban a múlt. Itt
út járól. Ha itt a jelenben méltóan
az ideje, hogy visszatérjünk a jelenbe,
szeretnénk ünnepelni, nem tehetünk
és azon keresztül a felé a bizonyos
másként: mindkét irányba el kell,
jövő felé irányítsuk tekintetünket.
hogy fordítsuk tekintetünket. Úgy
Jogos hát a kérdést: ilyen szempontgondolom, hogy nekem - aki fiatal,
ból mi a helyzet az „itt és most” jelen
pályakezdő lelkészként mindössze
idejében, ami azonban a jövőt is
egy éve szolgálok a Rákoscsabai Re-

Szántó Géza nyomdokain
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nagymértékben meghatározza? Vajon
napjainkban vannak hasonló törekvések? Törekvések, hogy olyan embereket sikerüljön a lelkésznek és segítőinek elérni, akiket mindezidáig nem
sikerült? Olyanokat, akik egy átlagos
vasárnap, de nemcsak vasárnap, semmilyen más alkalommal, maguktól be
nem térnének a templomba. Vannak
ilyen törekvések? A válasz: igen! Ez a
cikk, a nemes ünnep apropóján, erről
szeretne hírt adni. Nagy öröm az,
hogy ebből a szempontból elmondhatjuk magunkról, Szánthó Géza nyomdokain járunk, hiszen az általa (is)
képviselt felfogást mi is magunkénak
valljuk; felelősséget érzünk azokért az
emberekért, akik körülöttünk élnek,
szeretnénk őket elérni, és megmutatni
számukra Isten valódi lényét.
Szeretnénk megmutatni nekik, hogy
Istenhez tartozni nem szégyellni való
dolog, hanem öröm, biztonság, erőforrás, és sziklaszilárd biztos pont.
Szeretnénk megmutatni, hogy az egyház nem egy megkövült, élettelen
szervezet, hanem egy kétezer éve élő,
lüktető közösség, amely olyan kincset
hordoz önmagában, amit sehol máshol nem találhat meg az ember, pedig
valójában mindenki ezt keresi. Mindenkinek erre van szüksége itt Rákoscsabán is, de szerte az egész világon.
Ez pedig nem más, mint az élő Istennel való élő közösség.
Mindezen vágyaink, ez év januárjában, látható formában is testet öltöttek, amikor is a Rákoscsabai Református Gyülekezetben elindult „hódító
útjára” egy vadonatúj kezdeményezés
Iránytű fantázianéven. Az alkalom
több mint egyszerű "társas kör", nem
árultunk és nem is árulunk zsákbamacskát, Isten üzenete áll a középpontban. A forma azonban, valamint
a hangulat és az atmoszféra nagyon
sokak számára megnyerő. Olyanoknak is, akik templomba különben nem
nagyon mennek, mennének el. Az
ilyen emberek, itt újra és újra megfordulnak. A negatív tapasztalatok rossz
érzései, az alaptalan előítéletek az
egyházzal, vagy éppenséggel Istennel
szemben nem egyszer dőltek már meg
ezeken az estéken.
Miért pont Iránytű? Azért mert nincs
olyan ember, aki ne keresné az élet
szövevényes, sokszor átláthatatlan,
néha nagyon is összekuszálódott szálai között maga és szerettei számára a

helyes irányt.
Nincs, mert szánt szándékkal senki
Sem akar rossz irányba menni, senki
sem akar eltévedni, nagyokat csalódni. Ilyen ember nincs.
Olyan viszont nagyon sok van, akinek
nincs a kezében iránytű, mert nem is
tudja, hogy van, vagy éppen elvesztette azt, így pedig csak sodródik az
árral, vagy éppenséggel menve a maga feje után nemegyszer zsákutcába
jut, vagy netán csak úgy bolyong céltalanul az életben. Itt Rákoscsabán is
sok ilyen ember él. Idős, fiatal egyaránt. Elsődlegesen nekik szól az
Iránytű nevű alkalom. Nekik, és talán,
ki tudja, lehet, éppen pont neked,
„hogy megtaláld te is a helyes utat” –
ahogy a mottónk is szól.
Bízunk Istenben, ami azt jelenti, hiszünk neki. Bízunk benne, és fontos
elmondani, még sosem kellett csalódnunk azért, mert azt az irányt választottuk, amit Ő mutatott és mutat nekünk. Bízunk benne, és tapasztaljuk,
hogy ígérete szerint reményt és jövőt
ad nekünk.
Az Iránytű elsődlegesen (de nem kizárólagosan) a húszas-harmincas korosztálynak szól, amelyen fiatalos,
lendületes keretek között Isten szava
az irányadó. Ha felkeltettük az érdeklődésedet, szeretettel várunk, legközelebb 2008. szeptember 21-én, délután
5 órakor a Rákoscsaba u. 2. szám alatt
található Református Templomba!

Az Erdős Renée Ház programjai
2008. augusztus 29., péntek, 18 óra

Laborcz Ferenc szobrászművész emlékkiállításának megnyitója
Laborcz Ferenc (1908-1971) a Képzőművészeti Akadémia elvégzésétől haláláig Rákoshegyen élt és itt hozta létre életművét.
Szobrászati tevékenysége gyümölcseként 33 nagyméretű köztéri alkotása áll országszerte, Budapesten
14. A kerületünkben felállítottak
városképi jelentőségűek: így a rákoskeresztúri Elágazásnál lévő Cantata Profana - Bartók Emlékkút,
vagy a Ferihegyi úti Szabadság emlékmű. A Magyar Nemzeti Galériában 14 – köztük több nagyméretű –,
a pécsi Janus Pannónius Múzeumban 13 alkotása található.

Számos műve magán és közgyűjtemények részét képezi, így a XVII.
kerületi Czimra Laborcz Emlékházban állandó emlékkiállítása látható.
A Vidámszínpadon lévő 1970-ben
készült nagyméretű 7×3 méteres,
afrikai makóre fából készült, Föld
címet viselő plasztikus fala, valamint a rákoskeresztúri emlékművé- Laborcz Ferenc: Szabadság
Szánthó Géza munkásságával, embe- nek bronz plasztikája a modern
rekhez való hozzáállásával jó irányt európai szobrászat kimagasló alko- emlékmű
mutatott. Jó azt érezni, tapasztalni, tásai közé sorolhatók.
hogy hasonló irányt követve, joggal
bízhatunk abban, hogy száz év múlva A művész 1971-ben, alkotóereje teljében autóbaleset következtében hunyt el.
is lesznek ezen a helyen olyanok, akik Nevét a XVII. kerületben felvette a Laborcz Ferenc Általános Iskola.
jelenlétükkel egyrészt megtöltik az 2008-ban Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, születéáltala építtetett gyönyörű templomot, sének 100. évfordulója alkalmából posztumusz díszpolgári kitüntetésben
másrészt életükkel mások számára ők részesítette.
maguk is helyes irányt mutatnak.
A kiállítást rendezi: Benedek József
A múlt és a jövő azonban az aktuális
jelenben - láthatjuk - összeér. Kívá- 2008. szeptember 18-án, csütörtökön, 10 30-tól
nom, és én magam is azért dolgozom, Szobrászati szimpózium
hogy itt és most sok-sok ember számára lehessen ez a gyülekezet, többek a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány rendezésében, meghívott előközött Szánthó Géza örökségének adók részvételével
hiteles, méltó továbbvivője és a jövő Laborcz Ferenc életműve, kora és hatása a jelenkor szobráalapjainak hozzá hasonlóan tevékeny
lefektetője. Isten áldja a kedves olva- szatára
sót!
Az Erdős Renée Ház által kiadott kiállítási katalógus bemutatása. A kiadvány részletesen ismerteti a Czimra-Laborcz Emlékházban látható állandó
kiállítás anyagát is.
Hajdú Bálint Kadosa
református lelkipásztor

15

2008. szeptember 20-án, szombaton, 16 órától

Séták a régi Rákosmentén
A Kulturális Örökség Napjai – ingyenes épületlátogató hétvége rendezvénye az Erdős Renée Házban

Ádám Ferenc: Rákosmente régi térképeken.
Előadás vetítéssel, 16 00 órakor
Rákoscsaba és Rákoskeresztúr bel- és külterületének
első részletes térképes ábrázolásai a XVIII. század végén és a XIX. század első felében.
Hódos Mária: Rákosmente zsidó emlékei
Előadás vetítéssel, 16 45-kor

A rákoskeresztúri zsidó temető
Rákosmenti szakrális épületek, temetők. A zsinagógák
és izraelita sírkertek általános jellemzői.
Ballonyi László és Ballonyi Pál Margit: A gyümölcsfák
elballagnak című könyvének bemutatója
Felolvasás vetítéssel, 17 30-kor
A szerzők a könyv lapjain sétát tesznek az ezerkilencszáznegyvenes, ötvenes évek Rákoshegyén. Ezt az irodalmi településkép-bemutatást, hangulati leírást illusztráljuk részben korabeli, részben mai felvételekkel. Az
érdeklődőknek Ballonyi Pál Margit dedikálja is a művet.
2008. szeptember 27, szombat, 18 óra

Klossy Irén grafikusművész kiállításának megnyitója
Klossy Irén (Baja, 1943. szeptember 16. – )
Tanulmányai
1965-69: Pécsi Tanárképző Főiskola, 1974-77: Magyar Képzőművészeti Főiskola; mesterei: Patay László, Bráda Tibor.
Díjai
1984: SZOT-ösztöndíj; 1988: Szocialista Kultúráért; 1992: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nívódíja.
Az Eötvös József Főiskola művészeti tanszékének docense, Baján él. Művészi
tevékenysége elsősorban: egyedi grafikák, tollrajzok, fametszetek, rézkarcok.
Témái között kövek, növények, felhők szerepelnek, fehér felületeken mozgalmas
vonalrendszereket jelenít meg. (artportal.hu)
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