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Az Erdős Renée Ház hírei
A Renée Caffée exkluzív vacsoraestje
2009 december 2-án David McCall, a Renée Cafée üzemeltetője és az Erdős Renée Ház vendégségbe hívta egy ízletes
pulykavacsorára azokat a képviselőket, akiknek anyagi támogatása lehetővé tette a kávézó berendezését. Martonosi
György és Kaltenecker Zsolt duója tette emlékezetesebbé az
estét. (A pulykát, amerikai recept szerint David McCall készítette, a jazz-duó pedig ingyen játszott ezen az estén.)
A Renée Cafée berendezését támogatta Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata: Riz Levente polgármester, Barna Andor, dr. Bényi Zsolt, Fejér Gyula, Hatvani Zoltán, Kiss Lajos, dr. Morauszky András, Nagy Anikó
és Ruthner György képviselő.
Új állandó kiállítás: Kőtár nyílt az Erdős Renée Ház parkjában
Az új szerzeményi kiállítással egy időben megnyílt az Erdős Renée Ház kőtára is. Ilosfai Krisztián képzőművész nagyvonalú ajándéka és Ballonyi Lászlónak, az öt éve elhunyt rákoshegyi grafikusművésznek, a még életében az Erdős Renée Háznak ígért hagyatéka tette lehetővé, hogy a park
egyik intim zugában felállítsuk azokat a síremlékeket, amelyek a rég megszűnt rákoskeresztúri,
illetve a megszűnőfélben lévő rákoscsabai temetőből származnak.
A villa hátsó falán pedig azokat az emléktáblákat tekinthetik meg a látogatók, amelyeket időközben eltávolítottak és a helyükre újat tettek.
Az Erdős Renée Ház az interneten
Új honlapja van az Erdős Renée Háznak, amely a
www.erdosreneehaz.hu címen érhető el. A lapon helyet kapott a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület is,
ahol olvasóink hamarosan megtalálhatják a
Rákosmenti Múzeumi Estek eddig megjelent számainak tartalmát is. Az Erdős Renée Ház bemutatása,
programjainak ismertetése mellett olvashatóak a Renée
Cafée rendezvényei is.
Programelőzetes
2010. január 17-ig látogatható Az Erdős Renée Ház új szerzeményei c. kiállítás
2010. január 20-án, szerdán 18 órától a Renée Cafée-ban: Kézdi Nagy Géza kulturális antropológus, egyetemi tanár előadása a mexikói kultúrákról
2010. január 23-án, szombaton 10-12 óráig: Kézműves foglalkozás (festménymásolás és papírmunkák)
2010. január 23-án, szombaton 18 órakor: A rákosmenti képző- és iparművészek Magyar Kultúra
Napja tiszteletére rendezett tárlatának megnyitója, utána a Rákoshegyi Bartók Zeneházban Oravecz György zongoraművész koncertje (Himnusz, Szózat, Liszt rapszódiák)
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Ádám Ferenc
Múzeumok őszi éjszakája Rákosmentén
Programok az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és
Kiállítóteremben

A

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma – valószínűleg a Szent Iván éji sikeren felbuzdulva – idén november 15-ére meghirdette a Múzeumok őszi éjszakája
programot is.

Nagy Sándor Endre klarinétművész
hangszerbemutatója
Az Erdős Renée Ház „vette a lapot”, s csatlakozott, hiszen az országos propaganda igen komoly segítséget jelent. (Ezúttal ráadásul még
anyagi támogatást is kaptunk a minisztériumtól, 90 000 Ft-ot, amelyből
45 ezer forintot a másik kerületi
résztvevő, a Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza programjainak
finanszírozására fordítottunk.) Ez
megkönnyítette a helyzetünket, de
most mégis „szerényebb”, „házilag
kivitelezhető” programkínálattal álltunk elő, mint nyáron. (Önkormányzatunk akkor igen bőkezűen
támogatta az eseményt, így az év
vége táján már nem tartottuk illendőnek újfent tőlük kérni anyagi segítséget, az intézmény saját költségvetése
pedig már szintén az év végi állapotnak felel meg.)
A közönség viszont meglepett bennünket. Többen jöttek el, mint Szent
Ivánkor! (Igaz, most nem esett.) 18
órára a Renée Cafée tere zsúfolásig

megtelt érdeklődőkkel. Itt Váradi
Gyöngyi foltvarró Newgrange-tól
Penrose-ig című kiállítását nyitotta
meg Ádám Ferenc. A kávézó intim
tere kiváló lehetőséget nyújt arra,
hogy a művészet ilyen vitatott
„határterületei” és a még ismeretlen,
fiatal alkotók is bemutatkozhassanak. Az már az alkotó tevékenységének külön elismerése, hogy több
ismert textilművész is megtisztelte
jelenlétével a megnyitót. Az pedig,
hogy sokan még órákig maradtak, a
muzeumcafé hangulatának és az Erdős Renée Ház további programjainak köszönhető.
A gyerekes szülők inkább a festménymásolatok készítésének örültek, amelyre Bényi László kiállításában volt lehetőségük a gyerekeknek.
Éltek is vele. A nyolc rajzpad, melyeket a Laborcz Ferenc Általános
Iskola és a Rákoshegyi Közösségi
Ház bocsátott rendelkezésünkre, éjjel
11 óráig foglalt volt. Vitárius Nikoletta grafikusművész-tanárnak a hozzáértő tanácsai és Hódos Mária művészettörténésznek, a program szervezőjének kedvessége még tovább is
kitartott volna, de ekkor már haza
kellett menni lefeküdni.

Illés Gyula előadása
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Az intézmény télikertjében Nagy
Sándor Endre klarinétművész varázsolta el a közönséget. Vagy harmincféle fúvós hangszert mutatott
be, komolyzenei és jazz illusztrációkkal. A művészt körbeülő közönség
rendszeresen tapssal jutalmazta az
élvezetes bemutatót, ami kisebb
megszakításokkal majdnem hat óra
hosszat, egészen éjfélig tartott.
Ilyen megszakítás volt a gasztronómiai program a Renée Cafée-ban,
hiszen – s ez igazán érthető! – zeneművészünk is kíváncsi volt a
„kávéművészetre”. Itt Illés Gyula
barista ismertette a kávézás történetét, a kávé feldolgozásának módjait,
de a legnagyobb sikert természetesen
a különböző kávék és kávés finomságok kóstolása aratta. (Ugyan, ki hallott már a „vörös kávékaviárról”?!
Az előadó nem véletlenül a Koffeinakadémia tagja!)
E programok mellett még komoly
érdeklődés mutatkozott tárlatvezetésekre is az Erdős Renée Ház állandó
kiállításaiban.
Az utolsó vendégek éjjel egy óra
körül távoztak. Az esemény tanulsága:
Ha
máshol
nem
is,
Rákosmentén március végén biztosan lesz Múzeumok tavaszi éjszakája is!

A Csekovszky Gyűjtemény
Kiállítóházának rendezvényei
a Múzeumok őszi éjszakáján

A

Csekovszky
Gyűjtemény
Kiállítóháza ezúttal is kapcsolódott az országosan meghirdetett
kezdeményezéshez. Két helyszínen
hívta életre a „Múzeumok Őszi Éjszakája” programsorozatát.
A Csekovszky Árpád Művelődési
Otthonban meghirdetett agyagműves foglalkozáson mintegy 50 óvodás és általános iskolás gyerekkel
készítettek ősi marokedényeket, melyeket autentikus, nyomott díszítéssel láttak el. Ezután került sor a kerületben lévő Gregor József Általános
Iskola művészetkedvelő diákjainak
előadására. 29 gyermek lépett a
színpadra. Az összeállítás mottója A
FÉNY volt. Az igényes műsorban
Szabó Lőrinc verseiből hangzottak
fel részletek. Zongorista növendékek
adtak elő darabokat számos szerzőtől, Kabalevszkijtől Bartókig. Két
szülő-gyermek duó is hallható volt,

hegedűt-hegedűvel, illetve fuvolát
brácsával kísérve. Záróakkordként két
ritmikus sportgimnasztika bajnok kislány bemutatóját élvezhette a közönség, melynek soraiban 80-90-en foglaltak helyet.
A következő helyszín a Csekovszky
Gyűjtemény Kiállítóháza volt. Itt Faragó Laura előadóművész műsorára
nyitotta itt az estet. A művésznő előadásába beleszőtte egy-egy Csekov-

szky mű történetét, így nyújtva a közönségnek fontos tájékozódási pontokat az életműről. A hely már a műsorra is megtelt, de később is jöttek kisebb, érdeklődő csoportok. A tárlatvezetés és a filmvetítés után házizsíros,
lilahagymás kenyérre, teára és forralt
borra invitálták a házigazdák a vendégeket. Az utolsó csoport éjfél után
hagyta el a kiállítóházat. A programon
mintegy 60 fő vett részt. A két hely-

színen együtt cca. 180 főt mozgatott
meg a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány által szervezett eseménysorozat, melyhez három kerületi
intézmény kapcsolódott; a Gregor
József Általános Iskola, a Csekovszky
Árpád Művelődési Ház és a
Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza.
F. Orosz Sára művészeti vezető „Beszámolója” nyomán

„Az Erdős Renée Ház új szerzeményei” kiállítás

D

ecember 4-én este nyílt meg az Erdős Renée Házban a muzeális gyűjtemény elmúlt éveinek
gyűjteménygyarapodását bemutató új szerzeményi kiállítás, amelyen a néprajzi és a történeti
gyűjtemény új műtárgyait láthatja a közönség. Bevezető beszédében Riz Levente polgármester köszönte meg a számos adományozónak a kerületi gyűjtemény számára felajánlott tárgyakat, hangsúlyozva gesztusuk értékét, amelynek segítségével a felnövekvő generációk képet kaphatnak
Rákosmente múltjáról.
Az alábbiakban Ádám Ferencnek, az Erdős Renée Ház igazgatójának megnyitóbeszédét közöljük.
„Kedves Vendégeink!
Hozzászokhattak, hogy az Erdős
Renée Ház helytörténeti kiállításai
mindig tematikusak voltak: az elmúlt
években rendeztünk orvostörténeti,
egyháztörténeti, iskolatörténeti, a
rákosmenti egyleteket bemutató kiállítást. Ez alkalommal úgy döntöttünk, hogy egyszerűen csak az új
szerzeményeinket mutatjuk be. Ennek több indoka is volt.
Először is a jövő évben jeles, hármas évfordulót ünneplünk. 20
éves lesz az Erdős Renée Ház.
Negyven éve alapították elődintézményünket, a Néprajzi
Emlékházat a Ferihegyi úton.
Sajnos ez csak nyolc évig fogadhatta a látogatóit, de múzeumi leltárba vett műtárgyanyaga teljes egészében ránk maradt, ma is az Erdős Renée Ház
törzsgyűjteményét képezi. 75
éve pedig a Podmaniczky Vigyázó Családi Múzeum nyitotta meg kapuit, de ez is csak 10
évig, 1945-ig működhetett. Ám
bennünket e jeles elődök köteleznek. Úgy gondoltuk, ez a
kiállítás, ahol a látogatók egy
kicsit betekinthetnek munkánknak abba a részébe is, amelyik
előttük rejtve marad, egy kicsit
már ennek az emlékévnek is a
megnyitása lehet.
Az
Erről a láthatatlan munkáról

azért had mondjak pár szót! Jönnek
ide ismerős, ismeretlen vendégek és
azt mondják nekem: „De jó dolgod
van! Itt nyugalom és béke vesz körül, azt csináltok, amit akartok…”.
Meg hasonlókat. Na ilyenkor egyáltalán nem a „Látogatóbarát múzeum”, manapság divatos szlogenjéhez
alkalmazkodó gondolatok merülnek
fel bennem. Még egyik viszonylag új
kollégám is azt mondta nemrég: „Hát
ő ezt nem gondolta volna! Hogy itt
mennyi munka van!” Ezt ő kívülről

1950-es évek végét idéző enteriőr
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egyáltalán nem látta. Azóta is csak
’gyár’-nak emlegeti az Erdős Renée
Házat. Jön a gyárba, dolgozni. Igen,
Kedves Vendégeink, itt váltják egymást a műszakok és gyakran a futószalag mellett érezzük magunkat. De
azért igyekszünk némi kreativitást is
belevinni a munkába. Ezt is szerettük
volna érzékeltetni.
Ez a kiállítás pedig konkrétan
gyűjtőmunkánk eredményeinek egy
részét mutatja be. Egy muzeális intézmény feladata ugyanis a gyűjtés,
feldolgozva megőrzés és a bemutatás hármas egységével
jellemezhető. Ahogy már említettem, tárgyi gyűjteményünk
eredetileg a Néprajzi Emlékház
anyagára épül, amelyet az 1970
-es évek elején vettek múzeumi
leltárba. Ehhez jött 1990-ben az
Epress Rezső által gyűjtött
anyag. Mivel azonban sem a
Néprajzi Emlékháznak, sem az
Erdős Renée Háznak 2000-ig
nem volt önálló szakmai vezetése, mindkét intézmény csak
bemutatóhely volt, gyűjtőmunkát nem folytattak. Azt viszont
most jelenthetem Önöknek, az
elmúlt években mi már duplájára növeltük tárgyi gyűjteményünket. Ennek ellenére el kell
ismerni, a hasonló budapesti
helytörténeti gyűjtemények
nálunk azért gazdagabb anyagokat őriznek. Nagyon fontos,

máshol megszokott tárgyak hiányoznak. Úgy, mint a különböző testületek, egyletek zászlói, általában a
helytörténetre vonatkozó tárgyi
anyag, szegényes a helyi kisipart
bemutató emlékanyag. De, hogy egy
példát mondjak, minden hasonló
gyűjtemény tele van különböző vasalókkal. A kollégák már azt sem tudják, hova tegyék őket. Nekünk itt
egyetlen egy darab árválkodik, mert
a Néprajzi Emlékházba annyi is elég
volt. Ha itt, egy más típusú kiállításba szeretnénk elhelyezni egyet, nem
tudunk, mert az állandó kiállításból
nem vehetjük ki, a raktárból pedig
nincs mit válogatni.
Sokkal komolyabb viszont gyűjteményünk adattári anyaga, amelyet a
Rákosmenti Helytörténeti Klub,
majd Gyűjtemény gyűjtött az 1960as évek végétől. Itt meg mi állunk
jelentősen jobban, mint a hasonló
helyzetű gyűjtemények többsége.
Sajnos ennek az anyagnak megvan
az a hátránya, hogy csak kiadványokban, előadásokon bemutatható. Itt
az utóbbi években inkább arra koncentráltunk a természetesen tovább
folyó információgyűjtés mellett,
hogy azon anyagokat, pl. fotókat,
dokumentumokat, amelyek megvoltak – de sajnos, csak információhordozó tartalmuk volt jelentős, mert
többségében gyenge minőségű másolatok, a mai technika nyújtotta lehetőségeket felhasználva, kiváló minőségben, digitalizálva is újra gyűjtsük.
Meg természetesen gyűjtünk minden
újonnan látókörünkbe kerülő eredeti
fényképet, dokumentumot, filmet,
zenét, stb. Szóval mindent, amelynek
segítségével Rákosmente múltja bemutatható. És nem is panaszkodhatunk. A múltkor is átvettem az önkormányzatban három, méretes dobozban, két egymás tetejére pakolt
sorban DVD-filmeket, az elmúlt
három, négy év termését. Természetesen feldolgozzuk a muzeológia
szabályai szerint. Hamarosan… (Ezt
úgy kell, hogy egyenként végignézzük őket, miden egyes filmet felírunk, a terjedelmét percben tartjuk
nyílván, stb. Aztán beírjuk mindegyiket egy 13 rovatot tartalmazó
leltárkönyvbe. Ezt meg a szakmai
felügyelet követeli meg tőlünk. Helyesen. A sajtóanyaggal nagyjából
hasonló az eljárás. (Nem baj! További státuszokért folyamodunk az önkormányzathoz, majd ha megadják

őket, félévre bezárunk és elvégezzük
ezt a munkát is. A látogatók meg
majd elmondhatják: Milyen nyugalom van itt! Semmi nem zavarja őket
és még csak kiállításokat sem rendeznek!)
Azért továbbra is örömmel veszünk ám minden hasonló tárgyat,
dokumentumot, hiszen ezek segítségével tudjuk illusztrálni szűkebb
pátriánk múltját, ezek segítenek abban, hogy hagyományainkat, történetünket bemutassuk a felnövekvő generációknak!
A mai kiállításon nem mutatkozik
be a nagyrész önkormányzati segítséggel gyarapodó képzőművészeti
gyűjteményünk. Csak olyan alkotásokat láthatnak a fönti teremben,
amelyek valamilyen módon a helytörténethez kapcsolódnak. Ennek
nem az az oka, hogy nem vagyunk
büszkék erre a viszonylag új gyűjteményi egységre! Hogyne lennénk!
Hiszen érzékelhettük, hogy az esetenként több alkotást őrző, hasonló
városrészi gyűjteményekből is nehézkes lenne sokszor ilyen sokszínű
és színvonalas anyagot válogatni,
mint a miénkből. Az ok egyszerűen
az, hogy ezt négy éve már bemutattuk, az azóta is gyarapodó műveket
pedig helyben elég öt-hat évente a
közönség elé tárni. Viszont, ahova
csak lehet, örömmel elvisszük kiállítani, hiszen minősége miatt nagyon
jó bizonyítványt állít ki lakóhelyünkről és sokkal többet elmond, mintha
mondjuk csak egy-egy művész kiállítását láthatná az ottani közönség.
És most térjünk rá a legkomolyabb
indokokra, amely miatt ezt a bemutatót megrendeztük! Nagyon-nagyon
szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ennek a kiállításnak a megvalósulásához. Önök, Kedves Adományozóink tettükkel nemcsak e
kiállítás létrejöttét segítették, hanem
gróf Széchenyi Ferencnek, a Magyar
Nemzeti Múzeum alapítójának szavait idézve, a „közösségnek hasznára
és javára” cselekedtek. Polgármester
úr Rákosmente nevében megtette, én
az intézmény nevében hálásan köszönöm adományozóink nemes cselekedetét! Ők a következők:
Albrecht Gyula, Altziebler Károly,
Babusa János, Bak Istvánné, †
Ballonyi László, Baranyi Ferenc,
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Bényász Lászlóné, Bocz Péter, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata, Burger
Erzsébet, Dallos Zsuzsanna, Debnár
László, Domonkos László, Fenyő
Ágnes, Filipszkyné Baran Ilona ,
Filipszky Pál, Fodor Sándor, Ferenczi Zsuzsa, Garai Lajosné, Gaszner
Katalin, Hódos Mária, Ilosfai Krisztián, † Mácsány Miklósné , Majzik
Imréné , Kassai Franciska, Kovács
Istvánné, Kőbányai János, Lakatos
József Péter, Lázár Attila, Millisits
Máté, Nádaskay Eleonóra, Németh
Lajosné, Orosz Károly, B. Pál Margit, Paulikné Kiss Ildikó, Pálfalvi
István, Reitinger Ildikó, Serfőző Rozália, Szakáll Ágnes, Szanyi Dezső,
Szelepcsényi Sándor, Takács Péterné, Tarnóczy Csaba, Tóth Péter,
Tömpe Emőke, Váczi Lajosné, Váczi Lajos, Zsizsik Judit, XVII. kerületi
Német Kisebbségi Önkormányzat.
Sajnos néhányan, akik esetében
nem volt lehetőség az adományt
megfelelően dokumentálni, kimaradhattak. Tőlük elnézést kérek!
A gyűjtőmunkát közösen végeztük
Hódos Mária kolléganőmmel, de
segítségünkre ebben is sokan voltak.
A kiállítás kivitelezésében Ferenczi
Zsuzsa, Garai Lajosné, Hódos Mária,
Orosz Károly és én, Ádám Ferenc
vettünk részt. Az Erdős Renée Ház
villájából származó rézágyat és az
egyes fémtárgyakat László Pál restaurálta.
Kedves Vendégeink! Ma azonban
nem csak ez az időszaki kiállítás
nyílt meg, hanem egy időtállóbb,
állandó kiállításunk is az Erdős
Renée Ház kertjében és a ház hátsó
falain. A kőtár. A falakon régi emléktáblákat láthatnak, a park egy
intim zugában pedig a megszűntetett
rákoskeresztúri és a megszűnő félben
lévő rákoscsabai temetőnek állítottunk emléket. A sírkövek, fémkeresztek Ballonyi László és Ilosfai
Krisztián ajándékai.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szeretettel látjuk vendégül Önöket a
Renée Cafée termeiben.
Ja! És amint láthatták, van itt a
kiállításban egy üres tárló…”
A megnyitón Riz Levente polgármester köszönő oklevelet adott át a gyűjtemény gyarapítóinak.

Ádám Ferenc
Az ERH új szerzeménye:
Bényi László festőművész
karikatúrái

B

ényi László festőművész
1909. december 18-án született Rákosligeten. Sárkány Loránd
ösztönzésére itt kezdett rajzolni, festeni. Barátságot kötött Márk Tivadarral is. 1927-től 31-ig a budapesti
Pázmány Péter Tudományetem jogi
karán tanult, közben Gerevich Tibornál művészettörténetet hallgatott.
1931-től Aba Novák Vilmos képzőművészeti szabadiskoláját látogatta,
ide Gózon Gyula ajánlotta be.
1939-ben részt vett a „Fiatalok a
Műcsarnokban” című kollektív tárlaton. Ugyanebben az időben a Nagybányai Művésztelepen is dolgozott,
továbbá Réti István, Rudnay Gyula
óráit látogatta és Lyka Károly előadásait hallgatta.
1945-től 48-ig a Fészek Klub háznagya és a Rippl-Rónai Társaság
főtitkára volt, 1947-től a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztérium munkatársaként részt vett a művésztelepek és a múzeumok újjászervezésében, 1950-ben főosztályvezetője lett
a közreműködésével létrehozott Múzeumok és Műemlékek Országos
Központjának.
1947 és 1971 között közel száz
képzőművészeti kiállítást rendezett,
többek között Munkácsy Mihály
emlékkiállítását (1952-ben, a Műcsarnokban), Rudnay Gyula gyűjteményes kiállítását (1953-ban, a
Szépművészeti Múzeumban), Székely Bertalan emlékkiállítását (1955ben, Műcsarnokban és Aba Novák
Vilmos emlékkiállítását (1962-ben a
Magyar Nemzeti Galériában).
1951-ben döntő szerepe volt a zalai
Zichy Mihály Emlékmúzeum újjászervezésében, ugyanekkor lakóhelyén létrehozta a rövid életet megélt
Rákosligeti Iskolamúzeumot, a volt
Cserkészotthon helységeiben.
1955-től 57-ig az Országos Szépművészeti Múzeum, 1957-es alapítástól 1970-ig pedig a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője.
Több könyv szerzője, írt pl. Zichy
Mihályról (Supka Magdolnával közösen), Koszta Józsefről, Rudnay
Gyuláról és Pál Lászlóról. Festmé-

nyeit, grafikáit közel húsz magyar
közgyűjtemény – köztük az Erdős
Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és
Kiállítóterem is – őrzi.
Majd tucatnyi képzőművészeti díja
és állami kitüntetése mellett 1999ben-ben megkapta a Rákosligeti
Centenáriumi Emlékérmet, 2002-ben
pedig Rákosmente díszpolgárává
választották.
2004. április 8-án hunyt el, négy
nappal korábban zárt életének utolsó
egyéni kiállítása, az Erdős Renée
Házban.
Születésének 100. évfordulóján, a
Szolnoki Művészeti Egyesület kiadásában emlékkötet jelent meg munkásságáról, amelynek megvalósítását
támogatta Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata
és az Erdős Renée Ház Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítóterem is,
2009. október 24-én pedig emlékkiállítás nyílt tiszteletére ugyanitt.
Ezt az emlékkiállítást az is megkülönböztette a többitől, hogy a látogatók betekintést nyerhettek a művész
rákosligeti, fiatal éveibe. Helytörténeti szempontból is különösen értékesek azok a karikatúrák, amelyeket
abban az időben rajzolt, hiszen korának jeles, helyi személyiségeit örökítette meg. Könnyed vonásokkal rajzolta meg pl. Lokaitsek Károly rákoskeresztúri és Hillenbrandt Móric
rákosligeti plébánost, de vázlatlapjain Szabó István, aki 1940-től 43-ig
volt ligeti bíró vagy Pintér József
(képviselő, esküdt). Az alkotások az
Erdős Renée Ház helytörténeti gyűjteményébe kerültek végleges elhelyezésre.

Lokaitsek Károly karikatúrája
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SzelepcsényiSándor
Gróf Esterházy János
szobrának avatása a
felvidéki Ipolynyéken

2009.

október 11. nevezetes nap volt
egy felvidéki kis palóc falu,
Ipolynyék (Vinica) életében, de számunkra, Rákosmentiek számára is. A
kis falucska művelődési háza előtt
felavatták gróf Esterházy János szobrát, Oláh Szilveszter Rákosligeten
élő szobrászművészünk alkotását.
A jelenlévők az egész napos esemény során egyfajta misztikus erő
hatását érezhették, hiszen több különleges kisugárzás fókuszába kerültek.
Az 1890 lelket számláló. 86 százalékban magyarok által lakott kis
gömöri település közösségének rendkívül erős nemzeti érzése volt az
egyik tényező, amely áthatotta valamennyi jelenlévőt. A falu lakói
akadályt nem ismerve keresztülvitték
a közös akaratot: örök mementót
állítottak a XX. század legnagyobb
felvidéki politikusának, gróf Esterházy Jánosnak.
E rendkívüli ember máig ható szellemi kisugárzásának szinte tapintható
erőssége volt az a másik tényező,
amely meghatározta az esemény
hangulatát.
Esterházy János példaértékű élete
és mártíromsága emelte őt nemzetünk elsői közé. Rendíthetetlen hűsége az elveihez, magyarságához és a
kisebbségbe kényszerült nemzetiségekhez végzetszerűen meghatározta
sorsát. Neki állítottak maradandó
emléket az itt élő jószándékú emberek.
A tiszteletére tartott katolikus misével kezdődött, majd tudományos
előadásokkal folytatódott az ünnepség. Az előadók kiemelték kapcsolatát Lengyelországgal, ahol személyét
nagy tisztelet övezi mind a mai napig. Ez év márciusában Lech
Kaczyński lengyel államfő a Polonia
Restituta elnevezésű rangos posztumusz kitüntetést adományozta a felvidéki magyarság mártír politikusá-

nak Varsóban, a lengyel menekültek
érdekében a második világháború
idején kifejtett tevékenységéért, illetve a lengyel emigráns kormány hadü g ymi n i szter é ne k, Kaz i mier z
Sosnkowski tábornoknak Magyarországon keresztüli Nyugatra szöktetésében való közreműködéséért. A
lengyel nép és vezetői hálájának
bizonyítéka, hogy az ipolynyéki ünnepségen jelen volt a lengyel kormány veteránügyi minisztere is.
Az előadások után megtekinthető
volt egy kiállítás is, amelyen a bemutatott nagyszámú művet ennek az
igaz és tiszta embernek az élete ihlette. A néhány róla készült portrét is
beleértve, valamennyi az ő szellemiségében fogant az alkotók művészetén keresztül tükröződve.
A nap kétségtelen fénypontja és az
előbb említett misztikus sugárzás fő
forrása kétségkívül maga a szobor
volt, amely szépségével és a rajta
elhelyezett jelképi ábrázolásokkal
nagyon erős hatást gyakorolt a jelenlévőkre. Állítása egy újabb jelentős
állomás azon az úton, amely segít
valamennyiünk számára megismerni

ennek a csillagként ragyogó személyiségnek a felvidéki magyarság
megmaradása érdekében végzett
önfeláldozó tevékenységét.
Gróf Esterházy János életéről és
mártíromságáról majdnem fél évszázadon keresztül szinte semmit sem
tudhatott a magyarság.
A szobrot hivatalosan a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártjának (MKP)
európai parlamenti képviselője Dr.
Mészáros Alajos professzor avatta,
aki beszédében ismertette ennek a
szó valódi és átvitt értelmében nemes
embernek az életrajzát is. Az elhangzott gondolatok lényegét idézve választ kapunk arra a kérdésre is, hogy
miért volt számára a sorstól elrendeltetve a mártírhalál:

„Naponta tapasztaljuk, – mi,
szlovákiai magyarok pedig különösképp érezzük - hogy a politika
nem az igazság, hanem az erő meghosszabbított keze. Így van ez ma
is, s így volt eddig megélt történelmünk legvéresebb századában, a
20. században is, amikor az ember
úgy elaljasult, – Radnótit idézve -

Gróf Esterházy János ipolynyéki szobra és az alkotóművész,
Oláh Szilveszter
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hogy „önként, kéjjel ölt, nemcsak
parancsra, …s a gyilkos, az áruló,
a rabló volt a hős…”
Tragikus adósság terhel bennünket mindmáig egy szót emelő, az
említett lélekölő időkben is helytálló Emberrel szemben, aki kiállt a
többség ellenében, s vállalta a jogtalanul társadalmon kívülre rekesztett közösségek képviseletét! S
maga is áldozattá vált. Gróf Esterházy Jánosról beszélek.
Ki is volt Esterházy János? Mit
tett és miért kellett 56 évesen
meghalnia ennek a fiatal, jó érzésű, tisztességes embernek 1957.
március 8-án a mirovi börtönben?
Esterházy János a legfelsőbb
arisztokrácia reprezentatív képviselője volt. A szó legszebb értelmében „nemes”!
Édesanyja,
Elizabeta Tarnowska lengyel grófnő, édesapja, Esterházy Mihály
Antal magyar gróf és politizáló
katonatiszt, akik generációkon át
csiszolódott erkölcsi elveket neveltek fiukba. Esterházy bebörtönzői
ennek a normarendszernek nemhogy az értékét, az értelmét is képtelenek voltak felfogni. Az 50-es
években tehát a nemessége is bűnnek számított!
Édesapja abban a szellemben
nevelte őt, hogy : „Légy mindig jó
magyar, fiam, és emberséges ember .” Megszívlelte az atyai útmutatást: élete végéig jó magyar és
emberséges ember maradt!
A Nyitraújlakon született ifjú
gróf 17 éves, amikor a trianoni
döntés értelmében szülőföldje
Csehszlovákia fennhatósága alá
került. Az akkor 3 és fél milliós
Szlovákia területén több mint 750
ezer magyar várta, hogy valaki
felvállalja az érdekképviseletét az
új államalakulatban. Esterházy
János 30 évesen a Magyar Népszövetségi Liga vezetője lett, egy év
múlva, 1932. december 11-én pedig az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke. Az 1935-ös választások után Kassát képviseli a
prágai parlamentben. Parlamenti
bemutatkozása jelezte, hogy az itt
élő magyarság politikai vezetője
következetes és nem korrumpálható személyiség! Hiába ajánlotta fel
neki Eduard Beneš köztársasági

elnök a miniszteri széket, ő udvariasan visszautasította azt. Nem
egyeztek a politikai céljaik, s Esterházy János nem tudott megalkuvó lenni.
Az 1938-as müncheni döntés
értelmében Szlovákia autonómiát
szerzett, s ugyanebben az évben,
november 2-án, a bécsi döntés után
a Felvidék déli része visszakerült
Magyarországhoz. Nyitraújlak – s
az Esterházy család – azonban
Szlovákiában maradt. Esterházy
János ezután szlovákiai magyar
politikusként, a magyarországi
kisebbségek érdekeit is védte. Mint
mondta: „ Mi Szlovákiában maradt
magyarok ígérjük, hogy kezet
adunk a szlovák testvéreinknek. Az
anyaországban élő magyaroktól
pedig azt kérem, hogy az odacsatolt szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek ott, mint ahogy azt mi, magyarok, Szlovákiában követeljük.”
Esterházy János helytállásra szólította fel híveit, hangsúlyozta,
hogy bízik szlovák testvéreiben,
akik szintén keresztény nemzeti
elveket vallanak. Sajnos, ez a bizalom nem bizonyult megalapozottnak. A szlovák politikai elit
figyelmen kívül hagyta a bécsi
döntés kisebbségvédelmi előírásait,
s a helyzet csak romlott, amikor
1939 márciusában Csehország német megszállása után Szlovákia
önálló állammá vált. Ekkor a magyar munkásokat elbocsátották
állásukból, elrendelték a magyar
szentek képeinek és szobrainak
eltávolítását a templomokból, sok
magyart megfosztottak állampolgárságától, nyugdíjától, napirenden
voltak a csendőri zaklatások, tiltották a magyar beszédet, rádiót, telefont, könyveket koboztak el és még
lehetne sorolni a magyarellenes
akciókat.
Esterházy azonban nem adta fel
elveit: ez időben és később is a
közép-európai szolidaritás szószólójaként szerepelt. Többen követendő példaként állították a vezető
osztályok elé és a legnagyobb elismeréssel szóltak róla. Neve fogalom, ideál, erő és mérhetetlen bizalom lett.

Az elkövetkező években azonban
egyre inkább magára maradt. Ennek ellenére tette a dolgát, igyekezett a szlovákiai magyarságot erősíteni, s igazsága tudatában nem
félt a kormány bírálatától sem.
1945. április 20-án Gustáv Husákkal tárgyalt, s szóvá tette a magyarok üldözését. A szlovák politikus
parancsára azonnal letartóztatták,
majd átadták a szovjet titkosszolgálatnak. Egy évig a moszkvai
Ljublankában tartották fogva. Koholt vádak alapján 10 év kényszermunkára ítélték és elküldték Szibériába. Tragikus sorsában tehát nagy
szerepet játszott, hogy magyar
volt!
A szlovák állam parlamentjének
egyetlen magyar és egyedüli igaz
demokrata képviselőjeként mindvégig azt vallotta, hogy „Nekünk
magyaroknak és szlovákoknak azt
kell keresnünk, ami közelebb hoz
bennünket és nem azt, ami eltávolít.” 1942-ben a fasiszta szlovák
állam parlamentjének képviselői
közül csak ő (!) szavazott s szólalt
fel a szlovákiai zsidók deportálását
elrendelő törvényjavaslat ellen.
Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy
az adott politikai légkörben kimondja: „Mint magyar és keresztény és mint katolikus a javaslatot
istentelennek és embertelennek
tartom.” Rajta kívül senki sem
merte ezt megtenni! Egyetlen szlovák kollégája sem emelte fel a szavát a Szlovák Állam 70 ezer zsidó
lakosának életéért! Egyedül a demokrata Esterházy János szavazott
a zsidótörvény ellen!
Meg kellett halnia gróf Esterházy Jánosnak, mert nemes volt,
mert magyar volt, mert demokrata volt!
A Szlovák Nemzeti Bíróság 1947
szeptemberében minden emberi
törvényt, de még az érvényes csehszlovák jogszabályokat is megsértve távollétében halálra ítélte őt. A
szovjet hatóságok 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak. A
megtöretett testű grófot kórházba
kellett szállítani, ahol egy hónapig
ápolták. Ez idő alatt barátai megszervezték a szökését, de Esterházy
János ártatlansága tudatában viszszautasította a szökést. Ezután a
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legkegyetlenebb „elnöki kegyelem” következett, amely így szólt:
életfogytiglani börtönbüntetés!
Egyik börtönből a másikba szállították, s 1957. március 8-án a morvaországi Mirov börtönében gróf
Esterházy János visszaadta a lelkét
Teremtőjének.
A szégyen évtizedei következtek,
s tartanak máig, mert még mindig
nem sikerült elérnünk, hogy egy
ártatlanul meghurcolt és megölt
nemes léleknek igazságot szolgáltassanak. Esterházy János lánya,
Esterházy–Malfatti Alice grófnő, a
szlovákiai magyar kisebbség képviselői, a Magyarok Világszövetsége és a magyar kormány 1989 novembere óta egy emberként küzd
azért, hogy Esterházy Jánost Szlovákiában is rehabilitálják. Már
Moszkva is megtette ezt, Lengyelország hálával gondol rá, de a cseh
és a szlovák állam mindmáig adós
az Esterházy Jánossal szemben
hozott igazságtalan, embertelen
ítélet megsemmisítésével és a bocsánatkéréssel.”
A szoboravatás és az Ipolynyéken
aznap zajló események két fontos
ponton is kapcsolódtak Rákosmentéhez. Az első közvetlen kötődés a
szobrász személyén keresztül, a másik közvetettebb, és a II. világháború
kitörésekor hazánkban, közelebbről
Rákoscsabán menedéket találó lengyel menekülteken keresztül jött
létre.
A lengyel vonalat már említettem,
a művész, Oláh Szilveszter és alkotása jelenti számunkra az erőteljesebb
csatlakozási pontot. Műve nemcsak
egy élethű portré, annál sokkal több
az avatott szemlélő számára
Dr. Mészáros Alajos beszédében
kitért a szobrot készítő művész által
ábrázolt jelképekre is: „Oláh Szil-

veszter szobrászművész bronzba
öntött egy nagyszerű szellemi üzenetet: ez a mellszobor nemcsak
gróf Esterházy János hasonmása,
hanem sokkal több annál! Ez a
műalkotás több millió magyar helyett üzeni a világnak, hogy igenis
voltak demokrata politikusaink
akkor is, amikor Európát huzamosan egy sötét felhő homályosította
el! Azokban az időkben a mi Esterházy Jánosunk Mózesként vezette
a népét, vezérlő lángoszlopunk

volt, s elégett népe vezetése közben!” A szónok itt arra a szobor
hátoldalán látható részletre utal,
amely az égő csipkebokrot ábrázolja. Azt az égi jelet, amely a biblia
szerint Mózesnek megjelent a
pusztában és belőle az Úr hangja
szólt hozzá, közölve vele, hogy
vége népe rabságának.

Szomszédolás
Pécel

R

A további szimbólumokról az avatóbeszédet mondó így szólott:

„A szobor alján látható rovásírás
azok számára is egyértelművé teszi, akik eddig nem tudtak róla,
hogy a magyar írásbeliség a térség
legősibb írásbelisége. Maga a szöveg ugyanakkor egy Esterházyidézet, amely így szól: ,,Ha már a
Jóisten egymás mellett jelölte ki
földi helyünket, és sorsközösségre
ítélt bennünket, azon kell igyekeznünk, mind a szlovák, mind a magyar oldalon, hogy ennek a sorsközösségnek valamennyi következményét levonjuk és életté váltsuk." .
Mi ez, ha nem egy szép jövőkép?
A nyakkendőn, a mellalak szíve
táján elhelyezkedő két utolsó szó,
az ,,életté váltsuk" alatt a hármas
halmon magasodó kettős kereszt
arra utal, ami közös a magyarok és
a szlovákok címerében. Így együtt,
összefogva és nem egymás ellenében képesek leszünk életté váltani
jövőnket. Külön-külön nem megy.”

A magyar és a szlovák címer
közös jelképe a kettős kereszt
hármas halmon

Égő csipkebokor ábrázolása a
szobron
Mi, Rákosmentiek büszkék lehetünk arra, hogy ennek, a maga nemében tökéletes szobornak az alkotója,
Oláh Szilveszter köztük él. A kerületünkben is látható alkotásain (1956os gránit emlékmű, Anya gyermekével mészkőszobor Rákoskeresztúron
és a Gályarabság bronz emléktáblája
Rákoscsabán) kívül nem csak az
országhatáron belül találkozhatunk
műveivel, hanem azon túl is. A művész hitvallása az összmagyarságban
való gondolkodás, ennek szellemében készülnek azok a művek, amelyek szép számban díszítik köztereinket Felvidéken és Erdélyben is.
Csak a fontosabbakat említve: Szent
István bronzszobra Ipolynyéken,
Balassi Bálint domborműve Kékkő
várában és Besztercebányán, Bethlen
Gábor bronz mellszobra Gyergyószentmiklóson és Sárkányölő Szent
György bronzszobra Jászfelsőszentgyörgyön. Az 1956-os emlékmű
mellett ezeket tekinti fő alkotásainak,
amelyek karakterisztikusan tartoznak
az életművéhez.
Gróf Esterházy János életét példaként kell állítani a mai kor embere
elé, ezzel is segítve erkölcsi felemelkedésünket. Ennek érdekében az
Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem tervbe vette,
hogy 2010 nyarán bemutatja a Pozsonyi Magyar Galéria által kölcsönadott kollekciót. Azt a gyűjteményt,
amelyet Ipolynyéken szemlélve erőt
meríthettek az ünnepségen megjelentek a határon kívül rekedt magyarság
megtartásáért folytatott minden akadályt leküzdő erőfeszítéseikhez.
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ákoscsabánál elhagyva kerületünk határát, alighogy
kikeveredünk a körforgalomból és átbújunk
az M0 autópálya alatt,
máris Pécelen vagyunk. Néhány
percnyi autózás után beérkezünk a
városka közepén lévő csomópontba.
Ha innét jobbra, az enyhén emelkedő
Kovács utcán haladunk tovább, hamarosan megérkezünk a település
történelmi magjához. Itt feltétlenül
érdemes leparkolni és az időt nem
sajnálva egy hosszabb sétát tenni,
hogy gyönyörködhessünk abban az
örökségben, amelyet épített formában elődeink ránk hagytak.
Pécel a Gödöllői dombság egyik
legjelentősebb települése. A város
területe és határa a régészek számára
sokat ígérő terület, az itt előkerült
leletek nagy száma bizonyítja, hogy
ez a vidék már évezredek óta biztonságos letelepedési helynek bizonyult
a Kárpát-medencében megforduló
népek számára. A Rákos-patak közelsége, a barátságos dombok között
húzódó sekély völgyek vonzó lehetőséget nyújtottak az erre vonuló és
hosszabb-rövidebb időre maradni
szándékozó őskori és kora középkori
vándorló csoportoknak. Ezt igazolják
az itt talált kő-, réz- és bronzkori
eszközök. A későbbi időkben a hont
visszafoglaló magyarság végleg elfoglalta a környéket és még a török
időkben sem néptelenedett el a település. Bár első okleveles említése
viszonylag késői, 1338-ból származik, (az is áttételesen, egy személynéven keresztül utal a településre), a
földből előkerült tárgyi bizonyítékok
szerint nem kétséges, hogy a hely az
Árpád korban folyamatosan lakott
volt. 1345-ben már iskolát is alapítottak a helyi egyház papjai és arról
is vannak feljegyzések, hogy a patak
mellé épült malomban őrölték az itt
megtermelt gabonát.
Egy 1408-ban kelt okirat szerint a
falu a Péczeli család birtoka volt,
majd egy része Zsigmond király második feleségének, Cillei Borbálának
a tulajdonába került. 1612-ig gyakran cserélt gazdát a község, ekkor
zálogként került a Fáy család birto-

kába. Ők voltak azok,
akik a legtovább mondhatták magukénak a
települést és ha csak egy
kis részén is, de még a
XX. század első felében
is ők voltak a földesurak.
Az 1700-as évek legelején megjelenik egy
másik birtokos család is,
a Rádayak. A Fáy család
tagjai az átmenetinek
hitt anyagi gondjaikon
úgy próbáltak segíteni,
hogy birtokuk egy részét
bizonyos Kajali Andrásnak elzálogosították. Mivel az így
kapott kölcsönt nem tudták visszafizetni, a terület a Kajali család tulajdonába ment át. Kajali András unokáját Ráday Pál vette nőül és ezzel
megszerezte Pécel egy részét, amelyet egészen a XIX. század végéig
magukénak mondhattak.
Pécel ennek a két családnak, a Fáy
és Ráday famíliának köszönheti felvirágzását. Az ő idejük alatt a település mezővárosi rangot szerzett és a
magyar kulturális élet egyik kis fellegvárává vált.
A Rádayak - bár ők maguk a XI.
századig vezették vissza a családfájukat és Rátold nemzettség bélinek
tekintették magukat – bizonyíthatóan
a 1500-as évek közepétől vállaltak
jelentős szerepet Magyarország katonai és politikai életében. Voltak közöttük hadvezérek, egyházi személyek is, de a legtöbbjük (mai szóval
élve) a közigazgatásban vitte sokra.
Érdemeik elismeréseként az addig

„csak” köznemesi családot II. József
báróságra, majd II. Lipót grófi rangra
emelte.
Az előbb említett Ráday Pál - aki
Rákóczi fejedelem kancellárjaként a
szabadságharc egyik főembere volt 1722-30 között felépített egy kisebb
kastélyt (a ma is álló elődjét) és innét
igazgatta az ország különböző részein lévő birtokait. Fia, Ráday Gedeon
költőkén és tudósként írta be nevét a
magyar történelembe. Már atyja különös figyelmet fordított a könyvek
gyűjtésére, elsősorban a magyar
nyelvű irodalmi műveket keresték és
vásárolták meg. Ezt a tevékenységet
folytatta a korában kiemelkedően
magas műveltségű Gedeon. 1755ben hozzálátott a kastély bővítéséhez. Mintául a gödöllői Grassalkovich kastély szolgált, a munkálatokat is annak építőjére, Mayerhoffer
Antalra és fiára, Jánosra bízta. (A
gyönyörű barokk kastély kivívta a
legfelsőbb körök elismerését is, még
maga a kalapos király, II. József is
meglátogatta.) A könyvgyűjtő tudós
itt, az épületben kifejezetten erre a
célra kialakított, freskókkal csodálatosan díszített helyiségekben helyezte el az idők folyamán már 25 ezer
kötetre gyarapodott könyvtárát is. (A
gyűjtemény túlnyomó része átvészelte az elmúlt majd másfél évszázad
viszontagságait és a Dunamelléki
Református Egyházkerület kezelésében lévő Ráday Könyvtár muzeális
törzsállományában közel 15 000
kötet ma is olvasható.)
A család további tagjai is jelentős
szerepet töltöttek be történelmünkben. Volt közöttük koronaőr, a királyi tábla bírája, belső titkos tanácsos,
az 1848-49-es szabadságharc huszárőrnagya, honvédelmi miniszter, stb.
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A kastély egészen 1872-ig
a Rádayaké volt, ekkor
kénytelenek voltak megválni tőle. Nyilvános árverésen a Kelecsényi család tulajdonába került.
Megvenni meg tudták, de
a fenntartására már nem
jutott pénz, így állapota
egyre csak romlott. A II.
világháború után a hatalomra juttatott új rend az
osztályharc részeként
szinte valamennyi kastélyt, nagyobb épületet
államosított. A közös tulajdonba vétel a legtöbb
esetben a teljes romláshoz vezetett,
de szerencsére azoknál a kastélyoknál, amelyek valamilyen funkciót
tölthettek be, ez nem következett be.
A Ráday kastélyt a MÁV kapta meg
és kórházként üzemelt egészen 1998ig, amikoris a Műemlékek Állami
Gondnoksága kapta meg. A központi
tömb azóta felújításra került és a téli
szünet kivételével látogatható is.
Megcsodálhatjuk gyönyörű dísztermét, a hajdani könyvtártermet és
sétálhatunk a folyosókon, ott, ahol
Jókai Mór és Laborfalvi Róza is járt,
hiszen miután 1848-ban a rákoscsabai katolikus templomban összeházasodtak, itt töltötték mézesheteiket.
A kastély közelében több látnivaló
is megragadja figyelmünket. A vele
összeépített barokk református templom belső terét – akár csak a hajdani
urak – egy folyosón a kastély látogatói is megközelíthetik. De ha elhagyjuk az épületegyüttest a főbejáraton,
azonnal szembetűnik egy különös

formájú modern épület a Bárka református közösségi ház. Különleges
alakjával utal a vallás által adott biztonságra, amelyet a hit nyújt az élet
viharos tengerén hánykolódó, mármár reményeiket vesztett embereknek.
A kis terecskén, amelyre kiléptünk,
találjuk Pécel háborús hőseinek emlékművét. A rávésett több száz nevet
olvasva elgondolkozhatunk azon az
iszonyú veszteségen, amely nemzetünket érte a két világháborúban.
Ha sétautunkat a lejtős Kovács
utcán folytatjuk, hamarosan egy térre

érkezünk, ahol három szobor található, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc és
Szemere Pál mellszobra.
A Szemere család Pécelen kisebb
földbirtokkal rendelkezett a XVIII.
század végétől. Kúriájuk ma is áll a
tér délnyugati oldalán. A család itt
élő ágának nevezetes tagja volt Szemere Pál, aki Pécelen született 1785ben és itt is halt meg 1861-ben. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak. Költőként, íróként kizárólag a
művészeteknek kötelezte el magát,
munkásságával nagy hatást gyakorolva a reformkori irodalmi életre.
Visszafordulva, a Maglód felé tartó
utcában jobbkéz felöl hamarosan
megláthatjuk Pécel másik nevezetes
fö ld b irto ko s fa míliáj án ak, a
Fáyaknak a kastélyát. Az 1948-as
államosítást követően a helyi gépállomás irodaépülete 1952-től sokkal
értelmesebb intézménynek adhatott
otthont, mezőgazdasági szakembereket képeztek benne. A kastélykertben
több épületet emeltek, amelyeknek
falai között ma is gazdászokat képeznek. Az intézmény neve: Fáy András

Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A régi épület a kert közepén áll
és egy kis szerencsével belülről is
megnézhető.
Az utca túlsó oldalán, egy kisebb
dombon áll a péceli Kultúrház. Több,
mint száz éves épülete ma is nagyon
szép, a századforduló idején divatos
stílus kiváló példánya ez a kis palota.
Pécelen járva nem szabad elmulasztanunk a Történelmi Emlékpark
meglátogatását. A Ráday kastélytól
kb. 2 kilométerre kelet felé indulva,
a Hősök útján közelíthető meg. A
volt szovjet
rakétabázis
kettős szögesdrót kerítéssel
elzárt területe
melletti
dombtetőn
több emlékmű
áll, amelyet a
helyi civilek
emeltek
az
ezredforduló
éveiben. Központi helyet
foglal el a
Trianon tragédiájára emlékeztető domb,
amelynek hármashalmán a
kettőskereszt látható, oldalán pedig
az akkori Magyarország kőből készült térképét láthatjuk amelyen vékony földsáv választja el az elcsatolt
területeket a mai maradék országrésztől. Több kopjafa található körös
-körül, némelyek csoportba rendezve, mások különállóan. Figyelemre
méltó a II. világháború áldozatainak
tiszteletére állított három sztéléből
álló kompozíció. Ennek különös
aktualitását az a tény adja, hogy
1944 őszétől a közelben húzódott a
II. Attila–vonal, amelynek állásaiban
és lövészárkaiban magyar katonák
ezrei haltak hősi halált.
A magaslatról körbetekintve szemünk elé tárul Pécel, amely 1996 óta
ismét városi ranggal rendelkezik. Az
1891-es adatok szerint 2752 lakossal
rendelkező települést ma közel 15
000 fő lakja. A történelmi magot
körbeveszik az új parcellázású lakóparkok. Pécel is azon Pest környéki
települések közé tartozik, amelyek
barátságos és élhető otthont adnak
Budapest házrengetegéből elvágyó
embereknek.
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Millisits Máté
Kiss György Kálvinábrázolásai a 2009-es
Kálvin-kiállításokon

A

világ reformátussága 2009ben ünnepli a nagy reformátor, Kálvin János születésének 500-ik
évfordulóját.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2006-ban hozott határozatával a 2009 - 2014 közötti éveket
Kálvin - Emlékéveknek nyilvánította és a jubileumi években történő
aktívabb Kálvin-kutatás előkészítésére, létrehozta a Kálvin János Emlékbizottságot.
A Bizottság a mostani írás szerzőjét bízta meg a debreceni Kálvin
János 500 éve című kiállítás megrendezésével, amely 2009. március 18.
és 2009. október 31. között volt
megtekinthető a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának
dísztermeiben.
A „Kálvin János 500 éve” cím
magába foglalta a francia származású genfi reformátor életművének az
európai és a magyar kultúrára gyakorolt megtermékenyítő hatását és az
évszázadokon át fennmaradt tárgyi
emlékek sokaságát.
A kiállítás tudatos választás eredményeként a kálvini reformáció
megkerülhetetlen központjába, Debrecenbe került megrendezésre, ahol
1567-ben a reformáció magyarországi, kálvini ága elfogadta a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást,
amelyek Kálvin János tanításának
szellemében fogantak.
A Debreceni Református Kollégium a XVI. század közepétől szorosan kötődik a helvét reformációhoz.
A Kollégiumi Nagykönyvtár a kiállítás számára méltó helyszínt biztosított 500 év tárgyi emlékeinek bemutatására, amelyek az egyháztörténeti
muzeológia szempontjai szerint történeti forrásértékük és nem esztétikai
értékük szerint kerültek kiválasztásra.
Sok egyháztörténeti emlék mellett
magas művészi színvonalú Kálvinábrázolások is bemutatásra kerültek,
többek között a Rákoshegyen élő
Kiss György Munkácsy-díjas szobrászművész Kálvin-ábrázolásai is.

A szobrászművész 2008-ban terveket készített egy Kálvin-éremhez. A
művész több elképzelését rajzolta
meg, amelyek közül két éremelőlapterv és egy hátlapterv valamint
a gipszből és bronzból kiöntött plakettek voltak a "Kálvin János 500
éve" című kiállításon láthatók.
Mindkét előlapterven megtalálható
a reformátor portréján kívül nevének
latinos névalakja. Azon terven, amely
Kálvint szemből ábrázolja, az ő híres
jelmondata olvasható: "SOLI DEO
GLORIA".
A másik terv oldalról (profilból)
mutatja be Genf vallási életének megváltoztatóját, itt Illyés Gyulának a
„Reformáció genfi emlékműve előtt”
című verséből vett idézett emlékeztet
arra, hogy a kálvini reformáció milyen erős megtartó erővel bírt a magyar protestánsok számára.

>>HISZED, HOGY
VOLNA OLYAN
- AMILYEN
MAGYARSÁG
HA NINCS
- KÁLVIN?<<

A két Kálvin-ábrázolás között a
hátlaptervet találjuk, amelyen a Debreceni Református Nagytemplom
főhomlokzata tűnik fel. Az épület a
református magyarság jelképe, ahol
2009. május 22-én a Magyar Református Egyház Zsinata elfogadta alapokmányát az alkotmányt.
A debreceni kiállítás bezárása után,
a kiállított anyag egy része, így az
éremtervek is bemutatásra kerülnek a
„Kálvin János emlékezete” kiállításon, amely Pócsmegyer és Szentendre
után a Szentesi Református Nagytemplomban került megrendezésre.
A szentesi kiállítás 2010. február
végéig lesz nyitva.
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