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Kiadja a

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

A

Rákosmenti Múzeumbarát
Egyesület neve nem csak
a kerületünkben hangzik ismerősen,
hanem átlépve az országhatárt, már a
Felvidékiek számára sem idegen
többé.
Sikerült egy olyan vállalkozást
tető alá hozni, amelynek a Szlovákiában élő nemzettársaink is hasznát
veszik. A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán jelentős összeget
nyerve 600 példányban megjelentettük a Rákoskerten élő Szelepcsényi
Sándornak „Pozsonypüspöki, ahogyan az emlékeinkben él” című
könyvét. A mű terjesztését a szlovákiai magyarok legfontosabb civil

szervezete a CSEMADOK vállalta,
biztosítva ezzel, hogy eljut mindazokhoz, akik – az író családjához
hasonlóan – megszenvedték a kisebbségi lét ma is érezhető gyötrelmeit.
A szerző szülőfaluja, az egész
Csallóközzel együtt a trianoni döntések miatt idegen fennhatóság alá
került, de mind a mai napig - lakói
kitartásának köszönhetően - megőrizte magyarságát. Bár az író családját a Beneši dekrétumok kegyetlen fenyegetései elüldözték a szülőföldről, kapcsolataik az eltelt több
mint hatvan év alatt nem szakadtak
meg.

2

A könyv születéséről álljon itt az
a néhány mondat, amelyet a szerző
az előszóban fogalmazott meg:
„Püspöki volt családunk számára
a paradicsom, ahonnét kiűzettünk.
De amíg az első emberpár valóságos
bűneiért kapta a büntetést, mi és
velünk együtt a felvidéki magyarság
több, mint százezres tömege ártatlanul szenvedtük meg a szülőföld elhagyásának kínjait. Szüleink, bár a sors
által kijelölt lakóhelyen voltak
˝itthon˝, nem volt olyan órája a napnak, hogy gondolatban vagy szavakban ne jártak volna ˝otthon˝, Püspökin. Az érzést belénk, gyermekekbe is
átplántálták és ezért van az, hogy
gyakran, néha évente többször is
elfog bennünket valami honvágyszerű érzés, felkerekedünk és hazalátogatunk PÜSPÖKIRE. Könyvemben
ennek az ˝elveszett paradicsomnak˝
szeretnék emléket állítani, tanulságul
az utánunk következő nemzedékeknek.”
A 600 kötet átadására és bemutatására ünnepélyes keretek között
2010. szeptember 19-én 15 órakor
került sor a pozsonypüspöki Vetvár
Művelődési Házban. Az eseményre
több, mint száz érdeklődő volt kíváncsi és azonnal gazdára talált 138 kötet. A megjelentek között láthattuk
Pozsony II. kerületének polgármesterét Ozsvald Erzsébetet, Dr. Mészáros Alajost, Szlovákia EU parlamenti
képviselőjét, Dobos László Kossuth
díjas felvidéki írót, Dr. Takács Andrást, a szlovákiai néptánc-kultúra
első számú alakját és Nagy József
pozsonypüspöki festőművészt is.
Az ünnepséget követő napokban
több újságban találhattunk nagyon
barátságos hangú beszámolót az eseményről. Többek között tudósított a
„Felvidék Ma” és a „Szabad Újság”
című internetes on-line folyóirat is.
A Rákosmenti Múzeumbarát
Egyesület révén Rákosmente civil
szervezetei ezzel az aktussal ismét
bizonyságát adták annak, hogy tevékenységi területüket nem korlátozzák
az országhatárok. Az erős erdélyi
kötelékek megléte mellett fontosnak
érzik, hogy Felvidék magyarok lakta
területeivel is kapcsolatokat építsenek ki.

Tóth Péter
1944. április 13. - egy amerikai bombázó lelövése
A Merzse-mocsár közelében
lezuhant bombázóval kapcsolatban sok mende-monda kering a
köztudatban. Hiteles tanúk által
szolgáltatott adatok és az írásos
dokumentumok segítettek kideríteni az igazságot.

A

második világháború idején a Nyugati Szövetségesek katonai gépei 1944 tavaszán
kezdték bombázni a magyarországi
célpontokat.
Előzőleg 1943-ban pontos légi
felderítéseket végeztek a lehetséges
célpontokról (katonai bázisok, repterek, hadi üzemek, vasúti csomópontok).
Az első nagyobb kötelékű támadás célpontja 1944. április 3-án Budapest volt. A fővárost 180 db B-17
és B-24 típusú bombázó támadta. A
második magyarországi célpontok
elleni nagy támadás időpontja 1944.
április 13. volt. Ekkor már 500 db B17 és B-24 típusú gép támadta a győri ipartelepet és repülőteret, a Dunai
Repülőgépgyár és a Ferihegyi repülőteret.

B-17 Flying Fortress
Ezen légitámadás alkalmával
lőttek le egy B-17 típusú bombázót,
melynek roncsai a Ferihegyi repülőtér és a Sashegyi szőlők közti területre – régen a „gazdák közös legelője”
néven ismert – dűlőben estek le. (a
térképen az 1. számú jelölt pont). A
térkép a pontos azonosítás miatt az
1882-ben készült harmadik katonai
felmérés alapján készült, melyre egy
1980-ban kiadott térképről rámásoltuk a repülőteret, melyet az 1930-as
végén és az 1940-es évek elején építettek.

3

A Sashegyi szőlőkben dolgozók
illetve annak dél-keleti részén szántást és egyéb tavaszi munkákat végzők a következőképpen említik az
eseményeket: „A légiriadót jelző
szirénázást követően megjelentek a
repülőgépek. Légvédelmi ágyúkkal
lőtték a gépeket. Rendkívüli zaj volt,
a kikötött lovak szinte megvadultak,
köteleiket szorosan fogva kellett féken tartani őket. Az egyébként is
nagy hangzavarban egy nagyobb
robbanást lehetett hallani. Egy bombázót ért találat, melynek törzse már
a levegőben több darabra hullott
szét. A szárny egy darabban, éles
visító hangot adva pörgött, mint a
korai juharfa termése, amikor lehullik.” Közben a szántást végzőktől (a
térképen a 2-es számú jelölt pont)
kb. 250 méterre bombák hullottak,
melynek eredményeként 7 darab kb.
8 méter átmérőjű bombatölcsér keletkezett. A szemtanúk mindegyike
állítja, hogy a gép már a levegőben
darabokra hullott, egy-egy darab
legfeljebb 2-3 m2 területű volt. A
pilótafülke egy darabban maradt, s
úgy helyezkedett el a földön, mintha
csak simán leszállt volna. Rövidesen
katonák érkeztek és lezárták a területet, őrizték, senkit nem engedtek a
roncsok közelébe. A képen látható
dokumentum szerint, melyet a Rákoskeresztúri községi orvos állított
ki, az esemény 1944. április 13-án
déli 12 órakor történt. A gép személyzetének minden tagja életét
vesztette és a Magyar Királyi Repülő
parancsnokság utasítására eltemetendők.

A Rákoskeresztúri Evangélikus
Egyházközség Halotti anyakönyvében a helyi lelkész jegyezte fel a
fontosabb adatokat (lásd a dokumentum képét):
Az áldozatok a beírás szerint:
„Tíz ismeretlenségig összeroncsolt
angolszász pilóta, akik a Merzsei
rétre zuhantak alá.”
Felsorolja az elhunytak nevét
(ekkor már megállapították személy-

azonosságukat).
Olvashatjuk a temetés helyét,
idejét: Rker (Rákoskeresztúr) 1944.
április 18. és az eltemető nevét: Kósa
Pál evangélikus lelkész.
Az észrevétel rovatba külön feltüntette, hogy „Közös sírba temetvén, felettük ima mondatott.”
A lelőtt repülőgép legénységének
létszámából (10 fő) megállapítható,
hogy az B-17 típusú bombázó volt.
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A közös sír köré a község (a bíró
Faludi Ferenc, a vezető jegyző
Pákozdy Ferenc volt) 1948-ban egy
kb. 60 cm magas kovácsoltvas kerítést csináltatott, amit két kovácsmester, Derzbach József, id. Derzbach
Károly és Pejcsik Lajos lakatos készített. (A fénykép Bóth Ferenc családi fotójáról készült másolat) a sírhely és a kerítés jól látható. Az elhunytakat később exhumálták, ennek
időpontjáról sajnos nem találtam
adatot. A sírásó - Birány Mihály
sógora - Nagy Sándor egy beszélgetésünk alkalmával említette, hogy a
kihantolásnál jelenlévő bizottság
egyik tagja volt egy gazdagabb amerikai hölgy is, akinek a fia a bombázó legénységének egyik tagja volt. Ő
a fia földi maradványait hazavitette
az USA-ba. A többiekét valószínűleg
a Budaörsi úti amerikai katonai temetőbe helyezték át.
Az Országos Széchenyi Könyvtár folyóirattárában a korabeli újságokban próbáltam további információkat keresni az eseményről. Találtam egy cikkcímet, kikértem az
anyagot a mikrofilmtárból. Nem
erről az esetről írt az újság, de kér-

tét sem tudták megmenteni. A bombázó valószínűleg a Rákosi teherpályaudvart támadta, öt bombát, dobot
le. Mindegyik a Jászberényi út és az
Izraelita temető közti részre (régen
Rákoskeresztúri dűlő) esett le, kb.
oda ahol jelenleg Kossuth nyomda
áll, Mindegyik hatalmas krátert robbantott ki a földből, melyeket még
az 1950-es évek közepén is lehetett
látni.
Érdemes elgondolkodni a bombatámadások időpontjain: azok csak
1944 tavaszán kezdődtek miután a
németek bevonultak és a nyilas kormány átvette a hatalmat.
A cikk anyagát már korábban
összegyűjtöttem, de főleg az internet
segítségével sikerült újabb adatokkal is kiegészíteni azt.
tem másolatot a tudósításról, mert az
abban említett eseményre magam is
jól emlékeztem. Az 1944. július 10én lelőtt lángoló gép zuhanását jól
lehetett látni Rákoskeresztúr nyugati, magasabban fekvő részéről (én az
Újlak utcából láttam). Jól látták az
esetet Rákoshegy Pest felőli lakók
is. Az igen érdekes hangvételű 1945
-ben készült cikk több figyelemre
méltó képet is közölt. (Sajnos a má-

solás miatt ezeknek a minősége nagyon rossz.) Ez a gép is B-17 típusú
bombázó volt, a Városi erdő
(Újakadémia telep) és a temető közötti részen – a Helikopter úttól délre, ahol jelenleg raktár épületek és
különböző cégek telepjei találhatók
- zuhant le. A gép személyzetének
tagjai nem haltak meg azonnal, súlyos sérülésekkel a Gyáli úti kórházba szállították őket, de egyikük éle-

Millisits Máté
Református hitélet Rákoskeresztúron és Rákosligeten a
XX. század hajnalán
A XVII. századból Rákoscsabán és Rákoskeresztúron rendelkezünk adatokkal a református gyülekezetek megalakulásának
kezdeti időszakáról. Amíg Rákoscsabán több évszázad óta folyamatos református hitéletről beszélhetünk, addig Rákoskeresztúron a bíztató kezdet után az erőteljes ellenreformáció hatására a
gyülekezet felszámolódott.

A

mai Rákosliget nevű városrész létesítését polgári társulásban 1896. december 12-én határozták el. Ezen a napon alakult meg a
Munkás Otthon Szövetkezet, amely
az építkezés megszervezését vállalta
Rákoskeresztúr északi részén. A
gyors építkezés eredményeként az
első munkáscsaládok 1899. szeptember 18-án költöztek be házaikba. A
rákövetkező években kialakult túltermelési válság miatt elveszítve munkahelyüket, sokan nem tudták a lakás
törlesztő részleteit fizetni, rákényszerültek új lakásaik értékesítésére. A
lakosság kicserélődése során az ere-

detileg munkás település tisztviselők
lakóhelyévé vált. A Belügyminisztérium 1902. év végén engedélyezte a
Rákosliget név használatát, majd a
település 1907-ben vált önálló nagyközséggé.
Az
1900-as
évek
elején
Rákosligeten az összlakosság 12-15
százaléka volt református. Az istentiszteleteket kezdetben a helyi elemi
iskolában tartotta a Rákoscsabai Református Egyházközség lelkésze
Törő Lajos, majd Szánthó Géza. A
rákosligeti reformátusok önállósulási
folyamata 1903-ban kezdődött.
Ebben az évben kimondták a
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Források:
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Országos Széchenyi könyvtár
Adatközlők:
Ifj. Altziebler Pálné Gyurcsászky Erzsébet
Annus Gyuláné Filipszky Katalin
Both Ferenc
Derzbach József
Filipszky János
Szenyan Erzsébet

Rákosligeti Evangélium szerint Reformált Missziói Egyházközség megalakulását, a jegyzőkönyvbe a
Rákosligeti ev. ref. misszió egyház
névalak szerepel. (A továbbiakban a
Rákosligeti Ev. Ref. Missziói Egyházközség rövidített névalakot használjuk.)
Az egyházközség 1904-ben templomépítés céljára 480 négyszögöles
telket vásároltak, ahol kicsi alapterületű átmeneti imahelyet emeltek.
A XX. század elején a Rákosligeti
Ev. Ref. Missziói Egyházközség
szervezésében kezdődtek újra - 230
éves megszakítás után - Rákoskeresztúron a református istentiszteletek, erről írott forrásként, az egyházközség presbiteri jegyzőkönyve áll
rendelkezésünkre.
A legkorábbi, fennmaradt feljegyzés a 1907. február 24-én tartott
presbiteri üléssel kezdődik, amelyen
Nagy Dénes lelkész elnökölt. A napirendi pontok között megtárgyalták
az előző években Rákosligeten megszerzett templomtelek bekerítésének
kérdését. A kerítés felhúzásával a
presbitérium arra is számított, hogy
beindul templomépítésre szánt épí-

A rákosligeti református imaház egy korabeli képeslapon
tőanyagok felajánlása. A jegyzőkönyvbe e szavak kerültek rögzítésre: ”Mivel a bekerített telkünk alkalmassá tétetik épület anyagok (sic)
befogadására is, kilátásunk lehet
arra, hogy egyes nagylelkű emberek
épület anyagokat is fognak ajándékozni…az építendő templomra.”
Ugyanezen az ülésen, a Rákoskeresztúron és a Zsófia telepen
(Rákoshegyen) élő reformátusokkal
kapcsolatos kérdéseket is megtárgyaltak: ”Tervbe vétetett, hogy a
Rákoskeresztúron és a Zsófia telepen
elszórtan lakó egyháztagjaink és
azok ref. családtagjaiknak havonként
legalább egyszer az ev. ref. vallás
szerint isteni tisztelet tartassék Rákoskeresztúron, ha ők azt maguk is
kívánják.”
A rákoskeresztúri református istentisztelet megtartásának helyszínéül az 1800-ban épült keresztúri evangélikus templomot választották ki.
Ezért az evangélikus egyházközség
lelkipásztorának, Noszkó Istvánnak
levelet írt Kováts Elek gondnok. A
lelkészt azt a választ adta, hogy bár
maga pártolja kérdést, de a templom
átengedésének ügyéről a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
egyháztanácsa dönthet. A keresztúri
református istentiszteletek megtartására Nagy Dénes lelkipásztor örömmel, minden külön díjazás nélkül
vállalkozott.
Amíg Rákoskeresztúron a katolikus és az evangélikus felekezetnek
állandó temploma volt, addig
Rákosligeten a XX. század hajnalán
még semelyik egyház sem rendelkezett saját templommal. Ebből az

sikerült a Rákosligeti Ev. Ref. Miszsziói Egyházközség védnöknőjéül
megnyerni. A hölgy a találkozás
alkalmával 200 korona adományt
nyújtott a templomépítés javára,
majd a következő években számos
adománnyal segítette a gyülekezetet.
Ezen a gyűlésen ismertette a gondnok Rákoskeresztúri Evangélikus
Egyházközség tanácsának 1907.
május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, amely szerint az
evangélikusok hozzájárultak ahhoz,
hogy a Rákoskeresztúron és a Zsófia
ligeten lakó református hívek részére
a keresztúri evangélikus templomban havonként egyszer vasárnap
délután három órai kezdettel református istentiszteletet tartsanak. A
harangokat is díjtalanul használhatják, csupán a harangozó részére kötik ki az alkalmankénti 40 fillér díjat.
1907 júliusától Nagy Dénes a budafoki reformátusok lelkipásztorra
lett, a Rákosligeti Ev. Ref. Missziói
Egyházközség lelkészi feladatait
Szinok Zoltán vállalta el, akinek
vezetésével mind a ligeti, mind a
keresztúri református hitélet aktívabbá vált. Rákosligeten a templomtelken 1908-ban fa haranglábat emeltek, amelybe Bogáti Hajdú Imréné
gyűjtéséből egy 219 kilogramm tömegű harangot helyeztek el.
1908. június 28-án tartott presbiteri gyűlésen az egyházközség nevét
„Rákosligeti és Rákoskeresztúri
Missziói Társegyházra” változtatták
ezzel is kifejezve a keresztúri egyházrész fontosságát. A következő
presbiteri gyűlését a rákoskeresztúri
evangélikus iskolában tartották
1908. szeptember 27-én, itt döntöttek arról, hogy 1909. január elsejétől

okból kifolyólag merülhetett fel
Gejer H. Viktor evangélikus egyháztag ötlete, hogy a két protestáns testvéregyház - szegény anyagi helyzetére tekintettel - közösen építsen fel
egy templomot. Az elgondolás szerint, a másik templomtelekre, a
Munkás Otthon Szövetkezet engedélyével egy ideiglenes bérház építését
tervezték, amelynek jövedelme az
építkezésekre felvett kölcsönök törlesztését szolgálhatta volna. A későbbiek folyamán – amikor mindkét
egyházközség anyagilag és lélekszámban megerősödik - felépíthető a
másik templom is (esetleg a bérház
anyagából). A presbitérium érdemben nem kívánt foglalkozni e magánjellegű, és nem az evangélikus
egyházközség hivatalos véleményét
tükröző ötlettel, sokkal inkább a
saját templom telken, egy önálló
református templom felépítést tartotta fontosnak.
Az 1907. június 16-án tartott presbiteri
gyűlésről szóló
jegyzőkönyv a
templomépítés
szempontjából
egy
örömteli
eseményről számolt be. Június
elején a gondnok és a pénztáros a rákoscsabai otthonában
felkereste Bogáti Hajdú Imre
törvényszéki bíró feleségét, akit Az imaház belső
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terének felújítása

a lelkipásztor, a kántor és a hitoktató
szentelését követően a XV. utcában
Az imaház elmúlt száz évben
fizetését megemelik, tekintettel
felépített imaház szolgált istentiszte- végzett átépítései folyamán
megnövekedett feladataikra. 1908
leti helyül.
„templommá vált”, belső kialakítávégén Szinok Zoltán
sa 2010-re a Rákosmente
Erzsébetfalván (mai Pesteregyik figyelemre méltó
zsébeten) vállalt lelkészi
szakrális terévé lett.
szolgálatot, feladatát HarsáA XX. század közepén egy
nyi Pál vette át, aki 1915időre megszűntek a reformáig, a Rákosligeti Ev. Ref.
tus istentiszteletek RákoskeMissziói Egyházközség
resztúron, amelyeket
anyaegyházközséggé váláSzombathy Gyula lelkipászsáig vezette a gyülekezetet.
tor kezdett újra a keresztúri
1909. január elsejétől
evangélikus templomban az
kéthetente volt Rákoske1980-es évek végén. Áldozaresztúron református istentos munkája révén 2000-re
tisztelet, amelyet legtöbb
templomuk lett a keresztúri
esetben a keresztúri evanreformátusoknak. A Cseh
gélikus templomban tartotJózsef (1924-2010) építésztak, viszont amikor az
mérnök terve alapján 5 év
evangélikusok a nagy ünalatt felépült „Szent Hajlék”
nepek alkalmával nem
a rendszerváltozás utáni
tudták biztosítani az épület
templomépítészet értékes
átengedését, akkor az isalkotása.
tentiszteletek a keresztúri
Felhasznált források:
evangélikus iskolában keJegyzőkönyv a Rákosligeti
rültek megtartásra. KeEv. Ref. Misszió Egyház gyűresztúron évtizedeken át e
léseiről 1907-1917 (Presbiteri
két evangélikus épület
jegyzőkönyv a Budapestbiztosított helyet a reforRákosligeti Református Egymátus istentiszteleteknek.
házközség irattárában)
Rákosligeten 1910-ig a
Dombóvári Antal: Rákosliget
községi elemi iskola, majd
története. 1907-2007. Buda1910. november 6-i felA rákoskeresztúri református templom
pest, 2007.
tés idejére és a készítőre utaló jelzést találjuk: "V.L. 934" . Alul, a
Kálvin ábrázolás Rákoscsabán keret közepén elhelyezett Kálvin
János felirat árulja el, hogy a tárgy a
magyar reformátusság részére kéagyarországon az 1930-as szült. Számunkra csak monogramja
években több művészeti által ismert művész, a dombormű
ágban teret kaptak a Kálvin- elkészítése előtt előképként a XVI.
ábrázolások, az üvegművészettől a századi Kálvin-ábrázolásokat haszszobrászaton át a kisnyomtatványok nálhatta fel.
készítéséig.
Ebben az időben számos olyan
Kálvin-portré készült, amelyet sokszorosítható technikával kimondottan református vásárlókra számítva
hoztak létre. A Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség
tulajdonában található műalkotáson
Kálvin János alakja az évszázadok
alatt megismert formában jelenik
meg. Prémes kabátja, fület takaró
sapkája, hosszú szakálla, szép egységet képezve nyugodtságot sugároz. A gipszből öntött, aranyszínűre
festett falra akasztható dombormű
csúcsíves lezárású keretben a genfi
reformátor profilportréját mutatja
be. Az ábrázolás alsó részén a készí-

Millisits Máté
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Pontosítás
Szerkesztőségünk nagy súlyt fektet arra, hogy olvasóink pontos és
ellenőrzött információkat kapjanak.
Sajnos, ennek ellenére néha szükség
van a már közreadott adatok pontosítására.
Ennek okán két, előzőleg megjelent cikkünkhöz kívánunk kiegészítést fűzni.
Az V. évfolyam 1. számában megjelent, a temetőinkről szóló cikkben
azt a legendát említettük, hogy Matuska Szilveszter hamvai is a
rákoshegyi temetőben nyugszanak.
Az igazság az, hogy az általa felrobbantott vonatnak a fűtőjét temették
oda.
Az V. évfolyam 2. számában megjelent, a Kalmár-völgyi patakról
szóló cikkben azt írtuk, hogy a Csabagyöngye strand medencéit a patak
vizével töltötték fel. A valóság az,
hogy ennek a fürdőnek is, csakúgy,
mint a többi, Rákosmentén működő
hidegvizű strandnak saját fúrt kútja
volt, ahonnét a vizet nyerték.

A katolikus hívek egyházilag a
rákoscsabai plébániához tartoztak.
A telep régi részén már 1921-ben
Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia Rákoscsaba-Újtelepen
állami iskola működött, ahol a hittant az ide átjáró plébános tartotta.
A következő oldalakon egy induló sorozat első részével talál- Ezt a feladatot a rákoskeresztúri
plébánia megalakulása után az ittekozhatnak olvasóink.
Az egymást követő számokban a szerző alapos kutatásainak ni lelkész vette át. Az új telepek
eredményeként megismerhetik Rákosmente római katolikus plé- kialakulása után egyre nagyobb volt
az igény, hogy az itteni hívek ne a
bániáinak történetét.
távoli Rákoscsabára vagy RákoskeA közreadás sorrendjében ne keressenek rendszert, ahogyan resztúrra járjanak szentmisére,
elkészül egy-egy tanulmány, azonnal helyet fog kapni a legköze- hanem itt is mielőbb templom épüllebb megjelenő számban.
jön. Ebből a célból 1933-ban létrehozták a Szent Erzsébet Rákoscsaákoscsaba település birtokocellázták, amit az új tulajdonosok
ba-Újtelepi Templomépítő Bizottsa a 18. század eleje óta a
1927-re fizettek ki. A Gödöllői
ságot, amely a rákoscsabai képviseLaffert család volt. Laffert Antal
Járásbíróság 142 új birtokot teleklőtestület és egyháztanács felügye1885-ben bekövetkezett halála után
könyvezett Bolza Mariette birtokálete alatt állt. Egyházi elnöke
a férfi ág kihalt, és Laffert Matild,
ból, 47 a volt Laffert birtokból,
Lokaicsek Károly plébános volt,
Antos István királyi kamarás feleséaminek ekkor Schell Gyuláné, Anvilági elnöke pedig Hamvas János.
ge örökölte a területet. A család
tos Ilona volt a tulajdonosa. 19291937-ben a bizottság azzal a kérésanyagi problémái miatt a határ
től a Bolza teleptől északra és keletsel fordult a püspökhöz, pártfogolja
Nagytarcsa és Cinkota felőli részén
re is parcelláztak, és ezt a 184 teanyagi segítséggel kapcsolatos ké800 holdat eladtak Vigyázó Sándor,
lekből álló részt a lebonyolító ügyrésüket a Vallás- és Közoktatásügyi
rákoskeresztúri birtokosnak, aki a
véd után Vangel telepnek nevezték.
Minisztériumban. A plébános pedig
megvásárolt földterületet parcelláA lakosság számának növekedését
arra kért engedélyt a püspöktől,
zás útján hasznosította. A megmaaz infrastruktúra kiépítése nem köhogy ismeretségeire való tekintettel
radt részt Antosné kis- és nagybérvette, ami a továbblépés akadálya
Amerikában gyűjtést rendezhessen.
lőknek adta át. Utóbbiak közé tartovolt.
A gyűjtés sikeres volt, mert az amezott Goldmann Antal és
rikai magyarok 4000
Goldmann Mór, akik itt
pengővel járultak hozzá
mintagazdaságot, cserép
az építkezéshez.
- és téglagyárat létesítet1939. április 19-én
tek. A fejlődést elősegíLokaicsek Károly olyan
tette az 1867 óta kiépítemplom tervet kért a
tett Budapest-Hatvan
püspöktől, amit az újtevasútvonal is.
lepiek a rossz anyagi
Rákoscsaba nyugati
helyzet mellett is fel
határán, a vasútvonaltól
tudnak építeni. A kivádélre, Rákoskeresztúr
lasztott dokumentumofelé a megmaradt Laffert
kat Fábián Gáspár készíbirtokból már 1900 kötette el, sőt még ebben
rül történtek parcellázáaz évben megkötötték a
sok, és kezdetben csak
szerződést Hajagos Anezt a részt nevezték Újdor építőmesterrel és
telepnek. A mai Rákosvállalkozóval a kivitelecsaba-Újtelep Rákoscsazésre. A minisztériumon
ba Ófalutól északra, a
keresztül 2000 pengőt
Vigyázó birtokon alakult
kaptak a vallásalapból, a
ki. E területnek Vigyázó
gyűjtés és egyéb támoSándor halála után lágatások felhasználásával
nya, Josepha lett a tulaja munka már 1939 védonosa, Bolza Pál felesége. Az asszony fiatagén befejezés előtt állt.
lon meghalt, három hóFelállították a műkő
napos kislányát Bolza
főoltárt, beszerezték a
Mariettet hátra hagyva.
kegytárgyakat, a miseruEzt a területet az 1920hák megvásárlásához
ban megkezdett Nagypedig a központi oltárAz Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia temploma egyesület segítségét
atádi féle földreform
keretében 1921-től parkérték.

Dóka Klára
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1940. június 30-án Zadravetz
István tábori püspök felszentelte az
új, torony nélküli csarnok templomot, amelynek védőszentje a bizottság nevéhez hasonlóan Árpádházi Szent Erzsébet lett. A hívek
lelki gondozását a rákoscsabai káplán látta el. A templom nem a Bolza
vagy Vangel telepen épült fel, hanem a Péceli úttól délre, az 1900tól parcellázott újtelepi részen.

deszkából épített szerszámoskamra
miatt. 14 iskolaköteles tanulót írtak
össze. Szeptember közepe táján megkezdődött a tanítás a 4 x 5 m-es tanteremben, amelyen 3 fiókos ablak
volt és az üvegezett ajtó a ház előtt
lévő folyosóra nyílott. 3 elsős, 4 másodikos, 2 harmadikos, 1 negyedikes,
2 ötödikes, és 2 hatodik osztályos
tanuló volt.” … „Az első évben
azonban csak szóbeli engedély alap-

A rákoskerti iskola 1943-ban az újtelepi templom kisharangjával
Az 1930-as évek elején báró
Schell Gyuláné született Antos Ilona
birtokából Ecser irányában újabb
parcellázás kezdődött. Ezt a részt
Rákoskertnek nevezték. Az ide települők gyermekei részére kezdetben a
Kucorgó csárda épületében alakítottak ki tantermeket . „A Kucorgó
csárda első szobáját bérelték ki iskola számára. A csárda – 1930-as fogalmak szerint – megfelelt egy szép
udvarháznak: elől-hátul borostyánnal futtatott falak, az udvaron rózsaliget. Bóta Lőrinc tanító a csárda
leg u to l só s zo b á já b a n la ko tt
Wehrmann Zoltán írnokkal és Nagy
László kertésszel. Bóta Lőrinc nagy
buzgalommal látott neki a feladatnak. Padokat, táblát Merva Ferenc
igazgató úrtól kapott, a falakat pedig
a maga készítette szemléltető képekkel díszítette. Horgász Nagy István
uradalmi mezőőrrel bejárták
Rákoskertet, mely akkor még úgy
nézett ki, mint egy tanyavilág. Tréfálkozók egyszerűen „ládaváros”nak nevezték a területet a sok-sok

ján tanított Bóta Lőrinc. Még 1936
októberében kérelmet nyújtott be a
Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz (V.K.M.), hogy engedélyezzék
az iskolaalapítást. A V. K. M. 66.143/1937. VI. sz. engedélye 1937
áprilisában érkezett meg.” … „Év
végére már 22 tanuló készült a vizsgára. Az első vizsga 1937. június
második felében volt. A vizsgabizottságban Lokaicsek Károly esperes
plébános, Merva Ferenc a r.k. iskola
igazgatója, Fridrich Viktor tanító,
Szőke Károly a percellázási iroda
vezetője és Bóta Lőrinc ült. A vizsgák sikeresek voltak.” … „1938.
szeptemberében már 40 tanuló jelentkezett. Tele lett a Kucorgó csárda rákoskerti gyerekekkel.”
Mivel egy óra távolságra volt az
iskola a rákoscsabai plébániától,
Lokaicsek Károly ide sem tudott
kijárni hittant tartani. Javaslatára a
püspök ezzel a feladattal az ottani
tanítót bízta meg, sőt a tanító arra is
engedélyt kapott, hogy vasárnaponként magán ájtatosságokat tartson az
iskolában. A plébános a híveket arra
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kérte, hogy a hideg téli hónapokban
ne a rákoscsabai, hanem a közelebb
eső ecseri templomot keressék fel,
de mindenképpen vegyenek részt
szentmisén.
Előrelépést jelentett, amikor az
akkor átadott, újonnan épített
rákoskerti állami iskolában 1942.
augusztus 20-án szükségkápolnát
nyitottak, ahol a misézés lehetősége
biztosítva volt. A haranghoz Szlezák
Lászlónak előleget adtak, de a háború idején a réz zárolva volt, ezért
nem tudta azt elkészíteni. A
rákoscsaba-újtelepi kisharangot adták át, ideiglenesen. A kölcsönnel
ezt is sikerült elérni, hogy azt ne
vi g yé k el háb o r ús cé lo kra.
Rákoskerten 1942-ben egy keresztet
is felállítottak.
A paphiány úgy oldódott meg,
hogy a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium új hitoktatói állást
szervezett a két állami iskolában,
Rákoscsaba-Újtelepen és
Rákoskerten. A hitoktató lelkész a
plébános javaslatára ki is költözött, a
hivatalos tanítás mellett pasztorált a
rákoscsaba-újtelepi templomban:
naponta misézett, keresztelt, esketett,
gyóntatott. Havonta kétszer mondott
misét a rákoskerti kápolnában, főként a gyerekek számára. 1000 pengő díjazást kapott az egyházközségtől és a plébánostól, jövedelméhez
tartozott a keresztelési és esketési
stóla, valamint misénként a perselypénz fele. A káptalan helyeselte a
plébános által javasolt megoldást,
csak attól tartottak, hogy elveszíti a
lel ké sz hi to k tató i ál lá sát a
pasztoráció miatt.
A hitoktatói és lelkészi feladatok
ellátására Kránitz Imrét nevezték ki,
aki a háborús időszak ellenére sokat
tett a hitélet fejlesztése és a plébánia
megszervezése ügyében. 1946-ban
Újtelepen már három katolikus egyesület működött: a Jézus Szíve Szövetség, a Szívgárda, a Mária Kongregáció. 1948-ban az egyesületi élet
zavartalanságának biztosítására kultúrházat is vásároltak
1945. áprilisában (a március 17-én
elrendelt földosztás alapján, amely
szerint a 100 hold feletti magánbirtokokat igénybe lehetett venni), a
Bolza birtok még eladatlan parcelláiból 317 házhelyt osztott ki a Rákoscsabán működő Földigénylő Bizottság. Az ide költözők RákoscsabaÚjtelep lakosságát növelték.

Elsőáldozók 1948-ban a rákoskerti iskolában kialakított kápolnában, Kránitz Imre újtelepi plébánossal
1946-ban Újtelep ideiglenes vezetősége, a Nemzeti Bizottság kezdeményezte a kerületi esperes tisztet
betöltő rákoscsabai plébánosnál,
hogy e településrészen önálló plébánia legyen. Bár a Nemzeti Bizottságban kommunisták is voltak, ezek a
tagok is támogatták a kérést. Anyagilag a hitoktató lelkész nehéz helyzetben volt, mert az egyházadó a rákoscsabai plébánost illette. 1947-től lett
egyházilag önálló a RákoscsabaÚjtelep,
és hozzá csatolták
Rákoskertet is. Még ebben az évben
épületet vettek plébánia céljaira, és
megalakult az egyházközség is. 1948
-ban megosztották a javadalmi földeket is a rákoscsabai Óplébánia és az
újtelepi között.
Az 1947-ben kinevezett Kránitz
Imrének a hitoktatás egyre nagyobb
gondot okozott a plébánosi tevékenység ellátása mellett. Bár Újtelepen a gyerekek 80%-a katolikus volt,
az iskolában alig akadt katolikus
tanító, és azok sem gyakorolták rendesen vallásukat. Így a plébános kevés támogatást kapott tőlük.
Rákoskerten volt egy őt helyettesítő
hitoktató, azonban a lakosok neki
nem fizettek, és szállást se szívesen
biztosítottak, ha az szükséges volt.
Kránitz Imre azt tartotta volna jó
megoldásnak, ha önálló hitoktató
látta volna el a két településen ezeket
a feladatokat, ami őt is mentesítette
volna. A püspök egyelőre nem tudott
segítséget adni, és türelemre, kitartásra kérte a plébánost.
1949-ben a rákoscsabai állami
iskola igazgatójának kérésére a kul-

létszám csökkenése miatt a plébános
felfüggesztette a testületet, és gondnokságot nevezett ki. Az egyházközség csak 1959-ben szerveződött újjá,
amikor új képviselő testületet választottak.
1952-ben Kránitz Imrétől Lux
Miklós vette át a rákoscsaba-újtelepi
plébániát. Az átadási jegyzőkönyv
szerint a templomnak ekkor két oltára volt, három nagyméretű kép, négy
szobor díszítette. Lux Miklós idején
1958-ban a plébániát kívülről renoválták. 1959-ben új orgona épült,
Gergely Ferenc orgonaművész tervei
alapján. 1956-ban a bevonuló szovjet csapatok a templom főbejáratát
szétlőtték. Renoválás során ezüst
hegyi terméskőből új bejáratot építettek, majd a templomszentelés 25.
évfordulójára 1965/66-ban 15 méter
magas harangtorony épült. Terveit
Sámson József építészmérnök készítette. Időközben 1961-től Zsóka Sándor szentszéki bíró lett a plébános,
aki több, mint 20 évig töltötte be ezt
a tisztet.

túrházban kisegítő iskolát létesítettek, de az e célból kötött szerződés
értelmében a katolikus szervezetek
ott tovább működhettek. Ez az állapot azonban nem tartott sokáig, mert
az egyesületeket feloszlatták, és
1950-ben a XVII. kerületi tanács a
kultúrházban napközi otthont létesített. Kárpótlást
helyeztek kilátásba, mert az épület
egy ideig a katolikus egyház nevén
maradt. Ebben az
évben megszűnt a
misézés lehetősége a rákoskerti
iskolában is.
1951 augusztusában a képviselőtestület átadta
az államnak a
templomhoz és
plébániához tartozó 13 kat. hold
738 négyszögöl
földterületet. A
bekövetkezett
politikai változások, az egyesületek felszámolása,
az iskolák államosítása után az
egyházközségi
élet is lehanyatlott. A képviselőtestületben egyre
kevesebben tudtak vagy mertek A templom szentélye
tevékenykedni. A
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és a keresztelő medence

A templom liturgikus terét 1973- vas láncon – haban alakították át. Az eredeti főoltárt talmas fa keresztet
áthelyezték a kórus alá, ez lett a Jé- függesztettek korzus Szíve oltár, a szószéket pedig pusszal, Márialebontották. Ebben az évben, szintén hegyi János munSámson József tervei alapján készült káját. A hajó kael a szembemiséző oltár, a felolvasó zettáiban Krisztus
állvány, és a diadalív jobb oldalán a szimbólumok látpasztofórium süttői csiszolt, fénye- hatók, a keresztezett, vörös márványból. A szentélyt lő medencét pedig
festett üvegablakok díszítik, ezek Tatár Dezső rámár a templomszentelés idején is koscsabai szobmegvoltak. A védőszent, Árpád-házi rász alkotta.
Szent Erzsébet képét oltáriszentség
1984-től Enzsöl
ábrázolásokkal veszik körül. Az ab- Ellák, 1995-től
lakok Palka József művészi alkotá- Érszegi Gábor,
sai.
2004-től Szőke
A szentélyt a hajótól elválasztó Lajos lett a plébádiadalív falát homokkő lapokkal A szentély festett üvegablaka:
borították. Az oltár
Árpád-házi Szent Erzsébet
fölött - kovácsolt

nos. Az 1993. évi egyházmegyei
határrendezés során a plébánia a Váci Egyházmegyéből az EsztergomBudapesti Főegyházmegyéhez került.
Határai: Budapest – Hatvan vasútvonal – Tápióbicske utca – Összekötő
út – Budapest – Újszász - Szolnok
vasútvonal – városhatár – Pesti út –
Zrínyi út – Anna utca.
Források:
Bonta Mária Laura: RákoscsabaÚjtelep kialakulása és története
2004
Budapest templomai Rákosmente
BVE Templomtörténeti sorozat
Pestkörnyéki újság 1938
Szanyi Dezső-Dombóvári AntalÁdám Ferenc: Tanulmányok a
rákosmenti iskolák történetéből
2004
Váci Püspöki Levéltár Rákoscsabára
vonatkozó iratai

20 éves
az
Erdős Renée Ház
40 éve alapították a Néprajzi Emlékházat,
75 éve a Vigyázó - Podmaniczky Családi Múzeumot

Ádám Ferenc
A XVII. kerületi közgyűjtemények

R

ákoskeresztúron az első múzeum, a gróf Vigyázó és báró
Podmaniczky Családi Múzeum 75
éve, 1935. május 24-én nyílt meg.
A Magyar Tudományos Akadémia a
Vigyázók hagyatékaként rájuk testált
kastélyban nyitotta azt meg és a családok által összegyűjtött, szintén az
akadémiára hagyott műkincseket
mutatták be itt. A múzeumot a nagyközönség nem látogathatta, csak az
MTA írásos engedélyével lehetett
megtekinteni. Így is csak 1945-ig
volt látogatható az intézmény. Az
ostrom előtt az itt elhelyezett anyag
nagy részét – ötvöstárgyakat, festményeket, textilt – a tudományos akadémia épületébe szállították. Amit
nem sikerült kimenteni – pl. a kerá-

miákat, kristályokat – az megsemmisült, eltűnt. A háború után pedig a
múzeum már nem nyitotta meg kapuit.
A gazdag történelmi és néprajzi
hagyományokkal rendelkező Rákosmente területét bemutató, első muzeális intézmény az úgynevezett Néprajzi Emlékház 1970-ben nyílt meg
a Ferihegyi úton. A települések hajdani magyar, német és szlovák lakosságának megfelelően a hagyományos szerkezetű, 1846-ban épült nádtetős parasztházban egy német és egy
szlovák berendezési tárgyakat bemutató szobában továbbá egy magyar
konyhában mutatták be a lakásberendezést, a háztartási eszközöket és a
népviseletet. A ház negyedik helyisé-
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gében, a kamrában a szántóföldi művelés, a kendertermesztés, a szőlőművelés, és a borkészítés szerszámai
kaptak helyet. Az itt bemutatott emlékanyagot 1971-ben vették múzeumi leltárba. Az intézmény 1975. december 31-i dátummal Működési engedélyt is kapott, helytörténeti gyűjtemény jelleggel, néprajzi gyűjtőkörrel, XVII. kerületi gyűjtőterülettel
(Nyt. sz.: MK/b/04). (Esetleges korábbi működési engedélyről nincs
tudomásunk, ezt is lomtalanítás alkalmával találta egy lokálpatrióta,
Domonkos László.)
A tájház azonban már 1978-ban a
terjeszkedő lakótelep áldozata lett. A
gyűjteményi anyagot pedig egy iskola folyosóján és az üresen álló
rákoshegyi Bartók-ház egyik szobájába zárták el. Ezt a „raktárhelyiséget”, ahova a fa- és textilanyag egy részét tették, le is pecsételték. 2001. decemberében sikerült
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Ferihegyi út 124.: Néprajzi Emlékház (1971)

Német szoba a Néprajzi Emlékházban

föltöretni. Közben az anyag sajátos zó értékét vették figyelembe, így
1990-ben alapította meg a kerümódon vált élővé: a tárgyakba bele- jórészt csak kiállításon, kiadványban leti önkormányzat az Erdős Renée
költözött a szú, a moly és némi vege- használhatatlan másolatban voltak Ház elnevezésű intézményt.
táció. Az 1971-ben beleltározott meg a dokumentumok. A munkának (Múzeumi működési engedélyt csak
anyag viszont úgyszólván teljes egé- ugyanakkor komoly eredménye, 1999. július 16-án kapott a Nemzeti
szében ránk maradt, ahogy azt a hogy a gyűjteményi anyagot 1971- Kulturális Örökség Minisztériumá2001-2002-ben végzett műtárgyreví- től leltárkönyvekbe vezették. (A tól, mint múzeumi kiállítóhely / közzió is bizonyítja. A pecsételés maga Rákosmenti Helytörténeti Gyűjte- érdekű muzeális kiállítóhely, Nyt.
valószínűleg 1989-ben vagy 90-ben mény működési engedélyét 1998. száma Kh/416., szakmai felügyeleti
történt, ugyanis a néprajzi emlékház május 8-án kapta, jellegét helytörté- szerve a Budapesti Történeti Múzetárgyi anyagának egy részét felhasz- neti gyűjteményként határozták meg, um.) Az intézményt Erdős Renée
nálták az Erdős Renée Ház 1990-ben történeti gyűjtőkörrel, a XVII. kerü- írónőről nevezték el, aki 1927-től
nyíló állandó kiállításán.
let területét felölelő gyűjtőterülettel. 1944-ig lakott a villában. (A villát
A gyűjteményt 1989-ben egy kerü- Felügyeleti szerve szintén a Buda- 1895-ben építették, 1952-ben állaleti lokálpatrióta, Epress Rezső gya- pesti Történeti Múzeum volt. Nyt. mosították s szobáiban szükséglakárapította. Évtizedek alatt összeállí- sz.: Mk/b/102) A helytörténeti gyűj- sokat alakítottak ki. Az 1980-as évek
tott, rendkívül sokrétű – ám legtöbb temény kiállító teremmel nem ren- végén döntött úgy a kerületi tanács,
esetben sajnos meghatározatlan – delkezett, egy kerületi művelődési hogy ezeket megszünteti s az épülegyűjteményét 1991-ben írták be az ház egyik termében – Rákoscsabai tet kulturális célokra hasznosítja. Az
1971-ben megnyitott leltárkönyvbe. Közösségi Ház, 1171 Budapest, Pé- építmény egyike azon ritka kerületi
(Epress Rezső korábban saját házá- celi út 222. – őrizték gyűjteményi kivételeknek, amelyeknek külleme
ban is működtetett egy „magán- anyagát. Erre épülő, nagyrészt tab- alig változott az elmúlt időszakban.)
múzeumot”, ám ennek hivatalos mű- lókra szerelt dokumentummásolatokEkkortól vált ismét láthatóvá a régi
ködési engedélye nem volt.)
ból álló időszaki kiállításait a kerület „Néprajzi Ház” anyagának egy része.
A XVII. kerület másik muzeális közintézményekben mutatta be, al- Az új muzeális intézmény földszinti
intézménye a Dózsa Művelődési kalmanként.
tereiben dr. Bartók Albert rendszereHázban 1969 óta műköző munkájának eredmédő Helytörténeti Klubból
nyeként megépült egy
megalakult helytörténeti
állandó, helytörténeti kiálgyűjtemény volt, amely
lítás, egy néprajzi szobaszinte kizárólag írásos és
részlet és egy „Epressfotódokumentációt gyűjg yűj temén y ka mara tött, mintegy kerületi
kiállítás”. A helytörténeti
adattárként működve. (A
kiállítás nagyrészt dokuhelytörténeti klub az
mentum-másolatokból, a
1969-es, a Fővárosi Tanéprajzi szobarészlet főnács és a Magyar Televíképp német és szlovák
zió által, a budapesti
szoba- és konyhaberendekerületek számára megzésből, az „Epresshirdetett TV-vetélkedő
gyűjtemény” kiállítás pekapcsán jött létre, s vált a
dig az adományozótól
későbbi helytörténeti
származó változatos tárgyi
gyűjtemény előfutárává.)
anyagból állt. Ugyanekkor
A szisztematikus gyűjnyílt meg a mai napig
tésnek köszönhetően
egyik legsikeresebb állanigen jelentős dokumendó kiállítás is: a MerzseMindmáig a leglátogatottabb kiállítás a 2002
tumanyag gyűlt össze,
mocsár világát bemutató
nyarán rendezett „Játékvilág” című tárlat volt.
ám tárgyak nélkül. Sajádioráma. (A Merzsetossága volt még, hogy a
Ezen a régi idők játékai mellett a kortárs iparmű- mocsár 1977 óta fővárosi
gyűjtők elsősorban az
védettségű természetvévészek által tervezett játékok is helyet kaptak.
anyag információhordodelmi terület.)
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Bényi László festőművész kiállításának megnyitója 2004-ben. A
kép bal szélén B. Supka Magdolna művészettörténész, középen
Dr. Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója,
mellette Dr. Feledy Balázs művészeti író, majd Bánffy György
színművész. Dr. Kálmán Alajos akadémikus, Rákosmente díszpolgára beszél.
Az Erdős Renée Ház fennállása
alatt, időszaki kiállításai révén, a
XVII. kerület határain messze túlterjedő rangot vívott ki magának a magyar képzőművészeti életben. Rendszeresek a különböző művészeti társaságok bemutatói és a hozzájuk
kapcsolódó szimpóziumok és igényes kiadványok.
Az Erdős Renée Házat 2001-ig a
XVII. kerületi önkormányzat művelődési irodájának munkatársa vezette, önálló szakembereket nem alkalmaztak. 2001-ben, a képviselőtestület határozata értelmében részben önálló költségvetési szerv, önálló jogi személy lett, Alapító Okiratot
kapott, s élére – a ház hagyományainak megfelelően – művészettörténész intézményvezetőt neveztek ki,
Bakonyvári M. Ágnes személyében.
2001. decemberétől alkalmaz történész-muzeológust is az intézmény.
Az Erdős Renée Ház Alapító Okirata
az intézmény telephelyének sorolta
be a Rákosmenti Helytörténeti Gyűjteményt és az 1986-ban megalapított,
korábban a Dózsa Művelődési Ház
telephelyeként működő CzimraLaborcz Emlékházat, amelynek kiállításán ma a Laborcz Ferenc XVII.
kerületi szobrászművész hagyatékát
képező, az önkormányzat által megvásárolt, illetve neki ajándékozott
tárgyak szerepelnek. (Az állóeszközként beleltározott 21 műtárgy múze-

umi nyilvántartásának elkészítése
2007-ben történt meg az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és
Kiállítóterem képzőművészeti leltárkönyvébe.)
Az intézményi struktúra logikátlanságát látva, amely a kiállítások rendezését, a kiadványok készítését
jelentősen megnehezítette, – azaz,

hogy, az egyik intézményben a tárgyi-, másikban a vele összefüggő
dokumentumanyagot őrizték – az
Erdős Renée Ház munkatársai 2003ban kérték az Erdős Renée Ház és a
Rákosmenti Helytörténeti Gyűjtemény összevonását. A helyi önkormányzat kezdeményezése, a szakmai
felügyelet javaslata alapján (2003) ez
meg is történt. 2004. szeptember 22én a nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma törölte a nyilvántartásból a Rákosmenti Helytörténeti
Gyűjteményt, az Erdős Renée Háznak pedig Erdős Renée Ház –
Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem névvel új működési engedélyt adott. Az intézmény jellege:
közérdekű muzeális gyűjtemény;
gyűjtőköre: történet, művészettörténet; gyűjtőterülete: Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területe. Az intézmény anyakönyvi
nyilvántartási száma: Mk/b/118, az
engedély kiadásának dátuma 2004.
szeptember 14. napja. (A két gyűjtemény összeköltöztetése már előzőleg
megtörtént.)
A 2000-es évek elejétől napjainkig
a hajdani Néprajzi Emlékház gyűjteményére alapozott muzeális intézmény műtárgyanyaga megduplázódott. Az Erdős Renée Ház jelenlegi
helytörténeti és néprajzi állandó kiállításai az Alfa program segítségével
2005-ben épültek, a Merzse-mocsár
dioráma és a folyamatosan megújuló
Erdős Renée emlékszoba már 1990
óta látogatható.

Az Erdős Renée Ház első külföldi kiállítása 2006-ban, a kerület testvérvárosának, a horvátországi Lovrannak Laurus Galériájában.
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Hódos Mária - Ádám Ferenc
Erdős Renée Ház 1990-2010
Képző– és iparművészeti kiállítás, 2010. október 24 - november 15.

Az

Erdős Renée Házban, az
intézmény fennállásának
húsz éve során számtalan képző- és
iparművészeti bemutatót tekinthetett
meg a közönség. Ezeken a kortárs,
magyar képző- és iparművészet mesterei, Rákosmente jeles alkotói és
közelmúltunk magyar művészet történetének mára megkerülhetetlen
nagyjai mutatkoztak be.
Szerencsés Rákosmente: Bartók
Bélától, Kotász Károlytól, Kodolányi
Jánostól kezdve, a kortársakig bezárólag olyan környezettel tudott szolgálni a művészeknek, ahol érdemes
(volt) élni és alkotni! Ezért e kiállítások a legtöbb esetben kötődtek lakóhelyünkhöz is.
Az Erdős Renée Házban a kiállításokat szervező, rendező személyeknek, szervezeteknek a munkáját, a
kiállítások szakmai színvonalát meghatározta az a magas mérce, amelyet
az itt folyamatosan alkotó művészek
és a hasonló szervezőtevékenységet
folytató elődeik állítottak eléjük.
Kimondva vagy kimondatlanul annak a szakmai koncepciónak a jegyében valósultak meg a tárlatok, amely
valamely helyi – személyhez vagy
közösséghez kötődő – értéket dolgozott fel, továbbá az országos, esetenként a nemzetközi és a helyi értékeket állította párhuzamba. Ennek
eredményeként a jelentős magyar
szakmai, kulturális fórumokon ma is
rendszeresen szerepel az intézmény.
Az már a XXI. század új követelménye, hogy az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem,
muzeális jellegéből következően,
megfelelően, átfogóan dokumentálja
is a helyi művészetet, gyűjtse, feldolgozza és bemutassa, esetenként akár
országunk határain túl is.
A 2010 októberében nyíló, emlékező kiállításon is azok a magyarországi és helyi művészek szerepeltek,
akiket, alkotótevékenységüket értékelve, maga a szakma ismert el a
legjelentősebb díjakkal, kitüntetésekkel, továbbá a XX. századi magyar
művészet történetébe nevüket kitörölhetetlenül bevéső, Rákosmentéhez
kötődő alkotók. Számuk persze jóval
magasabb, mint a kiállítóké volt, de
ez alkalommal csak a korábban, önálló kiállításon bemutatkozó művészek közül tudott meghívni alkotókat
az intézmény.
Felsorolni is hosszadalmas azokat
a személyeket, szervezeteket, akik az

tárlatokat a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság. Később más művészeti szervezetek is bekapcsolódtak a
munkába: a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány, a Renée
Művészeti Társaság, a Szent Kristóf
Alapítvány és a MAT XVII. Egyesület.
A kétezres évek eleje a tematikus,
kortárs művészeti kiállítások időszaka Bakonyvári M. Ágnes szervezésében, az évtized második felében pedig az elhunyt és élő klasszikusok
esetenkénti bemutatása színesítette
tovább az intézmény kiállítási palettáját.
Az emlékező kiállításon szereplő
művészek:

Czimra Gyula és Lóránt Zsuzsa művei a kiállításon
elmúlt húsz évben a kiállításokat
szervezték. E tevékenységnek ráadásul komoly előzményei vannak. A II.
világháború után több jelentős kiállítást rendeztek a XVII. kerületben.
Ezek egyik legaktívabb szervezője
Laborcz Ferenc szobrászművész
volt. 1962-ben pedig Tóth Tibor festőművész vezetésével Rákosligeten
megalakult a Művészetbarátok Köre.
Rendszeresen hívott meg ide olyan
alkotókat, akik abban az időben
megtűrt művésznek számítottak.
Ezek a bemutatók sokszor – a kor
lehetőségeit maximálisan kihasználva – egynaposak voltak. (Pl.: Gyarmati Tihamér, Bálint Endre, Gyémá nt László , Országh Lili,
Csekovszky Árpád, Laborcz Ferenc.
Czimra Gyulát pedig Tóth Tibor
indította el újra pályáján az általa
rendezett kiállítással.) A kör tevékenységét 1969-ben be is tiltották.
Azután 1990-ben, amikor megnyílhatott Rákosmente galériája az Erdős
Renée Házban, szintén Tóth Tibor
szellemi vezetésével szervezte itt a
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Bényi László (1909-2004) festőművész műveit 2004-ben mutatta be az
Erdős Renée Ház először, Feledy
Balázs rendezésében. 2009-ben, születése 100. évfordulójának emlékkiállítására Bényi Eszter kölcsönözte
műveit.
Czimra Gyula (1901-1966) festőművész munkáit 1998-ban és 2007ben állította ki a Vigyázó Ferenc
Művelődési Társaság.1998-ban a
tárlatot Lakatos József Péter restaurátor , 2007-ben Szakáll Ágnes festőművész rendezte.
Csekovszky Árpád (1931-1997)
keramikusművész munkáit 1992-ben
és 1997-ben láthatta a közönség.
2001-ben pedig Bakonyvári M. Ágnes művészettörténész szervezésében, Thury Levente keramikusművész rendezésben, a tanítványai munkáival együtt szerepeltek művei.
Gerzson Pál (1931-2008) festőművész tárlatát 1999-ben, a Vigyázó
Ferenc Művelődési Társaság szervezésében, Szakáll Ágnes rendezte.
Kárpáti Tamás festőművész 2009ben mutatkozott be egyéni kiállítással Rákosmentén. A kiállítás rendezője Hódos Mária, az Erdős Renée
Ház művészettörténésze.
Kiss György szobrászművész 1999
-ben mutatkozott be. 2009-ben, amikor elkészítette a „Világ legszebb
érme” elismerést kapott alkotását,
egy kamara kiállítás keretében érmeit mutatta be.
Kotász Károly (1872-1941) festőművész műveit 2000-ben láthatta a
közönség. A kiállítást a Vigyázó
Ferenc Művelődési Társaság szervezésében Tóth Tibor festőművész
rendezte.

Krajcsovics Éva festőművész kiállítását a Vigyázó Ferenc Művelődési
Társaság szervezésében Szakáll Ágnes rendezte 1997-ben.
Laborcz Ferenc (1908-1971) szobrászművésznek 1998-ban és 2008-ban
volt emlékkiállítása. Az 1998-ast B.
Laborcz Flóra ötvös-, szobrászművész rendezte. Itt a művésznek és
tanítványainak az alkotásait együtt
lehetett látni. A 2008-as tárlatot Benedek József szobrászművész rendezte.
B. Laborcz Flóra ötvös-, szobrászművész egyéni kiállítása 1999-ben
volt. A Renée Művészeti Társaság
vezetőjeként, számtalan kiállítást is
rendezett.
Lóránt Zsuzsa szobrászművész
2008-ban mutatkozott be életmű kiállításával. A tárlatot Hódos Mária rendezte.
M. Novák András festőművész kiállítását a Vigyázó Ferenc Művelődési
Társaság szervezésében, Laborcz
Monika keramikusművész rendezte
2000-ben. Nádaskay Eleonóra iparművésszel és Novák Fanni tervezőgrafikussal együtt mutatkozott be.
Polgár Rózsa kárpitművész 2010ben mutatkozott be egyéni kiállításá-

val. Oltárkép-kárpitját 2004-ben szentelték fel a rákoshegyi evangélikus
templomban. A tárlatot Ádám Ferenc
szervezte.
Reich Károly (1922-1988) grafikusművész tárlatát 2007-ben Hódos Mária rendezte.
Szalai László keramikusművész
egyéni kiállítását 1999-ben a Vigyázó
Ferenc Művelődési Társaság rendezte.
Szilárd Klára festő-, szobrászművész kiállítását 2001-ben, a Renée
Művészeti Társaság szervezésében B.
Laborcz Flóra rendezte.
Szántó Piroska (1913-1998) grafikusművész 2009-ben megrendezett
tárlatát Hódos Mária rendezte.
Tarjáni Simkovics Jenő (18951995) grafikusművész alkotásait 1991
-ben és 1995-ben a Vigyázó Ferenc
Művelődési Társaság mutatta be.
Tenk László festőművész kiállítását
a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság szervezésében Szakáll Ágnes
rendezte 1999-ben.
A kiállításról, az alkotásokról Sulyok Gabriella grafikusművész készített filmet, amely DVD-n kapható az
Erdős Renée Házban.
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Ingyenes terjesztésű lapunk megtalálható az Erdős Renée Házban,
illetőleg Budapest XVII. kerületének kulturális intézményeiben.
E szám kiadását támogatta:
Budapest Főváros XVII. ker.
Rákosmente Önkormányzata és a
Német Kisebbségi Önkormányzat
V. évfolyamunk 3-4. számának
címlapján lévő fényképek: Műtárgyak „A Podmaniczky-Vigyázó
család és a Magyar Tudományos
Akadémia” című 2008-as kiállításon; A megújult rákosligeti református imaház belső tere; A
Rákosmenti iskolatörténeti kiállítás
egyik enteriőrje; Az Erdős Renée
Ház 2010-es emlékező kiállításának
részlete.

