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A  Budapest XVII. kerület, Bá-

thory u. 31. szám alatt álló, 

1895-ben, eklektikus stílusban épült 

villa egykori lakójának, Erdős Renée 

írónőnek nevét viseli. Az épületet 

Budapest Főváros Közgyűlésének 

54/1993. (1994. II.1.) számú rendele-

te a főváros városképe és történelme 

szempontjából meghatározó, helyi 

védettségű építészeti értéknek minő-

síti. 

A villát tulajdonosa, Budapest Fő-

város XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzata 1990 óta muzeális 

gyűjteményként és kiállítóteremként 

működteti. Az intézmény tehát fenn-

állásának 20. évfordulóját ünnepli 

2010-ben. (Elődintézménye, a Nép-

rajzi emlékház pedig 40 éve, 1970-

ben nyílt meg. Ugyancsak idén van a 

75. évfordulója annak, hogy 

Rákosmente első közgyűjteménye, a 

Podmaniczky-Vigyázó Családi Mú-

zeum 1935-ben megnyitotta kapuit. 

A jeles évfordulókra való emlékezés 

több, 2010-es program része lesz.)  

Az Erdős Renée Házat 

- a Nemzeti Kulturális Örökség 

Mini sz t é r iu mána k  Mk/ b /1 18 

(2004.09.14.) nyilvántartási számú 

működési engedélye közérdekű 

muzeális gyűjteménynek minősíti, a 

Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által jóváhagyott 

Alapító Okirata pedig alaptevé-

kenységeként a "Múzeumi tevékeny-

ség"-et jelöli meg. 

Az Erdős Renée Háznak, mint mu-

zeális intézménynek a Kulturális 

javak védelméről és muzeális intéz-

ményekről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 42. § (2) bekezdése által 

megjelölt alapfeladata tehát: „a kul-

turális javak meghatározott anyagá-

nak folyamatos gyűjtése, nyilvántar-

tása, megőrzése és restaurálása, 

tudományos feldolgozása és publiká-

lása, valamint kiállításon és más 

módon történő bemutatása”. 

Ezt részletezi Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente Önkor-

mányzatának a helyi közművelődés-

ről szóló rendelete. 

A kulturális javak „meghatározott 

anyagát” az Erdős Renée Ház eseté-

ben az élettelen és élő természet ke-

letkezésének, fejlődésének, valamint 

az emberi történelemnek a Budapest 

XVII. kerületi közigazgatási egysége 

területéhez kötődő, kiemelkedő és 

jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb 

emlékei, valamint a művészeti alko-

tások jelentik. 

Ennek megfelelően az Erdős Renée 

Ház az alábbi intézményi funkció-

kat látja el: 

Muzeológiai feladatok: 

A Rákosmente területére vonatko-

zó történelmi, néprajzi és természeti 

emlékeknek, és kortárs képzőművé-

szeti alkotásoknak, az Erdős Renée 

írónőre vonatkozó emlékeknek, mint 

a kulturális javak meghatározott 

anyagának gyűjtése, nyilvántartása, 

megőrzése, restaurálása, tudomá-

nyos feldolgozása, valamint kiállítá-

son és más módon történő bemuta-

tása, publikálása. 

- A gyűjtőmunka tervezése 2010-

ben: Tovább folytatjuk a tárgyi 

anyag gyűjtését, de a korlátozott 

raktározási lehetőségeink miatt első-

sorban csak az olyan tárgyakra kon-

centrálunk, amelyek hiányoznak a 

gyűjteményből. (Ilyen pl. a népvise-

let esetében a férfiruházat, továbbá a 

helytörténetet illusztráló tárgyi 

anyag.) 

Mindezek mellett folyamatosan 

g y a r a p í t j u k  a d a t t á r u n k a t . 

(Dokumentumok, fotók, digitális 

tartalmak, stb.) 

- Megőrzés, feldolgozás: A muzeo-

lógia szabályainak megfelelően fo-

lyamatosan leltározzuk a beérkezett 

anyagot. A dokumentum és fotó-

anyagot rendszeresen digitalizáljuk. 

Bemutatás: 

Állandó kiállítások 2010-ben: 

 Elágazások – helytörténeti kiállí-

tás 

 Metszetek Rákosmente néprajzá-

ból – néprajzi kiállítás 

 Erdős Renée emlékszoba – iroda-

lomtörténeti kiállítás 

 Merzse-mocsár világa – termé-

szettudományi kiállítás 

 Kőtár – helytörténeti kiállítás 

 Laborcz Ferenc emékkiállítás – 

külső, képzőművészeti kiállítás 

A kiállítások folyamatos karbantar-

tást igényelnek, esetenként – a beér-

kező új műtárgyanyag függvényében 

– kisebb felújítások is lehetségesek. 

Időszaki kiállítások: 

A kortárs képző-, ipar- és fotómű-

vészet tipikus jelenségeit, folyamata-

it összegző, elemző feladat részeként 

létező, aktuális igény Budapest 

XVII. kerület kulturális hagyomá-

nyai alapján a kortárs képző-, ipar- 

és fotóművészeti kiállítások rendezé-

se. Az Erdős Renée Ház vizuális 

művészeti programja az alábbiak 

szerint alakul 2010-ben:  

2010. január 24. - február 21. 

A Magyar Kultúra Napja tisztele-

tére rendezett kerületi képző- és ipar-

művészeti kiállítás (Erdős Renée 

Ház gondozásában valósul meg.) 

2010. február 27. - március 21.  

Kőszegi Anna Mária textilművész 

tárlata (A MAT XVII Egyesület gon-

dozásában megvalósuló kiállítás.) 

2010. március 27.-április 18. 

A Sensara Kör kiállítása (A Vigyá-

zó Ferenc Művelődési Társaság ren-

dezésében.) 

2010. április 24. – május 22. 

Krusnyák Károly festőművész, 

kerületi díszpolgár emlékkiállítása 

(A művész halálának 50. évforduló-

jához kapcsolódó tárlat, az Erdős 

Renée Ház gondozásában valósul 

meg.) 

2010. május 16. – június 7. 

Szántó Piroska festő-, grafikusmű-

vész emlékkiállítása (A kiállítás az 

Erdős Renée Ház gondozásában va-

lósul meg.) 

2010. június 26. – július 18. 

Séday Éva festőművész életmű kiál-

lítása (A tárlat az Erdős Renée Ház 

gondozásában valósul meg.) 

2010. augusztus 28. – szeptember 19. 

Polgár Rózsa textilművész kiállítá-

sa (Az Erdős Renée Ház gondozásá-

ban) 

2010. szeptember 25. – október 17. 

Paulikovics Iván szobrászművész 

tárlata (Az Erdős Reneé Ház gondo-

zásában) 
 

— Folytatás a 11. oldalon — 

 

 

 

Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem munkaterve a 2010. évre  
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F ővárosunk XVII. kerületének 

valamennyi elődközségében 

létezett régóta működő, vagy terüle-

tileg kijelölt, de használatba még 

nem vett temetője.  

Területileg nagy és évszázados 

múlttal rendelkező temető a két Ár-

pád-kori településen, Rákoscsabán és 

Rákoskeresztúron volt. 

Rákoscsaba többé-kevésbé ismert 

800 éves múltja során az elhunyta-

kat, ahogyan a település változott, 

több helyen helyezték öröknek hitt 

nyugalomra. A legrégebbi, a mai 

napig számon tartott terület a refor-

mátus templom körüli, a templom-

kert és a mögötte lévő, ma már be-

épített rész. A régi katolikus templo-

mokat körülvevő rendszerint kerített 

rész neve néhol még ma is cinterem. 

A szláv eredetű (cintorin) szó teme-

tőt jelent és valóban, a középkorban 

és a korai újkorban jellemzően ide 

temették a meghalt híveket. 

A templomok melletti temetkezést 

I. (Szent) László szabolcsi zsinaton 

hozott, 1092-ik évi első törvényének 

25. pontja tette kötelezővé, azért, 

hogy a még élő pogány szokásokat 

ezzel is igyekezzen a háttérbe szorí-

tani. Az 1279-es budai zsinat ezt újra 

megerősítette, hasonló okokból, de 

erre akkor már a frissen betelepedett 

nomadizáló kunok szokásai miatt 

volt szükség. II. József volt az, aki 

aztán az ilyen típusú temetkezést 

kifejezetten megtiltotta. 

A csabai templom helyén is valaha 

katolikus szentély állt, amely már az 

1400-as évek közepétől a protestán-

sok – előbb a husziták, majd a kálvi-

nisták - használatába került és ők is 

temetkeztek köré. Erről nagyon érté-

kes bizonyíték kerül elő 1848. márci-

us 9-én, amikor árokásás közben egy 

bőr okiratra találtak, amely 1631-ben 

íródott és az első sorai így szólnak (a 

latin nyelvű eredeti szöveg fordítá-

sa): 

„Itt a holtak helyén többen temet-

tettek, 

Kik Krisztusban híve e sírban 

feküsznek, 

E sír lesz majd egykoron lakásod 

És Krisztussal feltámadásod. 

MDCXXXI.” 

(A református vallás korai rákoscsa-

bai megjelenésének eme felbecsülhe-

tetlen értékű dokumentumát ma a 

Dunamelléki Református Egyházke-

rület kecskeméti Ráday Múzeumá-

ban őrzik.) 

A kuruc-kort követően az addig 

tisztán református község földesura a 

katolikus Laffert Ferdinánd Antal 

lett, aki a falu Pécel felöli részére 

katolikus vallású telepeseket költöz-

tetett. Mivel azok a reformátusok 

által használt temetőből leválasztott 

telekre nem szívesen temetkeztek, a 

báró földet adott nekik temető céljá-

ra. (Valahol a Szánthó Géza utca és 

Temető utca nyugati sarkánál, a Jó-

kai Mór Általános Iskola telkén és 

környékén lehetett.) Ezt váltották fel 

jóval később, 1881-ben egy 5 hold 

körüli területtel, amit a reformátu-

sokkal együtt, de területileg meg-

osztva vettek birtokukba. Amint el-

kezdtek a kálvinisták is oda temet-

kezni, a templomuk körül megszűnt 

az elhaltak elhelyezése. A református 

templom melletti temető telkét lé-

nyegében változatlanul találhattuk 

egészen a XX. század legelejéig, 

amikortól viszont már a folyamatos 

zsugorodását tapasztalhattuk. Ez a 

temető használatban volt az 1800-as 

évek végéig, pontosabban 1892-ig. 

Az addig hagyományosan tisztelet-

ben tartott nyughelyek területét (bár 

síremlékek elvétve voltak rajta) 1906

-ban egy részét, majd 1911-ben a 

maradék terület túlnyomó hányadát 

is felparcellázták. Az eladásra került 

telkeken ma már különböző rendelte-

Szelepcsényi Sándor 

Temetők és temetkezési helyek Rákosmentén 

Rákoscsabai temetők egy 1883-as kataszteri felmérés térképén 

R ákosmente elmúlt 60 évének történetéhez hozzátartozik a 

településrészek temetőinek, temetkezési helyeinek a sorsa 

is. Nem éppen sikertörténet, sőt! Nagyon szemléletesen tükrözi 

azt a folyamatot, amely még ma is tart és amelyre sajnos nem 

lehetünk büszkék. Az, hogy ezek a helyi közösség összetartozása 

szempontjából kiemelkedő fontosságú közterületek elpusztultak, 

illetve a tökéletes elhanyagoltság állapotába kerültek, négy té-

nyező számlájára írható: 

A Rákosi és Kádár korszak „a múltat végképp eltörölni” 

szándékára, 

a helyi önkormányzat (Tanács) felelőtlen magatartására, 

az egyházak gyenge érdekérvényesítő képességére és nem 

utolsósorban 

a helyi lakosoknak a hatalom és a közmorál romlása által 

generált közömbösségére. 
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tésű épületeket találunk. (Talán nem 

is tudják az ott építkezők, hogy őse-

ink hamvai felett áll a házuk!)  

Ez a folyamat a XX. század végén 

fejeződött be, amikor a mai orvosi 

rendelő által elfoglalt telekrészt is 

értékesítették. 

A katolikus és református temető 

egészen 1950-ig, Rákoscsaba Buda-

pesthez csatolásának időpontjáig 

működött, több ezer halottnak adott 

végső nyughelyet. A délkeleti végé-

ben voltak elkerített kisebb részek, 

ahová a zsidók, evangélikusok és 

baptisták temetkeztek. A bezárása 

után is voltak elvétve temetések, 

még 1956-ban is elföldeltek ott el-

hunytakat. 

A temető, működésének ideje alatt 

rendelkezett halottas házzal és rava-

talozóval, állandó sírásóval, aki a 

rendjére is felügyelt. 

A katolikus részben egy kis kápol-

na volt, amelyet 1897-ben építtetett 

az akkori plébános, dr. Gallovich 

Győző, benne saját részére egy krip-

tával. Előtte egy több mint három 

méteres két mellékalakos műkő fe-

szület állt, amelyet 1934-ben a kato-

likus hívek adakozásából emeltek. 

Az öt felekezet által több mint 

hatvan évig használt temető ma rend-

kívül elhanyagolt állapotban van, de 

még létezik. Bár néhány száz négy-

szögölet eladtak belőle (ott ma már 

lakóházak állnak), mégis egy hatal-

mas összefüggő területet talál az arra 

járó érdeklődő. A bozóttal benőtt, 

tisztásokkal tarkított területen 

tucatszámra találhatók a betört tetejű 

sírboltok, és százával a ledöntött, 

összetört keresztek, sírkövek. Az 

erkölcs és morálnélküli mai világ 

tudatlan vandáljai semmit sem kí-

méltek. A temető egy részében II. 

világháborúban elesett német kato-

nák egyszerű kereszttel jelölt sírjaik-

nak már nyoma sincs. Egy valószí-

nűleg első világháborús hős sírján 

álló, katonaszobor darabokra törve 

hever az ösvény mellett, egy idétlen 

garázda horogkeresztet fújt rá festék-

szóró tubusból. A kápolna falának 

alaprajza még sejthető, bár az építő-

anyagát már elhordták. Az előtte 

valaha állt kereszt ledöntve, össze-

törve hever, lassan belepi a homok. 

Az értékesebb anyagból készült sír-

emlékeket már régen ellopták, csak 

elvétve találni valódi kőből készült 

keresztek maradványait. 

A zsidó temető vasbeton kerítése 

itt-ott még áll, de sírokat már nem 

találni mögötte, azok a föld színével 

váltak egyenlővé. 

Az egész temetőben csak két-

három síron látszik gondozás nyoma, 

bizonyságául annak, hogy a hozzá-

tartozók még emlékeznek az el-

hunytra, de az egész temető szívszo-

rító állapotban van. Ennek ellenére, 

ha volna rá közös akarat Rákosmente 

Önkormányzata, az érintett egyházak 

és Rákoscsaba civil szervezetei ré-

széről, még meg lehetne menteni a 

teljes enyészettől. Meg lehetne újból 

nyitni, hiszen hatalmas igény van rá, 

hogy halottainkat ne a távoli és ma 

már túlzsúfolt, ennek ellenére na-

gyon drága Új-köztemetőbe kelljen 

eltemetni, hanem itt a kerületünkben. 

A temető katolikus kápolnája az 1950-es években, előtte a feszület - rajta a felirat: „A MEGVÁL-

TÁS 1900-IK ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTÁK 1934-BEN A RÁKOSCSABAI 

HÍVEK” - és ami maradt belőle. A háttérben lévő domb rejti a kápolna alapfalának romjait. 

Ilyen volt a Laffert család kriptája a rákoscsabai temetőben 
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A számtalan előny közül nem elha-

nyagolható az, hogy az ismételt 

használatba vétellel munkahelyeket 

lehetne teremteni, hiszen temetkezé-

si, síremlékkészítő vállalkozások 

indulhatnának be azzal egyidőben. 

De ha erre nincs is lehetőség, a terü-

let alkalmas lenne például közpark-

nak is, ha az elvadult részeket meg-

ritkítanák és tudatos munkával folya-

matosan ápolnák. Ily módon némileg 

pótolni lehetne azokat a kieső zöldfe-

lületeket, amelyek az újabb korban 

divattá vált, szilárd anyaggal burkolt 

udvarok miatt kiesnek a levegőnk 

frissítésének folyamatából. 

Rákoscsabán az eddig említetteken 

kívül még történtek temetések má-

sutt is. A katolikus plébániatemplom 

tornya alatt létezik egy kripta, ahová 

a szájhagyomány szerint valakit el is 

helyeztek. Mivel ez a sírbolt a padló-

zat alatt van, csak egy régészeti feltá-

rással lehetne kideríteni, kinek a 

nyughelye. Ezen kívül tudunk arról, 

hogy Rákoscsabát és Rákoskeresz-

túrt egymástól elválasztó hajdani 

Határ útnak (ma Tápióbicske utca) a 

Pesti úti torkolata nyugati sarkában 

és attól lejjebb is voltak sírok. Még 

az 1960-as évek elején is látható volt 

a saroknál két feliratos táblával ellá-

tott síremlék és néhány sírhant. Nem 

lehet tudni, mi volt annak az oka, 

hogy oda temették az elhaltakat, csak 

találgatni lehet. Annak nincs nyoma, 

hogy ott hivatalosan temetőt szándé-

koztak volna létesíteni, bár az tény, 

hogy az akkoriban Rákoscsaba-

Újtelepnek nevezett településrész 

távol esett úgy a csabai, mint a ke-

resztúri temetőtől. De az is elképzel-

hető, hogy a II. világháború idején 

történtek ezek az illegális elhantolá-

sok. 

Az elődközségek közül még Rá-

koskeresztúr rendelkezik sokszáz 

éves múlttal. Első, 1220 körül épült 

temploma a mai Szent Kereszt plébá-

niatemplom helyén állott és a kezdeti 

időkben nagy valószínűséggel a te-

mető is körülötte terülhetett el, felte-

hetőleg északi és nyugati irányban, 

mivel délre a már az ősi időkben is 

nagy forgalmat lebonyolító országút 

futott. Feltételezésemet megerősítő 

régészeti lelet előkerüléséről azon-

ban nem tudok. A kezdetben katoli-

kus templomot a reformáció után a 

keresztúri kálvinisták használhatták, 

mert arra több korabeli írásos fel-

jegyzés is utal, hogy az 1600-as 

években a települést református val-

lásúak lakták. 

Rákoskeresztúr ősi magyar lakos-

sága a felszabadító harcokban el-

pusztult, az elnéptelenedett faluba 

annak birtokosa, báró Podmaniczky 

János más birtokairól magyar és 

szlovák telepeseket költöztetett az 

1700-as évek elején. A század köze-

pén nagy számban érkeztek németek 

is különböző tartományokból és az új 

lakók túlnyomó részben evangélikus 

vallásúak voltak. Az első, temetővel 

összefüggésbe hozható bejegyzés a 

Cinkotai Evangélikus Egyház anya-

könyvében található, mely szerint 

1728-ban „Január 10-én Fodor Mi-

hály keresztúri lakost eltemettük.” 

Sajnos arra vonatkozóan nincs uta-

lás, hogy hová? 

Az egészen 1950-ig használt két 

(katolikus és evangélikus) temető 

létezéséről 1841-től van biztos ada-

A rákoscsabai temető egy jellemző részlete napjainkban 

Egy, az első világháborúban elesett katona síremlékének 

darabjai, grafitival megszentségtelenítve 
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tom, ekkor helyezték az ott lévő csa-

ládi kriptába báró Podmaniczky Já-

nos feleségét. Az 1883-ban elhunyt 

báró is ott talált nyugalmat, amíg fel 

nem épült a kastély fölött a monu-

mentális mauzóleum, ahová áthe-

lyezték a család halottjait. 

A temető a mai Gyökér utca és 

Széchenyi utca között terült el, nagy-

sága körülbelül 4 hold lehetett. Két, 

elkülönített részből állt, a nyugati, 

nagyobb, mintegy kétharmadnyi 

terület volt az evangélikusoké, a ki-

sebbik, a keleti pedig a katolikusoké. 

Egy XIX. századi katonai felmérés 

térképén a temető területén a római 

katolikus temetőkápolna alaprajza is 

látszik. Visszaemlékezésekből tud-

juk, hogy ez a kis, barokk tornyú 

épület furcsa módon a sírkert evan-

gélikus részébe ékelődött. A térké-

pen is jól látható a mellette álló Kál-

vária a három kereszttel, a középsőn 

Jézussal mellette a két latorral. Ez 

adott nevet a temető déli oldalán 

elterülő Kálvária-dűlőnek is. Szintén 

a temető mellett volt az úgynevezett 

koleraház, amelyben a járványban 

megbetegedetteket helyezték volna 

el. (Kevesen tudják, hogy még 1910-

ben is felütötte a fejét ez a betegség 

Magyarországon.) 

A katolikus templomtól induló 

utca (Templom utca) vezetett az 

evangélikus rész főbejáratához. Ön-

álló sírásót csak 1880 után alkalma-

zott a község, addig a hozzátartozók, 

azok híján az egyházközség önkéntes 

tagjai ásták ki a sírt. A sírásó munká-

jáért pénzt és terményt kapott. Azon 

kívül, mivel feladata volt a terület 

gondozása is, ő legeltethetett ott, így 

tartva karban a sírok közét, illetve őt 

illette meg az ott lekaszált fű is. Nem 

csak az ő személye kapcsolódik köz-

vetlenül a temetésekhez, hanem azé 

a szegénysorsú kisgyermeké is, aki a 

temetési menetek előtt haladva a 

keresztet vitte. Ő - a mendikáns - 

egyéb templomi szolgálatokat is ellá-

tott és ezért a hívek etették őt és ki-

sebb adományokban részesítették. A 

temetések rendje szabott volt amely-

nek része volt az is, hogy a 12 éven 

aluli elhunytat énekkel és imával, a 

12 év fölöttit pedig gyászbeszéddel 

és búcsúztatóval temette a pap. Ezek 

a szokások hosszú ideig éltek, egé-

szen 1950-ig, a temető bezárásáig. 

A település lakóinak száma az 

1881-es népszámlálás adatai szerint 

2763 fő volt, 1258 katolikus, 1412 

evangélikus, 46 református és 47 

zsidó vallású. A temető rendjére a 

sírásó vigyázott, de az 1907-re 6149-

re szaporodott lakosság miatt ez már 

nem volt elegendő. Az evangélikus 

egyház a temető területén egy kis 

házat épített, ahol a főállású őr la-

kott, aki gondnoki teendőket is ellá-

tott. 

Rákoskeresztúr területén kialakult 

későbbi települések evangélikusai 

kezdetben a keresztúri temetőt hasz-

nálhatták, de miután Rákoshegynek 

és Rákosligetnek saját temetője lett, 

azt közösen használták az ott élő 

keresztény hívek. 

Bár a temető nagyon régi és nagy 

kiterjedésű volt, azon kívül 48-as 

honvédeknek és több neves szemé-

lyiségnek volt nyughelye, a Kádár 

korszak ámokfutó „városrendezési” 

akciója eltörölte a föld színéről. Ki-

ürítették, síremlékei közül csak egyet

-kettőt sikerült megmenteni. Melczer 

János, az 1848-as forradalomban 

tevékenyen résztvevő evangélikus 

pap sírköve az evangélikus templom 

falánál, Kisfaludy-Stróbl Zsigmond 

alkotása, amely szülei sírján állott, a 

rákoshegyi templomnál lett felállít-

va. Néhányat közülük az Erdős Re-

née Ház lapidáriumában találunk, de 

mindezek csak töredékét jelentik 

annak a mennyiségnek, amit egyko-

ron ott láthattunk. 

Rákoskeresztúr zsidó vallású lakói 

az 1910-es években hozták létre az 

önálló hitközséget és vele párhuza-

mosan a Szentegyletet. A 200 fő 

fölötti hitközségnek volt saját teme-

tője a mai Ferihegyi út és Napkelet 

köz déli sarkán. Ide az első sír bizo-

nyíthatóan 1889-ben került, az utolsó 

1943-ban. A vészkorszakot kevesen 

élték túl, akik életben maradtak való-

színűleg máshol élnek. 1950 után a 

zsidó hívőket is a Kozma utcai köz-

temetőbe kellett temetni, ezért ez a 

temető is elhagyatott lett. Ennek elle-

nére ez ma Rákosmente legjobban 

karbantartott temetője, bár az idők 

során sok síremlék innét is ismeret-

len helyre került. 

Sajnos, a rákoskeresztúri evangéli-

kus és katolikus temetőknek már 

nyomát sem találjuk. 

Figyelemreméltó összefüggés fe-

dezhető fel a temetőbezárás és a ke-

resztény hitélet között. Ha egy tele-

pülésen működő temető van, ott a 

helyi pap búcsúztatja az elhunytat és 

templomi szertartás keretében imád-

koznak a lelki üdvéért. A hozzátarto-

zók az elhalálozás évfordulóján még 

hosszú ideig misét tartatnak az emlé-

kezetére. Ezeken az eseményeken a 

hívek kisebb-nagyobb csoportjai is 

részt vesznek, ezzel is erősítve az 

egyházközség tagjainak összetarto-

zását. Ha megszűnik a temető, ezek 

az események is elmaradnak, csök-

ken a templom szerepe azon a tele-

pülésen. Egy másik jelenség is ta-

pasztalható volt különösen az 50-es, 

60-as években. Temetőlátogatásra 

csak a vasárnap volt alkalmas, mert 

hétköznap, még szombaton is mun-

kába jártak az emberek. A halottaikat 

látogatók, a sírokat ápolók elmarad-

tak a templomokból, mivel nagyobb 

távolságra kellett utazniuk Ez szintén 

A rákoskeresztúri temető már 

az 1960-es években is 

meglehetősen elhanyagolt volt 

Kisfaludy-Stobl Zsigmond ál-

tal faragott, szüleinek emléket 

állító megmentett síremlék 
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a hitélet gyakorlásának rovására 

ment. Mindezeket felismerte a hata-

lom és ahol lehetett ilyen módon is 

rombolták az addig összetartó vallási 

közösségeket. 

A rákoskeresztúri temető helyének 

egy része beépítetlen maradt, ott 

kapott helyet a kerület központi 1956

-os emlékműve (Oláh Szilveszter 

rákosligeti szobrászművész alkotása) 

és a II. világháború áldozatainak 

emlékhelye. A többi területen oszto-

zik a távfűtő hőerőmű, a Rákosmente 

Kft és a Békésy György Posta- és 

Távközlésforgalmi Szakközépiskola. 

Rákoskeresztúron még találunk két 

fontos temetkezési helyet is. Az 

egyik az 1848-as honvédek sírja és 

emlékműve. 1848 májusában heves 

harcok dúltak a környéken a honvé-

dek és a császári csapatok között. Az 

elesett honvédek közül néhányat a 

község temetőjében, de a többséget a 

ma 513. utcában található emlékmű-

nél temették el. A szépen gondozott, 

körülkerített emlékhely a helyszíne a 

március 15-i nagyszabású megemlé-

kezéseknek. 

A másik nevezetes hely a Podma-

niczky-Vigyázó család mauzóleuma 

lehetne, ha a kommunizmus eszmei-

ségével felerősített aljas emberi in-

dulatok nem rombolták volna le oly 

módon, hogy a pusztulása után negy-

ven évvel már csak régészeti feltá-

rással lehetett az alapjait fellelni. A 

gyönyörű klasszicista épület a XX. 

század első éveiben készült és a csa-

lád örök nyughelyének szánták. Ma 

Rákosmente egyik legszebb műemlé-

ke volna, de az 1960-as években 

robbantással elbontották, helyét vas-

tagon lebetonozták. Ma emlékmű áll 

a feltárt és konzervált alapok által 

kialakított kegyeleti helyen. (Lásd 

Tóth Péter cikkét a Rákosmenti Mú-

zeumi Estek 2009. évi 1. számban.) 

Még egy sírt szeretnék megemlíte-

ni, amely már csak néhányunk emlé-

kezetében él. A Budapest-Újszász-

Szolnok vasútvonal mentén, Akadé-

mia-Újtelepnél még 1960-ban is lát-

ható volt egy magyar katona sírja a 

töltésen, kereszttel megjelölve, ame-

lyen rajta volt a rohamsisakja is. 

Miután a pályát ismét kétvágányúra 

bővítették, a földmunkák során el-

tüntették a sírt is. 
 

Rákoshegy 1922-ben vált önálló 

településsé. 1880-ban a Podmanicz-

kyaktól Fuchs Ignác vállalkozó meg-

vásárolt 480 holdat Rákoskeresztúr 

külterületéből. Felparcellázta és ha-

marosan beindultak az építkezések. 

Kezdetben közigazgatásilag az anya-

községhez tartoztak, többféle elneve-

zéssel említik egészen függetlenedé-

séig, amikor a máig használt nevet 

vette fel. Mivel a községet a vasút 

két részre bontja, a déli fele el volt 

vágva a Rákoskeresztúron lévő te-

metőtől, ezért a központtól távol, a 

legszélső utcában (Lőrinczi út – 

Bocskai István utca délnyugati tömb-

je) kialakítottak egy nagyobb terüle-

tet erre a célra. A temetőt vallásuktól 

függetlenül, azaz köztemetőként 

használták az itt lakók. Egyedül az 

izraeliták különültek el, a még ma is 

aránylag jó állapotban lévő temető-

jükbe a sírfeliratok tanúsága szerint 

1918-tól egészen 1950-ig temetkez-

tek. 

Nagy-Budapest kialakításakor ho-

zott rendelet itt is megtiltotta az 

egész temető használatát, ennek elle-

nére még 1956-ban is hantoltak itt el 

rákoshegyieket. (Állítólag ide temet-

ték Matuska Szilvesztert is, aki a 

biatorbágyi viadukt 1931. szeptem-

ber 13-i, 22 halálos áldozatot követe-

lő felrobbantásával írta be magát a 

történelembe.) 

A rákoshegyi temető és környéke műholdról készült felvételen 

Emlékmű a Podmaniczky-

Vigyázó mauzóleum helyén 

A honvédsíroknál álló 

emlékmű egy régi fényképen 
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Bár ez a kegyeleti hely is nagyon 

leromlott és elvadult állapotban van, 

mégis van némi remény arra, hogy a 

jövőben ismét eredeti funkciója sze-

rint működhet. A túlzsúfolt közteme-

tők tehermentesítése előbb-utóbb 

elkerülhetetlen lesz. Rákosmente 

önkormányzatának vezetőiben meg-

fogalmazódott az a gondolat, hogy 

esetleg ezt a temetőt lehetne a legki-

sebb költséggel újra működtetni, ha 

másként nem is, urnasírok elhelyezé-

sének engedélyezésével. Valóban 

adottnak látszanak a feltételek, a régi 

ravatalozó épülete - bár lakóháznak 

átalakítva - de aránylag jó állapotban 

megvan és a sírásó-temetőőr háza is 

áll még. 

Rákoshegyen ezen kívül ismerünk 

egy sírt, amely a kerület nyugati szé-

lén, az Újmajor dűlő – Régivám köz 

találkozásánál látható. Ide egy 1944. 

december 30-án hősi halált halt is-

meretlen magyar katonát földeltek el 

1945. január 3-án a „Rákoshegyi 

Ifjak”. Gondozott a sír, rajta kereszt 

áll és beton táblákon lévő felirat örö-

kíti meg a temetés időpontját. 

A fentieken kívül tudjuk azt is, 

hogy a Tessedik téren szovjet kato-

nák sírjai voltak, ők is a környékbeli 

harcokban estek el. Hamvaikat az 

1990-es évek elején exhumálták, már 

nyomát sem lelni annak, hogy valaha 

ott nyugodtak. 

A szájhagyomány megőrzött még 

egy eseményt. Budapest ostroma 

során itt kialakult heves harcokban 

elesett szovjet katonát egy hevenyé-

szett sírba temettek a Flamingó köz 

5. számú házzal szemben akkor álló 

jegenye fa mellé. A front továbbvo-

nult, a sírról megfeledkeztek. Mivel 

jelöletlen volt, csak a környéken élő 

őslakosok leszármazottjai tudnak 

róla. 

 

A nemrég, 2007-ben fennállásának 

100. évfordulóját ünneplő Rákosli-

getnek is volt temetője, kettő is. A 

keresztények által hasznát nagyobb 

területű parcellát a település hajdani 

északi határában alakították ki, nem 

is a község, hanem az akkor még 

Rákoscsabához tartozó részen. 

Ugyancsak „idegen” területen, a mai 

Bártfa utca folytatásában volt a ki-

sebb, mintegy 400 négyszögöles 

zsidó temető is. 

A Ferihegyi út végén lévő Fackh 

Károly tér volt a régi temető. Mára 

már teljesen felszámolták, nyoma 

sincs a régi síroknak, egyetlen sírem-

léket sem sikerült megmenteni az 

utókornak. Egészen 2000-ig még itt 

volt a II. világháborúban a környé-

ken elesett 72 román katonának a 

sírja, de abban az évben áttelepítet-

ték azokat az Új-köztemető 144-es 

parcellájában kialakított katonai 

részbe. A tér eredeti funkciójára ma 

egy egyszerű, felirat nélküli, a közel-

múltban felállított, mintegy három 

méter magas fakereszt emlékeztet. 

A zsidó temető még megvan, álla-

pota eléggé lehangoló. Területén 

szegényes lakás célját szolgálja az 

egykori ravatalozó, sírkövei málla-

doznak, de állnak és még a bozót 

sem uralkodott el teljesen a területen. 

A feliratok tanúsága szerint 1910-től 

1944-ig temették ide a ligeti hitköz-

ség halottait. 

Rákosmente többi, jóval fiatalabb 

településrészeiben ténylegesen mű-

ködő temető nem volt, bár a parcellá-

zási tervekben (és később, a képvise-

lői jegyzőkönyvekben is) szerepel-

nek olyan utalások, amelyek temet-

kezési helyek kijelölésére vonatkoz-

nak. Bolza és Vangel telepen kettő-

nek is hagytak ki területet, de egyiket 

sem vették használatba. Ugyancsak 

ez történt Rákoskerten - ahol a Vida-

domb volt a kijelölt rész - és a vele 

egy időben parcellázott Schell-

telepen. (Ott a Nagyszentmiklós utca 

legvégén hagytak ki két teleknyi 

területet.) 

Rákoskerten azért történt temetés, 

bár erre ma már szinte senki sem 

emlékezik. A Zrínyi utca – 

Rákoskert sugárút kereszteződésében 

lévő feszület mögött, mintegy 10 

méter távolságban egészen az ötve-

nes évek végéig volt két jelöletlen 

sírhant, amelyeknek ma már nyomát 

sem lehet látni. Nagy valószínűség-

gel a II világháború alatt elesett kato-

nák (munkaszolgálatosok?) szükség-

sírjai voltak. Mivel a harcok alatt a 

település nagy részét kiürítették. 

Viszonylag jó állapotú sír a 

rákoshegyi zsidó temetőben 

Ismeretlen katona sírja 

Rákoshegy határában 

Szovjet emlékmű és katonasí-

rok a Tessedik téren 

A rákosligeti temető helyén 

lévő emlékkereszt 

Díszőrség a rákosligeti román 

katonai síroknál 1970 körül 
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nagyon kevesen lehettek tanúi a te-

metésnek és ezért nem tudnak róla a 

ma ott lakók. 

Ugyancsak Rákoskerten, az Erzsé-

bet körút – Nyomdász utca kereszte-

ződésénél állt hosszú ideig az a szov-

jet hősi emlékmű, amely körül 104 

katonát temettek el. 

Ők a háború idejében hadikórház-

ként működő iskolában haltak meg. 

Az emlékművet 1992-ben a budai 

Szoborparkba szállították, a marad-

ványokat exhumálták. 

Rákosmente temetőinek sorsa hű 

képet ad az elmúlt 60 évről. Nem 

lehetünk büszkék arra, amilyen álla-

potban a néhány megmaradt ma van. 

Jó lenne, ha a központi szervek és a 

civil szervezetek felkarolnák ügyüket 

és sikerülne megállítani romlásukat, 

hogy az itt élőknek újra hasznára 

váljanak. 
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Puzsár Imre: Rákoscsaba kül- és belte-

rületének története 1950-ig Szakdolgozat 
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Bényász Lászlóné, Fodor Sándor és 

Tóth Péter szóbeli közlései. 

A  napjainkban meglévő, 1904 

és 1905 között emelt refor-

mátus templom helyén állt középkori 

eredetű templom köré évszázadokon 

át temetkeztek. A XIX. század máso-

dik felében egészségügyi okokra 

való hivatkozás miatt az egyházköz-

ség a temető bezárására kényszerült.  

Az új temetőt 1880-as években a 

Temető utca és a mai Szánthó Géza 

utca melletti területen jelölték ki.  A 

XX. század második felében ezt az 

új temetőt is nagyrészt felszámolták. 

1980-as évek elején biztonsági és 

kegyeleti okokból öt síremléket áthe-

lyeztek a református templom kertjé-

be, az épület hátsó fala elé. Ugyan 

ebben az időben került a templom-

építő lelkipásztor, Szánthó Géza 

síremléke is a péceli református te-

metőbe. A templom mögött elhelye-

zett öt sír 2004-ben egy hatodikkal 

bővült, Oros László lelkipásztor sír-

emlékével. 

Oros László 1944-1987 között volt 

az egyházközség lelkipásztora, aki-

nek a gyülekezet vezető szolgálata 

alatt hozták át a többi sírt a reformá-

tus temetőből, és aki végrendelet-

ében meghagyta, hogy őt is  felesé-

gével együtt ide temessék. Sírkövén  

a lelkészi palástot ékesítő mellma-

gaságban található zsinórdíszítés 

megformálása látható. 

A síremlékek sorában a következő 

a Péceli út felé eső oldalon Törő 

Lajos obeliszket megformázó sírja, 

amelyet fekete gránitból faragtak ki. 

Törő Lajos 34 éven át, 1869-1903 

között szolgálta  lelkipásztorként a 

csabai reformátusokat. 

 

A rákoskerti szovjet emlékmű 

Millisits Máté 

Emlékek az egykori rákoscsabai református teme-

tőkből  

(A síremlékektől a harangon át a fényképekig) 

A  rákoscsabai több évszázados református temetkezési kul-

túráról kevés tárgyi emlék maradt napjainkra. Magának 

az egykori rákoscsabai református temetőknek részletes kutatása 

a jövő fontos feladata. A mostani írásban, azokra, a tárgyi emlé-

kekre kívánom felhívni a figyelmet, amelyek létezése sokak által 

ismert, de bővebb bemutatásukkal Rákoscsaba történetének egy 

szelete megelevenedik. 

Sírkövek a rákoscsabai református templom udvarán 
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A kövön a református csillag alatt 

az alábbi sírfelirat olvasható: 

 

ITT NYUGOSZNAK 

TURI 

TÖRŐ LAJOS 
RÁKOS CSABAI EV. REF. EGY-

HÁZ 

35 ÉVEN VOLT 

LELKI PÁSZTORA 

SZÜL. 1836. MÁJ. 14. 

MEGH. 1903. JUN. 6. 

ÉS 26 ÉVEN ÁT 

VOLT HŰSÉGES NEJE 

KOLLÁR ÁGOSTA 
SZÜL. 1851. AUG. 13. 

MEGH. 1901. OKT. 20. 

 
JANKA 1876. ÁPR. 22 - JUN. 11. 

 

A sorban a harmadik síremlék egy-

ben mind a hat sír között a legmonu-

mentálisabb, Szabó Lajos az egyház-

község egykori főgondnokának állít 

emléket. A műkőből készített alkotás 

két részből áll, az alsó része egy 

négyzet formájú posztamens, egyik 

oldalán az elhunyt tevékenységét 

bemutató sírfelirattal. A felsőrészen 

Szabó Lajost ereje és életkedve teljé-

ben bemutató mellszobra látható. Az 

1883-1946 között élő főgondnok, a 

Rákoscsabai Ipartestület elnöki tisz-

tét is ellátta. 

A kertnek a parókia felöli oldalán 

találjuk a régebben készített síremlé-

keket. 

A templom falához legközelebb 

Fejes Ambrus lelkész sírja került 

elhelyezésre, aki 1853-1869 között 

volt Rákoscsabán parókus lelkipász-

tor, 54 éves korában 1869. március 

14-én  hunyt el. 

Szánthó Géza írja róla 1912-ben: 

”Sírját és emlékét őrzi a kegyelet, 

melyet maga plántált szeretett hívei-

nek lelkébe, magvas beszédeivel és 

jó bánásmódjával.” A síremlékének 

felső kialakítása az antik római szar-

kofágok lezárását idézi. 

A következő papi sír Török Jánosé, 

aki a reformkor idején, 1827-1847 

között szolgált a rákoscsabai gyüle-

kezetben. 58 éves korában halt meg 

1847. június 5-én. Sírkövét egy szo-

morúfűz díszíti. Gyermekének, Tö-

rök Lajosnak kisméretű síremlékével 

zárul a felsorolás, amely a kő mére-

tével is utal a korán elveszített csa-

ládtag életkorára. 

Napjainkban a templomnak bejárat 

felőli karzatához felvezető lépcső-

házban található a református temető 

ravatalozójának egykori harangja. A 

harangot 1922-ben öntötte a Ha-

rangművek Rt. A részvénytársaság 

a trianoni békeszerződés után a ró-

mai katolikus egyház tőkéjével léte-

sült "Ecclesia Harangművek Rész-

vénytársaság" néven. A cég vállalta a 

harangok szállítását, azonban műhe-

lye nem volt. A harangokat kezdet-

ben a németországi Sinnben, a 

Rincker testvérek öntödéjében ké-

szíttette. 1922-ben az ifjú Fritz Wil-

helm Rincker Magyarországra jött 

és Csepelen, a Weiss Manfréd gyár-

ban harangöntő műhelyt rendezett 

be. Itt már az első évben 400-nál 

több harangot öntöttek. Rincker 

1928. január elejéig tartózkodott 

hazánkban. Csepelen ebben az idő-

ben kb. 1800 harang készült. A te-

metői harang az öntöde  működésé-

nek becses darabja, tömege 50 kg. 

Alsó átmérője: 43, 5 cm. A egyik 

oldalán az úrvacsora szentségének 

kelyhét találjuk, a másik oldalán a 

magyar állami kiscímert. 

A harang ünnepélyes felszentelése 

1923. január 14-én volt, amikor a 

ravatalozó kis tornyában helyezték 

el. Sajnos a harangszentelésről fény-

kép nem maradt fenn, de egy a ké-

sőbbi temetési fényképen jól látható 

a ravatalozó és a benne elhelyezett 

harang. 

A kis harangot a temető bezárása-

kor leszerelték és az egyházközség 

épületében helyezték el. 

Az elmúlt években több alkalom-

mal, mint kiállítási tárgy került be-

mutatásra, így 2006. novemberében 

az Erdős Renée Házban megrende-

zett "Egyházak a Rákosmentén" cí-

mű kiállításon, majd 2008. nyarán a 

Kapolcsi Művészetek Völgye része-

ként megrendezett ÖrökségVölgy 

programjai keretében szerepelt a 

„Tegnap harangoztak, holnap haran-

goznak” című harangtörténeti kiállí-

táson. Ezen a tárlaton az egyik leg-

népszerűbb műtárgy a temetői ha-

rang volt, amelyet a látogatok meg is 

szólaltattak. A Budapest – Rákoscsa-

bai Református Egyházközségnek 

komoly tervei vannak az öntvénnyel, 

e harangot a felépítésre kerülő 

rákoskerti ökumenikus templom 

tornyában helyeznék el.  

Szánthó Géza lelkipásztor halálá-

nak 75. évfordulóján 2008-ban tartott 

megemlékezés alkalmával tisztelői a 

péceli református temetőben lévő 

síremlékéhez is kilátogattak. 

Már az akkori ünnepségek szerve-

zőiben megfogalmazódott a temp-

lomépítő lelkipásztor tiszteletére 

történő emléktábla készítésének az 

igénye. 

A tábla felállítására alkalmat adhat 

2012-ben Szánthó Géza: „Rákos-

csaba község leírása, régi és új kori 

ismertetése” című könyvének száz 

éves jubileuma alkalmából tartandó 

megemlékezés. Elhelyezésére helyet 

a templomnak a síremlékekhez köze-

li hátsó fala biztosíthat, egyben itt a 

későbbikben lehetőség nyílna az I. és 

II. világháborúban elhunyt gyüleke-

zeti tagok neveinek megörökítésére, 

egy második emléktáblán, pedig az 

egyházközség eddigi lelkipásztorai-

nak neveit lehetne feltüntetni.  A 

rákoscsabai temetők történetét is 

emléktábla örökíthetné meg  A sír-

emlékek ezekkel az emléktáblákkal 

kiegészülve, szép kegyeleti emlék-

parkot alkotnának, amelyre minden 

Rákosmentén élő ember kiemelt tisz-

telettel tekinthetne, hiszen az emlék-

helyen lehetne tisztelegni a reformá-

ció előtti időszakban e helyen elte-

metett elődeinkre is. 

  

Felhasznált források 

Szánthó Géza: Rákoscsaba község 

leírása, régi és új kori ismertetése 

Rákoscsaba, 1912. Hasonmás, bőví-

tett kiadása: Budapest, 1996.  

Takács Béla: A magyar református 

lelkészek öltözete. Debrecen, 2004. 

MMMK Öntödei Múzeumának 

adattárában található dokumentumok 

A temetői ravatalozó harangja 



11 

— Folytatás a 2. oldalról — 

 

2010. augusztus 28. – szeptember 19. 

Polgár Rózsa textilművész kiállítá-

sa (Az Erdős Renée Ház gondozásá-

ban) 

2010. szeptember 25. – október 17. 

Paulikovics Iván szobrászművész 

tárlata (Az Erdős Reneé Ház gondo-

zásában) 

2010. október 24. – november 14. 

Meghívásos tárlat az Erdős Renée 

Ház Muzeális Gyűjtemény és 

Kiállítóterem fennállásának 20. év-

fordulója alkalmából, amelyre az 

intézményben korábban kiállító, a 

kortárs magyar képző- és iparművé-

szetben kiemelkedő jelentőségű al-

kotókat hívjuk meg. (Az Erdős Re-

née Ház gondozásában) 

2010. november 27-től 2011. janu-

ár 15-ig, a kialakult hagyományok 

szerinti az év végi tematikus hely-

történeti kiállítás az év jeles évfor-

dulóihoz kapcsolódó intézménytör-

téneti kiállítás lesz. (MTA Podma-

niczky-Vigyázó Családi Múzeum, 

Néprajzi Emlékház, Erdős Renée 

Ház) (Az Erdős Renée Ház gondozá-

sában valósul meg) 

Kiadványok, publikációk: 

Mindenképpen folytatni kívánjuk a 

Rákosmenti Helytörténeti Füzetek 
kiadványsorozatot. Tervezzük az 

1960-as években működő, majd be-

tiltott, Tóth Tibor festőművész által 

vezetett képzőművészkör történeté-

nek kiadását, de több, elkészült illet-

ve készülő, közérdeklődésre számot 

tartó tanulmány vár kiadásra. (XVII. 

kerület régi térképeken, Rákosmente 

archontológája, stb.) Legalább egy 

kiadványt mindenképpen meg kívá-

nunk jelentetni, hogy a sorozat ne 

szakadjon meg, a továbbiak kiadása 

a megfelelő anyagi feltételek megte-

remtésétől függ. (Pályázati források, 

stb.) Alternatív megoldást jelenthet e 

kiadványok számítógépes adathordo-

zón történő megjelentetése. 

Az alaptevékenységhez kapcsoló-

dó, egyéb feladatok: 

Az intézmény saját kutatási té-

mái: 

 Rákosmente területének térké-

pes ábrázolásai 

 A településképek változásai 

Rákosmentén, a kezdetektől 

napjainkig 

 A rákoskeresztúri hétköznapok 

alakulása (napirend) 

Kutatószolgálat fenntartása: 

Az intézmény munkatársai, szakte-

rületük szerint segítséget nyújtanak a 

kutatók számára szakdolgozatok, 

tanulmányok, cikkek, elkészítéséhez. 

(Ide tartozik az általános iskolások 

számára feladott, megoldandó fel-

adatokhoz nyújtandó segítség is.) 

Múzeumi közművelődési tevé-

kenység: 

Az Erdős Renée Ház hagyományo-

san részt vesz az olyan országos 

vagy helyi rendezvényeken, mint a 

Múzeumok majálisa, Múzeumok 

éjszakái, Kulturális örökség napjai, 

Autómentes nap. Az országos ren-

dezvények esetében mindezt az 

egyéb kerületi művészeti intézmé-

nyeket  is  összefogva teszi . 

(Rákoshegyi Bartók Zeneház, 

Csekovszky Közalapítvány Kiállító-

háza) Ezen rendezvények az utóbbi 

évek legbiztatóbb történései, célunk 

további sikerük elősegítése. 

Új múzeumi kávézónk, a Renée 

Cafée további lehetőségeket nyújt 

számunkra közművelődési munkánk-

ban: teret ad előadások szervezésé-

hez, a kiállítóterem funkciójába nem 

illő kiállítások megtartásához, egyéb 

művészeti események létrehozásá-

hoz. (Film, zene, irodalom, stb.)  

A társadalmi szervezetekkel, intéz-

ményekkel történő kapcsolattartás-

ban első számú partnerünk a 

Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület, 

amely anyagi és szakmai tekintetben 

is segíti működésünket. Az intéz-

mény munkatársai rendszeresen pub-

likálnak az egyesület Rákosmenti 

Múzeumi Estek című, negyedévente 

megjelenő lapjában, közreműködnek 

ennek szerkesztésében. 

A kortárs művészet bemutatása 

területén a Vigyázó Ferenc Művelő-

dési Társasággal és a MAT XVII 

Egyesülettel közösen alakítjuk ki az 

éves programunkat. Ezen szerveze-

tek bemutatkozási lehetőséget kap-

nak az Erdős Renée Ház falai között. 

A történelemtanárok munkaközös-

ségével továbbra is folytatjuk az 

együttműködést. Ennek egyik formá-

ja a Rákosmenti helytörténeti vetél-

kedő megrendezése az általános is-

kolások számára. 

A Rákoshegyi Bartók Zeneházban 

a zeneszerző Rákoskeresztúron töl-

tött éveit bemutató kamarakiállítást 

tartunk fenn. 

Múzeumpedagógia, szabadidős 

programok gyermekek részére: 

Az intézménynek az állandó- és 

időszaki kiállításhoz kapcsolódó  

szolgáltatása, feladata a tárlatvezeté-

seken túl a múzeumi órák szervezése 

óvodások, diákok számára. (A múze-

umok egyre intenzívebben kapcso-

lódnak be az óvodás- és iskolás korú 

gyermekek és fiatalok tananyaghoz 

kötött és szabadidős programjainak 

szervezésébe és lebonyolításába. 

Amennyiben ezek a csoportos, taní-

tási időben tartandó programok szer-

vesen kötődnek a múzeum profiljá-

hoz,  ugyanakkor illeszthetők az 

óvodai- és az iskolai tananyaghoz, 

akkor múzeumpedagógiáról beszél-

hetünk. Nem kevésbé fontos feladata 

azonban intézményünknek a nem 

kifejezetten iskolai tananyaghoz kö-

tött, szabadidős programszervezés 

gyermekek részére. Ilyen a  sokrétű 

kultúraközvetítés ( pl. kortárs művé-

szetben), vagy esetünkben a környe-

zettudatos nevelés. Az említett fel-

adatkörök annál is inkább szervesen 

illeszkednek az intézmény profiljába, 

mivel az Erdős Renée Ház rendelke-

zik néprajzi- és helytörténeti, iroda-

lomtörténeti, kortárs képzőművészeti 

kiállításokkal, Budapest egyik legna-

gyobb természetvédelmi területe 

élővilágának bemutatótermével 

(Merzse-mocsár dioráma) és arboré-

tumszerű parkkal. (A múzeumi órák 

tematikái: helytörténeti ismeretek, 

néphagyományok, ünnepkörök - 

hétköznapok történelme, mesélő 

tárgyak – népviselet, mezőgazdasági 

munkák – táplálkozás, természetis-

meret – természetvédelem, művésze-

tek találkozása – festménymásolatok. 

Szabadidős tevékenység: az említett 

témakörökhöz kapcsolódva, évközi 

és nyári gyerekfoglalkozások kereté-

ben hagyományos kézműves techni-

kák, népi mesterségek, tevékenysé-

gek kipróbálása, ökonap rendezése, 

stb.) 

Az Erdős Renée Ház múzeumpe-

dagógiai programjának feladata a 

szórakoztatva tanulás módszerével a 

múlt értékeinek, hagyományainak 

bemutatása, ezek tiszteletére és óvá-

sára való nevelés, mindezek által 

pedig múzeumba járó közönség ne-

velése. 



 

A kiállítóhelyek épületei építészeti 

értékeinek megőrzéséből adódó 

feladatok: 

Az Erdős Renée Ház Rákosmente 

egyik legattraktívabb épülete, ennek 

megfelelően ez szerepel a legtöbb, 

XVII. kerületről megjelenő kiadvány 

(könyv, naptár, térkép, stb.) címolda-

lán. Feladatunk a szépség megőrzése 

és a funkciójához méltó működésének 

elősegítése érdekében a mindenkor 

szükséges karbantartási munkák el-

végzése. 2010-ben elsősorban a hom-

lokzat fa díszítő és statikai elemeink 

karbantartását, a terasz lépcsőjének 

átalakítását (úgy, hogy földszinti kiál-

lításainkat mozgássérültek is megkö-

zelíthessék) javasoltam a kerület kar-

bantartási tervébe felvenni. Mindez az 

anyagi lehetőségek függvénye... 

Az Erdős Renée Ház Muzeális 

Gyűjtemény és Kiállítóterem mű-

ködtetési és szakmai munkájának 

anyagi feltételei 2010-ben 

A fenntartói támogatás 2009-es és 

2010-es csökkenése 2010-re a koráb-

biaknál lényegesen nagyobb költség-

vetési szigort követel meg az intéz-

mény vezetésétől. Jelenleg, úgy tűnik, 

a (takarékosan) tervezett programok 

ezen feltételek mellett még éppen 

megvalósíthatóak, ám, ha további 

rendezvényeket kívánunk szervezni, 

kiadványokat megjelentetni, stb., ak-

kor mindenképpen költségvetésen 

kívüli forrásokra kell támaszkodnunk. 

(Pályázatok, egyéb támogatások.) 

2009 előtt az intézményt nem volt 

bevételköteles, ám 2010-re már 600 

ezer forint bevételt vállalni tudott. A 

múzeumi kávézó bérleti díja mellett 

ezt döntően a belépőjegyekből tudjuk 

elérni. Ezek árát 2010-ben 200, ill. 

100 forintról 300 és 150 forintra 

emeltük. További lehetőség még a 

kávézónak és a parknak a kiadása, 

amelyet 2010-ben erőteljesen szorgal-

mazni kívánunk, hogy bevételi ter-

vünket minél előbb teljesítsük, hogy a 

keletkező többletbevételt szakmai 

célokra tudjuk fordítani.  

Az alaptevékenységen kívüli prog-

ramokat (előadások, gyermekfoglal-

kozások, stb.) csakis önfenntartóra 

vagy bevételesre tervezhetjük. A Mú-

zeumok éjszakájának programjaihoz 

szá mí t u nk  az  ö n ko r mán yza t 

’hagyományos’ segítségére. 

A nehézségek ellenére célunk a 

tevékenységünk egyik legfontosabb 

értékmérőjének számító látogatószám 

további növelése! Kiadja a RÁKOSMENTI  
MÚZEUMBARÁT EGYESÜLET 
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