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Az alkotások bemutatását ismét 

időrendi sorrendben kezdjük. 

A Szent István téri (Szabadság tér) 

Lisieux-i Szent Teréz római katoli-

kus plébániatemplom főbejáratának 

bal oldalán, a homlokzati fal előtt 

láthatjuk Kisfaludi Strobl Zsig-

mond szobrászművész (1884-1975) 

fehér mészkőből készült alkotását. A 

„Krisztus elesik a kereszttel” című 

kompozíció a mester szüleinek sír-

emléke volt, amit felirata is bizonyít: 

„Kisfaludi Strobl Zsigmond és fele-

sége Vörri Kovács Klementina emlé-

kére, 1935.” Mai helyére a már fel-

számolt rákoskeresztúri temetőből 

került a hetvenes évek elején. Ennek 

történetét Ballonyi László festőmű-

vész önéletrajzi írásából tudhatjuk1, 

amelyet itt röviden ismertetünk. A 

temetőt  Keresztúr 

felől a Temető utca, 

Rákoshegy felől pe-

dig a Széchényi utca 

határolták. A temető 

sírköveinek teljes 

szétrombolása elől 

sikerült megmenteni 

néhányat, köztük 

Kisfaludi Strobl Zsig-

mond szüleinek sír-

emlékét is. Ballonyi 

László édesapja ek-

kor „ a Rákoshegyi 

Római katolikus Egy-

házközség önkéntes 

és választott tisztség-

viselője volt. Rajta 

keresztül sikerült 

elérni, hogy dr. Papp 

Artúr plébános úrral 

együtt személyesen 

felkeressük a Kossuth

-díjas szobrászmű-

vészt, aki eljött velünk 

a kerületi tanácsház-

ára…ahol fogadta a tanácselnök. Az 

akkori apparátus haladéktalan vé-

delmet ajánlott fel….Strobl Zsig-

mond szobrászművész szüleinek sír-

emlékét a rákoshegyi római katolikus 

plébániatemplom előtt állították fel, 

a művész akaratával, annak ellenére, 

hogy szülei rákoskeresztúri lakosok 

voltak. Édesapja itt volt kántortaní-

tó.” A biztos kézzel, precízen megfa-

ragott szobor, stílusában, üzenetében 

megfelel kora  konzervatív elvárásai-

nak. A klasszikus stílusú mintázást, 

faragást érzelemdús gesztusokkal 

színesíti a szobrász. A kereszt irányú  

szerkesztés, a szenvedést kifejező 

test tömegének a kereszttel párhuza-

mos elmozdulása, a fájdalmasan 

hátra ejtett fej, a drapéria durva 

anyaga esésének lényegre törő meg-

munkálása, ugyanakkor a kéz, a láb-

fej és az arc aprólékosan pontos ki-

dolgozása – ezek a jegyek mind a 

jelenet drámaiságát hivatottak erősí-

teni a nézőben. Itt, a templom bejára-

ta mellett jóval szélesebb értelmezést 

nyerhet a jelenet, mint eredeti he-

lyén, a temetőkertben. 

A rákoshegyi vasútállomás előtti 

téren, a Szabadság út és Baross utca 

kereszteződésénél, a Kodolányi té-

ren, egy kis zöldterület közepén áll 

Molnár László szobrászművész „Az 

út merre vezet?” című egészalakos 

szobra. Prohászka László Szoborsor-

sok című művében2 egy teljes fejeze-

tet szentel a 0 kilométerkő történeté-

nek. Ennek rövid összefoglalásával 

szeretnénk megismertetni az olvasót 

e szobor kapcsán: 

Az ókori római birodalom főváros-

ában, Rómában a Fórumon díszes 

mérföldkő jelezte az országutak kö-

zös kiindulópontját. Később ezt szá-

mos  ország átvette. A 17. század 

végén, igyekezvén elismertetni Buda 

fővárosi rangját, az utak hosszát in-

nen számították. Sőt az újjáépülő 

királyi palota küszöbétől mérték a 

mérföldeket. A reformkorban az 

épülő Lánchíd budai hídfőjére he-

lyezték át a jelképes útjelzőt, a- 

mely a hídfő fokozatos beépülése  

alatt   eltűnt.   Az   1930-as   években 

Hódos Mária 
Köztéri műalkotások Rákosmentén III. 

Rákoshegy 

A Rákosmenti Múzeumi Estek 2011. augusztusi számában a 

Rákoskeresztúron felállított műemlékekkel, azon mesterek alkotá-

saival foglalkoztunk, akik már nem élnek. 

A 2011. decemberi számban végigjártuk Rákosliget köztéri 

műveit. Most pedig Rákoshegy köztéri emlékeit vesszük sorra.  

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Krisztus elesik 

a kereszttel 

Molnár László: Az út merre vezet? 
1 Ballonyi László és Ballonyi Pál Margit: A gyümölcsfák elballagnak, Bp., Filács kiadó, 2008, p. 91-92. 
2 Prohászka László: Szoborsorsok, Kornétás Kiadó, Bp., 1994., p.6. 
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gróf Festetics Pál javaslatára a Hun-

gária Automobil Club megbízta Kör-

mendi Frim Jenő szobrászt, hogy a 

Clark Ádám téren, az állami ország-

utak kilométer-számozásának kiin-

dulópontjához készítsen egy emlék-

művet. A márványból faragott, 

Patrona Hungariae alakját szimboli-

záló szobrot 1932. május 7-én lep-

lezték le. Avatóbeszédet József Fe-

renc főherceg mondott.  Budapest 

1944/45 évi ostromakor az alkotás 

elpusztult. Az ötvenes években me-

rült fel a 0 kilométer jelzés pótlásá-

nak igénye. Molnár László életnagy-

ságú munkásszobrot faragott 1953-

ban, megfelelve a korszak művészet-

ről vallott nézeteinek. 

A kezét szeme elé tartó, távolba 

tekintő, munkaruhás férfit ábrázoló 

szobor megfaragása, arányai, a moz-

dulatlan feszültség megmintázása 

korrekt mestermunka, azonban, mint 

műalkotás, nélkülöz bármiféle egye-

diséget, karaktert. Fölállítható lett 

volna az ország bármely pontján, 

bármilyen címmel. A ma látható ’0’ 

kilométert jelölő faragványt Borsos 

Miklós szobrászművész készítette 

1975-ben. A hetvenes évek elején, a 

XVII. kerületi tanács kérésére került 

az ideológiailag is elavult munkás-

szobor Rákoshegyre, mostani helyé-

re, mint egyszerű köz-

téri szobor. 

A mai Rákosmente 

egyik legnagyszerűbb 

kulturális intézménye, 

a Rákoshegyi Bartók 

Zeneház udvarán 

(1174 Hunyadi utca 

50.) található Ács Jó-

zsef szobrászművész 

(1932-) 1981-ben fel-

állított, Bartók Bélát 

ábrázoló bronz mell-

szobra. Az 5/4-es 

portrészobor egyidejű-

leg több funkciót is 

betölt. Egyrészt hírül 

adja az arra járóknak, 

hogy ebben a házban 

élt és dolgozott Bartók 

Béla, Magyarország 

világhírű zeneszerzője 

és népzenekutatója, 

másrészt autentikus, 

ugyanakkor meghitt, 

de fontos helyszínt 

teremt ahhoz, hogy évente közösen 

emlékezzen és tisztelegjen a zene-

szerző munkássága előtt, zeneművei 

mindenkori hallgatósága. Harmad-

részt, de nem utolsó sorban, Ács 

József szobrászművész, az ügyes 

kezű mester, ráérezve Bartók Béla 

személyiségére, egyedi, érzékeny 

portrét alkotott. 

A rákoshegyi plébánia templom 

szomszédságában, a Szent István 

téren láthatja az arra sétáló Babusa 

János (1964-) szobrász II. János 

Pál pápa egészalakos mészkő szob-

rát. Felállításának éve 2008. A szo-

bor egy mesterséges, füvesített dom-

bocskán áll, s az alakhoz lépcső vezet, 

ezzel is hangsú-

lyozva II. János 

Pál pápa emberi 

nagyságát. A 

szobor az idős, 

hajlott hátú, már 

nagyon beteg 

pápa alakját 

jeleníti meg. A 

mű realista stílu-

sának megfele-

lően, a szobrász 

nagy hangsúlyt 

fektet minden 

részlet aprólé-

kos, pontos  ki-

dolgozására. Az alak ruházata ehhez 

nagyszerű lehetőséget nyújt, amit 

Babusa János magas színvonalú 

mesterségbeli tudással ki is használ. 

Az Erdős Renée Ház Muzeális 

Gyűjtemény és Kiállítóterem szépsé-

ges kertjébe helyezték át Tóth Valé-

ria (1943-) szobrászművész két, 

1977-ben készült mészkőszobrát, a 

Békalesőt és a Gyermek madárral 

címűt, a gyerekek legnagyobb örö-

mére. Ezek az alkotások eredetileg a 

Napsugár óvoda előtt (1173 Pesti út 

163.) álló díszkút részét képezték, 

amelyet a Budapest Bank építése 

miatt lebontottak. 

A szobrok életnagyságnál nagyob-

bak, de a kertben, a fűbe kuporodott 

mészkő alakok, szinte a természet 

szerves részévé váltak, még a kő 

felületének színe is beleolvad a kör-

nyezetbe. Nem tűnnek egy valamiko-

ri kompozíció töredékének, inkább új 

értelmezést nyertek mai helyükön. 

Az Erdős Renée Ház kertjében 

került felállításra a Fuchs kastély 

kertjéből átszállított, aktualitását 

vesztett díszítőszobor, amely Nagy 

András szobrászművész kompozíci-

ója. 

A Tanácsköztársaság, avagy 

Éneklő ifjúság című műkőoszlop 

1969-ben készült. A két méter ma-

gas, téglahasáb alakú tömb, mintha 

egymást továbbépítő, apró éneklő 

fejecskékből  állna össze, végső for-

májában tömeg benyomását keltve. 

A rákoshegyi posta Baross utca 8. 

számú épületének homlokzatán Nyá-

rádi Ferenc rákoscsabai festőmű-

vész két domborművét láthatjuk. A 

levélszekrénytől a címzettig az 

Nyárádi Ferenc: Levélszekrénytől a címzettig 

Tóth Valéria: Gyermek madárral és Békaleső 
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egyik és Kézbesítő brigád a másik. 

Elég nehéz ezt a két domborművet – 

mai szemmel - műalkotásnak nevez-

ni, még ha figyelembe is vesszük, 

hogy kivitelezésük dátuma 1954. 

Nem válna kárára a jellemzésnek, ha 

azt feltételeznénk, hogy a meglehető-

sen jellegtelen épület falán, már ak-

kor is, mintegy cégérként, figyelem-

felkeltő reklámként jelent meg a két 

dombormű. A sokalakos, merev 

kompozíció, az ún. szocreál sematiz-

musának, karaktermentességének 

nagyszerű illusztrációja. Akkor így 

kellett…utána  hozzászoktunk… 

észre sem vettük… ma talán megmo-

solyogjuk. Egy letűnt kor pici részle-

te, amely színesítheti környezetün-

ket, ha értjük. 

A művészeti, irodalmi kultusz szo-

kásrendjébe soroljuk az emléktáblák 

állítását is, amelyek egy adott alkotó 

topográfiai kötődését mutatják az 

utókornak, valamint a szokásrend 

egy fontos elemének, az ünneplés 

megéléséhez, gyakorlásához teremte-

nek rendszeres lehetőséget – írja 

cikkében Praznovszky Mihály3. 

Sokféle emléktáblát ismerünk. A 

teljesség igénye nélkül megemlíthet-

jük anyaguk szerint a márvány, a 

mészkő, a gránit, a bronz, a 

terrakotta és az egyidejűleg 

többféle anyagot felhasználó 

táblákat. Megjelenésük sze-

rint lehetnek, többek között, 

szövegesek, szöveggel ellá-

tott domborművek, magya-

rázó szöveg nélküli dombor-

művek. Ebben az írásban 

csak azokat az emléktáblá-

kat említjük, amelyek az 

adatközlésen felül - ami 

persze nagyon fontos -, mű-

alkotásként is értékelhetők. 

Ács József szobrászmű-

vész emléktáblát is készített 

Bartók Béla tiszteletére, aki 

1911-12-ben lakott a Jókai 

utca 5. számú házban. E ház 

homlokzati falán helyezték 

el a táblát a bejárat mellett, 

2006-ban. Ekkor volt száz 

éve, hogy Bartók először 

töltött hosszabb időt Vecseyék 

szomszédos rákoshegyi (akkor még 

rákoskeresztúri) nyaralójában. Ha 

figyelmesen közlekedünk a keskeny, 

csendes utcácskában, akkor észreve-

hető a szürkés márványtáblára sze-

relt bronzplakett, Bartók 

karakteres profilképével. 

A szöveg és a plakett 

együttese a táblán, ará-

nyos, precízen kivitele-

zett munka és minden 

szükséges valamint el-

várható információt 

megad az érdeklődő szá-

mára. 

A rákoshegyi Jókai 

utca 3. szám alatt  terra-

kotta emléktábla hívja 

fel a figyelmet arra, hogy 

itt lakott valaha Vecsey 

Ferenc (1893-1935) a 

híres hegedűművész és 

zeneszerző, akinek nevét 

ma már csak nagyon 

kevesen ismerik. 

Laborcz Monika ke-

ramikusművész (1941-) 

által 2006-ban készített emléktábla a 

Szabadság útról látható. A házfalat, 

amelyre fölszerelték az emléktáblát, 

egy kert választja el az úttól, így a 

szövegét elolvasni sajnos alig lehet, 

de a művészre utaló hegedű kivehető 

a messzeségből. 

Ács József szobrászművész har-

madik alkotása Rákoshegyen a  Ko-

dolányi János emléktábla, amely 

1999-ben került a plébánia falára a 

Szent István téren. A márványtáblára 

szerelt bronz plakett, az író portréjá-

val a szövegrész fölött, igényesen 

kivitelezett, kompozíciójában pontos 

és az író arcvonásait híven megörö-

kítő alkotás. Az emléktábla egésze 

mégis, elsősorban - műfajából faka-

dóan -  információátadásra szolgál. 

Évekig jár-kel az ember lehajtott 

fejjel, gondolataiba mélyedve az 

utcákon, gyakran az évszakok válto-

zására is csak az hívja föl a figyel-

mét, hogy fázik, vagy melege van. 

De ha mégis fölemeli a tekintetét és 

körülnéz végre, akkor sok-sok felfe-

dezésben és örömben lehet része! 

Például észre veheti, megkeresheti a 

fentebb leírt műalkotásokat. 

Ács József: Kodolányi János emléktábla 

3 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása, Irodalomismeret (online) 2011/3., 

Irodalmi muzeológia (Magyar Irodalomtörténeti Társaság) 

Ács József: Bartók Béla emléktábla 
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Rákoshegy Rákoskeresztúr dél-

nyugati részén, a Budapest-Újszász-

Szolnok vasútvonal mentén alakult 

ki. A terület korábban Podmaniczky 

birtok volt. 1880-ban a birtok egy 

részét – 477 holdat – eladták egy 

Fuchs Ignác nevű vállalkozónak, aki 

parcellázni kezdett a területen. A 

vasút mellett a letelepedés előnyös 

volt, ezért a telekárak felmentek. 

1924-ben, 1931-ben újabb parcellá-

zásokra került sor, és az egyre népe-

sedő telepen sok iparos, munkás, 

vasutas, sőt tisztviselő és jómódú 

polgár vett háztelket. A villanegyed-

szerűen kialakított települést 1921-

től nevezték Rákoshegynek. Lakói-

nak száma 1910-ben 1206, 1920-ban 

1606, 1930-ban – ugrásszerű gyara-

podással – 4198, 1941-ben pedig 

6888 volt. Köztük 1930-ban 2909 fő 

(69 %) volt katolikus.1 

Rákoshegy egyházilag Rákoske-

resztúrhoz tartozott, ahol éppen a 

község önállósulásának évében szer-

vezték meg a plébániát. A szentmi-

sék tartására az óvodában került sor, 

de a nyári hónapokban voltak misék 

a szabadban is. 1925-től Rákoske-

resztúron Béky László lett a plébá-

nos, aki igen sokat tett a rákoshegyi 

hitélet fejlesztése, majd később a 

templom építése ügyében.2 E téren 

az első komoly lépés 1924-ben tör-

tént, amikor Toldy Lászlóné 100 

ezer korona alapítványt tett ilyen 

célra. Ez kölcsön felvételét tette le-

hetővé 

Rákoshegyen már 1925-ben meg-

alakult az egyházközség. Ebben az 

évben a község vezetősége két ingat-

lant ajánlott fel templom és plébánia 

építés számára. Az adományokkal 

egyrészt az volt a gond, hogy nem 

feküdtek egymás mellett, másrészt, 

hogy a templomra adott telek túlsá-

gosan nagy volt, és így a közösség 

annak más hasznosítását (pl. játszó-

térnek) is el tudta képzelni.3 1928-

ban Magyar Béláné és Madarasi De-

zsőné, 1929-ben a Fuchs család adott 

telkeket az egyháznak olyan feltétel-

lel, hogy azok akár eladhatók is vol-

tak.4 

1928-ban döntés született a temp-

lom helyéről. Az ehhez szükséges  

telket a község vezetősége nem adta 

egyházi tulajdonba, csupán a szolgal-

mi jogot biztosította az építkezéshez. 

Ebben az évben ingatlant vettek plé-

bánia számára is. A rákoskeresztúri 

plébános azonban azt javasolta, hogy 

ott először kultúrházat építsenek, ami 

később átalakítható. A házban az 

egyesületek tevékenységére, a lakos-

ság összejöveteleire lesz lehetőség, 

és ez majd előmozdítja a templom-

építés ügyét. A püspök az építkezés-

hez az engedélyt megadta.5 

Rákoshegyen már 1925-ben meg-

alakult az egyházközség, amely 1929

-ben állította össze alapszabályát. Ez 

azonban csak két évig volt érvény-

ben, mert 1931-ben módosították.6 

1928-ban Templomépítő Bizottságot 

szerveztek, amely gyűjtést indított a 

munka mielőbbi megkezdése érdeké-

ben.7 Munkájuk nem volt gondmen-

tes, mert a településen még a párbér 

beszedése is nehézségeket okozott. 

Ennek mértékét az 1842. évi 

canonica visitatio határozta meg, 

amikor még csak Rákoscsabán mű-

ködött plébánia. Ide tartozott 

filiaként Rákoskeresztúr, és Rákos-

hegy még nem is létezett. A lakosok 

éppen emiatt vonták kétségbe a pár-

bér jogosságát.8 Saját településük 

javára azonban sokkal szívesebben 

adakoztak, így a nehézségek ellenére 

a Templomépítő Bizottság munkája 

eredményes volt. 1933-ig 15000 

pengő gyűlt össze, 5000-t kaptak a 

Gallovits-féle alapítványból,9 és vet-

tek fel kölcsönt is. 

Pályázatot hirdettek a terv elkészí-

tésére. Összesen 10 anyag érkezett 

be, amelyeket előzetesen az egyház-

tanács és a Templomépítő Bizottság 

1933. július 28-i ülésén bírált el. 

Hármat tartottak elfogadhatónak, 

amelyek közül a november 5-én tar-

tott tanácskozás döntése értelmében 

a „Mindent Isten nagyobb dicsőségé-

re” jeligéjű lett a győztes. Újabb 

Templomépítő Bizottságot választot-

tak az 1934-ben kezdődő munka 

felügyeletére, amelynek vezetője 

Csathó Béla mérnök lett. Mint szak-

embernek, döntő szava volt a megva-

lósítható terv kiválasztásában. Ezt 

Irsy László felső-ipariskolai tanár 

készítette, aki eddig már több buda-

pesti templomot is tervezett. Az épít-

kezés megkezdését sürgette, hogy az 

említett, 1931. évi parcellázások után 

a lakosság száma megnőtt, 3500 hívő 

élt a településen, akik számára igen 

Dóka Klára 
Rákoshegy, Lisieux-i Szent Teréz plébánia 

Erdős Renée Ház digitális adattára 

Eredeti: Rákoshegyi r.k. plébánia 

1 VARGA Lajos - Sándor Frigyes A váci egyházmegye 

történeti földrajza Vác 1997. 306. p., ZSEMLEY 

Oszkár: Rákospalota és Rákosvidék. Budapest 1938. 

301-303. p., Az 1941. évi népszámlálás 500. p. 
2 VÁCI PÜSPÖKI LEVÉLTÁR (VPL) Acta par. Rákos-

keresztúr 2730/1925. 
3 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 2245/1928. 
4 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 3955/1929. 
5 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 5445/1928. 
6 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 4127/1929. 
7 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 1868/1934. 
8 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 450/1933. 
9 Gallovits Győző 1888-1905 között volt Rákoscsaba 

plébánosa. 
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szűkös volt az óvodában kialakított 

misézőhely.10 

Béky László plébános úgy tervez-

te, hogy a templom két ütemben fog 

megépülni. Először a főhajó és a 

szentély, amely összesen 1000 hívő 

befogadására lesz alkalmas, majd ezt 

kibővítik két mellékhajóval, össze-

sen 2000 hívő számára. (Az oldalha-

jók azonban nem készültek el.) A 

kivitelezésre Hess Alajos vállalkozó-

val kötöttek szerződést, aki a tervező 

Irsy Lászlóval már másutt  is együtt 

dolgozott.11 1934. június 17-én meg-

történt az ünnepélyes alapkő leté-

tel.12 A pénz adományon kívül a hí-

vek munkával is hoz-

zájárultak az építke-

zéshez, sőt a község 

vezetősége is segített. 

Egyes adakozók 

52 000 téglát rendel-

tek, így ennek meg-

vásárlása sem jelen-

tett külön kiadást. 

Béky László 1935. 

június 14-én részletes 

beszámolót készített 

az építkezés állásáról. 

Addig 37 000 pengő-

be került a munka, 

amiből 33 000-t fizet-

tek ki. A templom a 

toronyig elkészült, 

volt egy kis oltár, 28 

darab pad. Őszre ter-

vezték a vakolást és a 

burkolatot, a torony 

megépítéséhez azon-

ban újabb összegre, 

kb. 20 000 pengőre 

volt szükség. A Val-

lás- és Közoktatás-

ügyi Minisztérium-

hoz fordultak segítsé-

gért, és kérték ehhez 

a püspök támogatá-

sát.13 

1937 májusára 

elkészült a templom, 

és azt Haász István 

tábori püspök fel-

szentelte Lisieux-i 

Szent Teréz tisztele-

tére. Ezt az eseményt a templomépí-

tő plébános, Béky László  már nem 

élhette meg, mert fél évvel korábban 

meghalt. Utódja Richter József lett.  

A felépült templomban a rákoske-

resztúri káplánok miséztek, 1936-tól 

már kihelyezett lelkészség volt, azaz 

egy ott élő, de a plébániához tartozó 

lelkész gondoskodott a hívekről.14 

Rákoshegyen már az 1920-as évek 

végétől igen élénk volt a katolikus 

egyesületek tevékenysége. Működött 

a Katolikus Kör, amelynek feladata a 

hívek összefogása, a vallásos világ-

nézet terjesztése volt. A fiatalok szá-

mára alakult a Katolikus Legényegy-

let, a Napsugár Leányklub, a Mária 

Kongregáció. Elsősorban szociális 

tevékenységet fejtett ki a Credo és a 

Jézus Szíve Szövetség, de volt értel-

miségieket tömörítő Emericana és 

KALOT is.15 A település polgári 

jellege miatt egyébként is jelentős 

volt a civil szerveződés, és nemcsak 

a katolikus egyesületek működtek. 

Szervezkedtek a szocialisták, liberá-

lis szellemben, igen aktívan műkö-

dött a Kaszinó, és létrehozták egye-

sületeiket más felekezetek hívei is. 

Az egyházközség vezetősége úgy 

vélte, hogy a rákoskeresztúri plébá-

nos, és a kápláni teendőket ellátó 

Oláh Károly pasztorációs és tanítási 

teendőik mellett nem tudnak foglal-

kozni az igen nagy számú egyesület-

tel, így azok nem töltik be megfele-

lően hivatásukat. Kérték, segítse a 

püspök az önálló rákoshegyi plébá-

nia létrehozását. Egyelőre azonban 

erre nem került sor. 

A Templomépítő Bizottság befe-

jezte működését, de a képviselő tes-

tület és az egyháztanács továbbra is 

tevékenykedett. Ülését a Katolikus 

Kör helyiségeiben tartotta, tisztikará-

nak világi elnöke egyúttal a kör ve-

zetője is volt.16 Az egyesület és a 

képviselőtestület összefonódás nem 

volt szerencsés. A testület Richter 

József plébánossal is szembekerült, 

és nehezítette a helyzetet, hogy a 

rákoshegyiek szeretett káplánját, 

Oláh Károlyt elhelyezték.17 A vita 

végül a világi elnök lemondásához 

vezetett.18 Mivel a korábban vett 

plébánia telken – mint jeleztük – 

kultúrház épült, 1940-ben új épületet 

vásároltak, most már valójában plé-

bánia céljaira. Ezzel jelentős lépést 

tett a katolikus közösség a matertől 

való elszakadás útján.19 

Ezt követően kérték a püspöktől a 

plébánia létrehozását. A káptalan 

véleménye szerint azonban anyagi 

Kiadta: Kalocsai Ernő Zoltán papírkereskedő, 

foto: Monostory György, Budapest,  

IX. Lónyay u. 17. 1940 körül, futott, postai 

bélyegzés 1941. márc. 31. 

Erdős Renée Ház digitális adattára 

Eredeti Voloncs Gábor 

Bona Kovács Károly: Lisieux-i 

Szent Teréz 

10 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 5259/1936. 
11 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 2286/1934. 
12 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 2915/1934. 
13 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 5259/1936. 
14 Varga, 1997. 307. p. 
15 Varga, 1997. 307. p., VPL Acta par. Rákoskeresztúr 

289/1938. 
16 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 6803/1939. 
17 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 1197, 5605/1939. 
18 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 1655/1940. 
19 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 5637/1940. 
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meggondolásokból először curiatiát 

(önálló lelkészséget) volt célszerű 

szervezni, amibe a püspök is bele-

egyezett.20 Az önálló lelkészi státus 

betöltésére 13 pályázat érkezett. 

Köztük volt Czillich Jánosé is, aki 

néhány éve a helyi kápláni feladato-

kat ellátta. Az állást azonban nem ő, 

hanem a legidősebb pályázó, Nacsa 

Lajos nyerte el. Őt 1914-ben szentel-

ték fel, és rákoshegyi kinevezésekor 

nem lelkészi, hanem plébánosi ran-

got kapott.21 

A curiatia átadására Richter József 

és Nacsa Lajos között 1941 szeptem-

berében került sor. A templomban 

ekkor egy oltár volt, hat szobor, ezen 

kívül misekönyvek, kegytárgyak, 

ruhák. Az épület előtti téren fa ke-

reszt és lourdesi barlang állt, utóbbit 

a Mária Kongregáció gondozta. A 

plébánia öt szobából és a mellékhe-

lyiségekből álló, értékes ingatlan 

volt, mellette harangozó lakással és 

deszkából épült nyári lakkal. Az egy-

háznak voltak mezőgazdasági terüle-

tei is, amelyeket a rákoskeresztúri 

plébánia birtokaiból kellett leválasz-

tani. Az anyakönyveket 1941-ig a 

materben közösen vezették, 1931-től 

voltak azonban külön rákoshegyi 

számadások.22 1941-ben és 1943-ban 

két rákoshegyi özvegy úgy rendelke-

zett, hogy jelentősebb pénzösszeget 

illetve ingatlant hagy az egyházköz-

ségre. Az adakozás azonban sikerte-

lennek bizonyult, mert formai kérdé-

sek miatt a végrendeletek érvénytele-

nek voltak, sőt utóbbit költséges pe-

res eljárás is követte.23 

A nagy számú egyesületben nem-

csak aktivitást fejtettek ki a hívek, 

hanem arra is lehetőség adódott, 

hogy a Katolikus Körhöz hasonlóan, 

szembekerüljenek a helyi plébános-

sal is. Nacsa Lajost, aki távolról ke-

rült ide, ellenszenvvel fogadták, bí-

rálták az új miserendet, haragudtak a 

szerinte alkalmatlan kántor elbocsá-

tásáért, sőt lemondott a gondnok is, 

aki ezt a tisztet 1934 óta töltötte be.24 

A háború idején az egyházi épülete-

ket nem érte kár. Nacsa Lajos plébá-

nos segítette a szegényeket, és ezért 

beválasztották a Nemzeti Bizottság-

ba. A püspök azonban nem járult 

hozzá a politikai szerepléshez.25 Ha-

sonló volt a főpásztor véleménye 

1948-ban is, amikor Rákoshegyen 

Szabadságharcos Szövetség alakult. 

A plébánost arra kérték, menjen el az 

alakuló ülésre, és ott mondjon beszé-

det. A püspök csak a magánember-

ként való részvételhez járult hozzá.26 

1945-ben a Rákoscsabai Földigény-

lő Bizottság elkobozta a rákoshegyi 

curiatiához tartozó, de mint jeleztük,  

a rákoskeresztúri plébániától még el 

nem választott földeket. Nacsa Lajos 

azonban fellebbezett a Megyei Föld-

birtokrendező Tanácshoz, amely a 

terület terjedelme és jogi viszonyai 

miatt hatályon kívül helyezte a ren-

delkezést.27 

A új hatalom egyház ellenes intéz-

kedései elsősorban az egyesületek 

ellen irányultak. A rákoshegyi fő-

jegyző már 1945-ben betiltotta a 

Katolikus Kör és Legényegylet mű-

ködését, majd elnézést kért, és újra 

engedélyezte.28 1946-ban viszont a 

Belügyminisztérium hozott döntést a 

Napsugár Leányegylet és a Katolikus 

Legényegylet feloszlatásáról.29 El-

vették a Katolikus Kör bérelt helyi-

ségeit, és azokat a Magyar Nők De-

mokratikus Szövetsége kapta meg. A 

kör bérleti szerződése 1948-ban le-

járt, és azt nem engedték meghosz-

szabbítani.30 1949. májusban ezúttal 

is a Belügyminisztérium hozott dön-

tést, amikor feloszlatta a szerveze-

tet.31 

Palka József: Szent István (üvegablak) Palka József: Szent László (üvegablak) 

Grantner Jenő: Jelenetek Kis Szent Teréz életéből (bronz reliefek) 

20 VPL Acta par. Rákoscsaba 4359/1941. 
21 VPL Acta par. Rákoshegy 4310, 4473/1941. 
22 VPL Acta par. Rákoscsaba 5159/1941. 
23 VPL Acta par. Rákoshegy 6729/1941., 378/1943. 
24 VPL Acta par. Rákoshegy 3627, 3636/1942. 
25 VPL Acta par. Rákoscsaba 168/1945. 
26 VPL Acta par. Rákoshegy 3469/1948. 
27 VPL Acta par. Rákoshegy 1930/1945. 
28 VPL Acta par. Rákoshegy 3771/1945. 
29 VPL Acta par. Rákoscsaba 3704/1946. 
30 VPL Acta par. Rákoscsaba 7131/1947., 777/1948 
31 VPL Acta par. Rákoshegy 2546/1949. 
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Legtovább a Credo és Jézus Szíve 

Szövetség működött. 1950-ben a 

XVII. kerületi tanács, ahová 

Nagybudapest megalakulása után 

Rákoshegy is tartozott, berendelte a 

plébánost és az egyházközség világi 

elnökét azt tudakolva, mikor volt, 

mikor lesz gyűlésük, van-e nyilván-

tartás a tagokról. 1951-ben újabb 

kihallgatás volt, és a harangozónál is 

nyomoztak. A püspök azt javasolta, 

ne tartsanak több összejövetelt.32 

1947 januárjában Nacsa Lajos lel-

kipásztori jelentésében számolt be az 

1946. év hitéleti eseményeiről. Jelen-

tését azzal zárta, hogy a hívek és ő 

maga is szeretnék, ha a püspök a 

curiatiát plébánia rangjára emelné. 

Erre 1948. október 25-én került 

sor.33 A plébános Nacsa Lajos ma-

radt, aki idős kora ellenére 1958-ig 

töltötte be ezt a tisztet. Időközben 

1948-ra elkészült a templom ma is 

álló főoltára, Grantner Jenő szob-

rászművész munkájaként. A taberná-

kulumot két bronz relief díszíti, ame-

lyek Kis Szent Teréz életéből vett 

jeleneteket ábrázolnak. Felette a szent 

márvány szobra áll. Az oltáron lévő 

feszületet és gyertyatartókat Laborcz 

Flóra ötvösművész készítette.34 

A rákoshegyi plébános alkalman-

ként segítséget kapott nyugdíjas pa-

pok személyében. A szerzetesrendek 

feloszlatása után is két premontrei 

lakott a plébánián, Szalay Albin és 

nagybátyja, a 80 éves Varga István. 

A rendelkezések szerint az át nem 

vett  szerzetesek nem maradhattak 

egyházi szolgálatban, és csak magán-

misét mondhattak. Nacsa Lajos ezt a 

rendelkezést úgy értelmezte, hogy az 

érintetteknek csak mellékoltárnál, 

zárt templomajtó mögött lehet mi-

sézni. A püspök ezt az intézkedést 

túlzónak ítélte. 1954 márciusában 

viszont megjelentek Nacsánál az 

Állami Egyházügyi Hivatal képvise-

lői és úgy rendelkeztek, hogy Szalay 

még magánmisét sem mondhat a 

templomban, és idős nagybátyja is 

csak zárt ajtók mögött.35 

A politikai változások miatt az 

egyháztanácsból és a képviselőtestü-

letből sokan kiléptek, illetve állásu-

kat féltve lemondtak tisztségükről. A 

szervezet helyett gondnokság jött 

létre, amely csak két személyből állt, 

a gondnokból és a pénztárosból.36 Az 

egyházi épületeket illetően azonban 

volt bizonyos előrelépés. 1954-ben 

villanyvilágítást vezettek be a temp-

lomban, 1957-ben bekerítették a 

plébániát,37 1958-ban renoválták a 

templomot, 1960-ban bevezették a 

fűtést,38 1965-ben tatarozták a plébá-

niát. 

1958-ban Nacsa Lajos plébános 

helyét Papp Artúr vette át, majd 

1982-től Kiss István váci kanonok 

lett Rákoshegy plébánosa. 2010. 

decemberében hunyt el. (2011-től 

Balik Béla a plébániai kormányzó.) 

Az 1993-as egyházmegyei rendezés 

során a plébánia a Váci Egyházme-

gyéből az Esztergom-Budapesti Fő-

egyházmegyéhez került. A templom 

új liturgikus terét 1947-ben Csibi 

Gyula készítette el. 1979-ben az épü-

letet kívül és belül egyaránt festették, 

utóbbi tervét Nemcsics Antal pro-

fesszor állította össze. A templomha-

jó falát keresztény szimbólumokat 

ábrázoló seccok díszítik, a főoltár 

mögött a szentségek szimbólumai 

láthatók. Az üveg ablakokon bal 

oldalon Szent Margit, Szent István, 

Jézus Szíve, a Szent Család, jobb 

oldalon Szent Imre, Szent Gellért, 

Szent László, a lourdesi Szűz Mária 

és Szent Erzsébet képei láthatók, 

Palka József üvegművész munkái. 

A templomépítő rákoskeresztúri 
plébános, Béky László emlékét a 
kertben, a templom mögött álló fe-
születen márványtábla őrzi. A temp-
lom külső falánál található Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond – a település egy-
kori lakója – alkotása „Krisztus el-
esik a kereszttel” címmel. Ezt a 
szobrot eredetileg a művész szülei 
síremlékeként állították fel, majd azt 
a rákoskeresztúri temető felszámolá-
sakor itt helyezték el.39 A bejárat 
fölötti szoborfülkében Bona Kovács 
Károly rákoshegyi szobrászművész 
Liseiux-i Szent Terézt ábrázoló, 
1942-ben alkotott szobra látható. 

A plébánia jelenlegi határai: Buda-
pest–Újszász–Szolnok vasútvonal 
(keleti szakasz) – Ásvány utca – Fe-
rihegyi út – Széchenyi utca – Tán-
csics Mihály út – Budapest–Újszász–
Szolnok vasútvonal (nyugati sza-
kasz) – Eszterlánc utca – Csévéző 
utca – Baross utca – Ferihegyi repü-
lőtér keleti határa – városhatár. 

A Rákoshegyi Polgári Kör Szabó 

Tiborné képviselő kezdeményező 

szerepvállalásával, Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente Önkor-

mányzata, a Rákosmenti Mezei Őr-

szolgálat, a helyi vadásztársaság és a 

földtulajdonosok segítségével április 

28-án tanösvényt avat a Merzse-

mocsár körül. A mocsár 27 hektáros 

területét Budapest Főváros Tanácsa 

1977-ben természetvédelmi területté 

nyilvánította, amelyet 1999-ben 40 

hektárnyira bővítettek. Hozzátartozik 

a Gyolcsrét (a szlovák gazdák 

Gyocserégyként emlegették) és a Kis 

Merzse. 

Rákoskeresztúr első, 1854-ben 

elkészített a birtokvázlatán szerepel a 

Merzse-dűlő, amely 317 hold nagy-

ságú volt, ebből 32 hold (megköze-

lítőleg 18,5 hektár) nádas, 57 hold 

(kb. 33 hektár) pedig rét.1 A dűlő 

déli részén terült el az északnyugat, 

délkeleti irányú Merzse-tó. Vize 

1864-ben, Burger Márton akkori 

községi bíró és Székely Gyula jegyző 

szerint még két öl (3,8 m) mély volt, 

„jó halakkal”.2 A dűlő szántóként 

művelt területe ritka jó minőségű, 

állandóan nedves, zsíros, fekete föld 

volt, a XX. század első felére zöldsé-

ges parcellákat alakítottak itt ki.3 (A 

Merse szó -– néha így is nevezik a 

mocsarat –, egy szláv eredetű férfi 

keresztnév, valószínűleg a Miroszlav 

változata.) A Merzse-mocsár az 1810

-es évektől a II. katonai felmérésig 

(1859) Mercse-Sumpf néven szerepel 

a térképeken, lehetséges, hogy a né-

met felmérők félrehallották a nevét. 

32 VPL Acta par. Rákoshegy 5464/1960., 647/1951. 
33 VPL Acta par. Rákoshegy 627/1947., 6104/1948. 
34 Budapest templomai. Rákosmente. XVII. kerület. 

Budapesti Városvédő Egyesület. templomtörténeti 

sorozat V. 24. p.  
35 VPL Acta par. Rákoshegy 839/1954. 
36 VPL Acta par. Rákoshegy 716/1962. 
37 VPL Acta par. Rákoscsaba 1482/1954., 830/1957. 
38 VPL Acta par. Rákoshegy 426/1960. 
39 Budapest templomai. XVII. kerület. 23- 24. p.  

Ádám Ferenc 
Tanösvény épül a 

Merzse–mocsárkörül - 

De milyen is volt régen? 

1 Catastral Gemeinde Rákoskeresztúr - Rákoskeresztúr 

birtokvázlata utólagos bejegyzésekkel 1854 Renn, Josef, 

OSZK Bv 2040 (1–8) . 
2 Pesty Frigyes helynévtára Rákoscsabáról és Rákoske-

resztúrról. 1864. in: Évszázadok a Rákosmentén. 53-

54.o.,  XVII. kerületi Önkormányzat, Budapest 1996., 

54. o  
3 Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr emlékei és 

földrajzi dűlőnevei. Dózsa György Művelődési Köz-

pont, Budapest 1988., 60., 63. o. 
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A Merzse-mocsár területének 
csökkenése, a tó elsekélyesedése a 
XIX. század második fele és a XX. 
század során folyamatosan követke-
zett be. Először csak a szántóföldek 
növelése érdekében kezdték lecsa-
polni a gazdák, majd a területcsökke-
néshez hozzájárult a vasúti töltés 
megépítése, amely gátolja a termé-
szetes vízellátást. A környéken fo-
lyó, egyre intenzívebb mezőgazdasá-
gi tevékenység, az erdőtelepítések, a 
közeli repülőtér területének lebeto-
nozása is csökkenti a vízutánpótlást, 
de nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy az 1900-as évek második felé-
től jelentősen csökkent a csapadék 

mennyisége. 

A Merzsének és környékének ko-
rábban a táplálékforrásként is szere-
pe volt Rákoskeresztúr életében. 
Fogyasztották a tó „jó halait”, de 
visszaemlékezésekből tudjuk azt is, 
hogy a mocsár árkaiban hemzsegett a 
csík(hal). A Gyolcsrét és a Merzse 
rétjeit pedig legelőként, kaszálóként 
hasznosították a keresztúri gazdák. 
Hosszú ideig, a gyógyászatban fon-
tos szerepet játszó orvosi nadályt 

(piócát) is gyűjtöttek a tóban. 

A házak, ólak tetőfedéséhez is 
használt nádat telente leginkább a 
Merzse-tónál vágták, sarlóval. (A 
nádvágók a hideg ellen nagy bőrcsiz-
mát húztak, szalmával kibélelve.) A 
területen sok fűzfa is nőtt, amelyek 
levágott vesszeiből télen a férfiak 
fonták kosarat. A kender feldolgozá-
sának egyik első munkafolyamata a 
kévék áztatása. Ezt ősszel a Merzse-
tóban vagy a Rákos-patak mellett 

végezték. 

A Merzse-mocsárhoz látogató tú-
rázóknak érdemes megtekinteni az 
Erdős Renée Ház Merzse-mocsár 
világa című, állandó diorámakiállí-
tását, amely kora tavasztól télig, az 
évszakok változásait figyelembe 
véve modellezi a terület állat- és 
növényvilágának alakulását. A nö-
vényzet bemutatásán túl a kiállítás-
ban olyan, itt honos rovarok, halak, 
hüllők, kétéltűek, madarak és emlő-
sök preparátumai láthatóak, amelyek 
élő példányaival a természetben csak 
véletlenül futhat össze a túrázó. Pl.: 
mocsári teknős, réti-, piroslábú- és 
pajzsos cankó, bakcsó, pocgém, 
gyurgyalag, sárszalonka, zöld küllő, 
törpeegér, menyét, pézsmapocok, 

nyest, vidra. 

A református hitélet a Rákosmente ősi 
előd településein, Rákoscsabán és Rá-

koskeresztúron több évszázados múltra 

tekint vissza, a két fiatalabb városrészben 

Rákosligeten és Rákoshegyen a XX. 

század első felében születtek meg a helyi 

kálvinisták egyházközségei. 

A Rákoshegyen élő reformátusok 

gyülekezetbe szervezését Batta Árpád a 

Rákosligeti, Rákoskeresztúri és 

Rákoshegyi Református Egyházközség 
lelkipásztora kezdte el az 1920-as évek-

ben.1 

Az istentiszteleteket először a 

Bulyovszky utcai általános iskolában 

tartották; ma ez az épület óvoda. 1925-
ben a vasútállomás közelében telket 

vásároltak templomépítés céljából. 

1933-34 között imaház épült fel 90 

férőhellyel, Juhász József építési vállal-

kozó vezetésével Csuka István tervei 

alapján. A ház tölgyfa bejárati ajtaját az 

egyházközség presbitériumának 

Rákosligeten lakó tagjai ajándékozták.2 
Az épület felszentelése 1934. június 3.-

án volt, amelyen felszentelési imádsá-

got Mocsy Mihály esperes mondta, a 

prédikációt Demjén István, a Budafoki 

Református Egyházközség lelkipászto-

ra tartotta.3 

Ebben az időben készült az épület 

kertjében található vasvázas harangláb, 

ami az 1940-ben öntött harangot tartja. 

A harangon elhelyezett felirat mára már 

alig olvasható, de az látható, hogy 

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE” öntették 
Szlezák Rafael harangöntő mesterrel 

Budapesten 1940-ben. A harang palást-

jának felső részén virágdíszes keretben 

széttárt szárnyú angyalok láthatóak. A 

harang alsó átmérője: 83 cm. 

1941. január 1.-én alakult meg a 
Rákosliget-Rákoskeresztúri és 

Rákoshegyi Társegyházközség két 

önálló presbitériummal. 

1947-ben alakult meg anyaegyház-

községként a Rákoshegyi Református 

Egyházközség. 

Az egyházközség első beiktatott lel-

kipásztora Szalay István, aki 1971-ig 

szolgált Rákoshegyen. Őt Bíró Béla 

követte 1977-ig itt folytatott munkájá-
val. A lelkész vezetésével az egyház-

község az imaház telkének jelentős 

részét értékesítette. Az eladásból szár-

mazó pénzből, 1973-ban az imaházhoz 

hozzáépítették a parókiát, részben fel-

használva a már meglévő helyiségeket. 

Ekkor alakították át az imaház korábbi 

liturgikus bútorait, így az úrasztalát, 
illetve a harmóniumot egybeépítették a 

szószékkel. Bíró Béla után Lukács Gá-

bor (1977-1998), majd Balogh Tamás 

(1998-2006) volt az egyházközség 

pásztora. Balogh Tamás lelkészi szol-

gálata alatt 1999-ben elindították a 

„Hegyi Beszéd” című gyülekezeti érte-
sítőt, amely nagyobb egyházi ünnepe-

ken jelenik meg. 2005-ben külön vá-

lasztották az egybeépített szószéket és a 

harmóniumot. 2007-től Hornyák Julian-

na a Budapest-Rákoshegyi Egyházköz-

ség lelkipásztora. 

Napjainkban az imaház falán bronz-

ból öntött kis tábla tudatja a harang 
öntésének időpontját, a harangöntő 

nevét és a harangöntés helyét. 

A tábla 2007 májusában Hamar (mai 

nevén Hornyák) Julianna lelkipásztor 

beiktatási istentiszteletére került elhe-

lyezésre. A táblát Szántai Lajos 

öntészeti szakértő tervezte és a Szabó 

Öntészeti Kft. kivitelezte, az elkészíté-

sének költségeit a Budapesti Városvédő 

Egyesület Rómer Flóris Zengő Öröksé-

get Kutató Szakcsoportja biztosította. A 

szakcsoport tagjai végezték 2007-ben a 

harangláb felújítását is. 

Millisits Máté 
A Budapest-Rákoshegyi Református Egyházközség 

rövid története 

1 Batta Árpád 1920-1940 között volt a Rákosligeti, Rákoskeresztúri és Rákoshegyi Református Egyházközség lelkipásztora. 
2 „Rákosligeti, Rákoskeresztúri és Rákoshegyi Református Egyház Jegyzőkönyv. 1934-1940.” 23. old. (presbiteri jegyző-

könyv a Bp.- Rákosligeti Református Egyházközség irattárában) 
3 Demjén István 1922-1952 között szolgált a Budafoki Református Egyházközség lelkipásztoraként  

A rákoshegyi református imaház 1941-ben. 

A fénykép őrzési helye: Ráday Levéltár 

4 Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr. Tanulmá-

nyok Budapest néprajzából I., Bibliotheca Kiadó, 

Budapest 1958., 32. o.  

file:///F:/ref/Bp-Észak%20ref.egyházmegye/17%20kerulet/Rákoshegy/IMGP7744.JPG
file:///F:/ref/Bp-Észak%20ref.egyházmegye/17%20kerulet/Rákoshegy/IMGP7554.JPG
file:///F:/ref/Bp-Észak%20ref.egyházmegye/17%20kerulet/Rákoshegy/IMGP7767Hegyi%20Beszéd.JPG
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Rákoshegy történetét kutatva lép-
ten-nyomon találkozunk Hackl Na-
póleon Lajos nevével. A 1897-ben 
szerepel már a Felső -Rákos-
Keresztúri Telepegyesület tagjai, a 
későbbi Rákoshegy első telepesei 
között. Egy időben ő a Kaszinó elnö-
ke, a rákoshegyi római katolikus 
templom építését pedig a Templom-
építő Bizottság elnökeként szervezi. 
Nevével elsősorban a Kaszinó és a 
különböző, helyi, zenei rendezvé-
nyek meghívóin találkozhatunk rend-
szeresen. A helytörténet irodalom 
nagyjából ennyit ír le róla, no és még 
annyit, hogy villájában szerezte Ka-
csóh Pongrác a János vitéz zenéjét. 

Ki is volt valójában Hackl Napóle-
on Lajos? Szülőhelye Szikra, Sopron 
vármegyében van. Németajkú szülők 
gyermekeként, 1868. június 11-én 
született. (1942-ben, Budapesten 
hunyt el.) A Budapesti Paedagogi-
umban polgári iskolai tanítói okleve-
let szerzett, mellette a Zeneművésze-
ti Főiskolán Bartalus István és Hans 
Koessler orgona és karének tanítvá-
nya volt. (Koessler tanította Bartókot 
és Kodályt is.) Pályáját 1887-ben 
kezdte, 1892-tól 1910 környékéig, 
Budapesten természetrajz-földrajz 
szakos polgári iskolai tanár volt, 
azonban életét már ekkor a zene, a 
zenepedagógia töltötte ki. 1906-ban 
Hubay Jenővel megalapította a Ma-

gyar Zenepedagógiai Társaságot és a 
Budapesti Egyetemi Énekkart. Az 
1910-es években – míg a Károlyi 
kormány meg nem szüntette – a 
Nemzeti Zenede tanára volt. Fővá-
rosi, majd országos énekoktatási 
szakfelügyelő. Kórusaival számos, 
országos dalosversenyen nyert 
aranyérmet, 1914-ben pedig Bázel-
ben, a nemzetközi dalosversenyen 
aranykoszorút és díszoklevelet nyert.  
Több kórusművet is írt. 

Elméleti munkásságát többek kö-
zött olyan zenepedagógiai művek 
jelzik, mint az 1899-ben, Budapesten 
kiadott Énektan – A felső leányisko-
lák részére (új kiadások: 1900., 
1906., 1916., 1924.), a Magyar ének-
füzet – Elemi népiskolák részére 
(Bp., 1905.), a Gaudeamus igitur… 
(Bp., é. n., az egyetemi énekkarok és 
főiskolák kargyűjteménye), az 
Aranylant – Gyermek- és női karéne-
kek gyűjteménye (Dr. Harrach Jó-
zseffel, Budapest, 1908.) vagy a Ve-
zérkönyv a karénekléshez karnagyok 
részére (é. n.). A Népnevelő című 
lapban is rendszeresen publikált. 

Pedagógiai munkásságának azon-
ban egyik legnagyobb sikere a dalos-
körök szervezése, szerte az ország-
ban. Wlassics Gyula miniszterelnök 
1902-ben az állami iskolákhoz kap-
csolódó ifjúsági egyesületek orszá-
gos szervezését kezdeményezte, a 

munkát elsősorban a tanítók és tanfe-
lügyelők feladatává téve. A felekeze-
ti és politikai kérdések szigorú kizá-
rásával működő, 15-21 év közötti 
fiúkat tömörítő ifjúsági egyesületek 
feladatait, működési tevékenységét 
később újabb rendeletek liberalizál-
ták. Hamarosan fel lehetett venni 
„jóviseletű, 15-ik életévüket betöltött 
írni és olvasni tudó” leányokat is. (A 
tűzoltás gyakorlása, a mértékletes 
életmódra való szoktatás és a 
„korcsmák és más ehhez hasonló 
helyiségek látogatásától való vissza-
tartás” is az egyesületek célkitűzései 
között szerepelt.) Ezekhez kapcso-
lódva, országszerte dalosköröket 
hoztak létre, melyek szervezésére 
Hackl Napóleon Lajost nevezték ki. 
A Vallás- és Közoktatási Minisztéri-
um 57086/1907. számú, 1907. június 
27-i körrendelete alapján Hackl rö-
vid idő alatt több, mint hetven dalos-
kört hozott létre. 

Sikerei alapján nemzetközi konfe-
renciákra is meghívták előadni. Az 
Első Osztrák Zenepedagógiai Kong-
resszuson, 1911-ben, Bécsben, Der 
gegenwärtige Stand des Gesangun-
terrichts in den Staatsschulen 
Ungarns címmel, a magyarországi 
állami iskolák énekoktatásáról meg-
tartott előadását meg is jelentették a 
kongresszus tanulmánykötetében. 
(Ugyanezt később Berlinben is meg-
tartotta.) 

Hackl egyszer az országos politi-

kával is kacérkodott: 1920-ban, szü-

Ádám Ferenc 
Hackl Napoleon Lajos 
Ludwig N. Hackl, a magyarországi németek himnuszának 

zeneszerzője 

Hackl N. Lajos  

(Erdős Renée Ház) 

A magyarországi németek himnuszának kottája és az első 

versszak szövege 
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lővárosában, Sopronban bejelentette 

indulási szándékát az országgyűlési 

képviselői választásokon. A Soproni 

Hírlap azonban nem pártolta a lépést, 

mert volt már más jelölt is. Így a 

német keresztény programmal induló 

jelölt megbonthatja a keresztény 

választók egységét és „amikor a rés 

már elég nagy, jön egy harmadik” és 

megnyeri a választásokat. Vissza is 

lépett. 

És végül mi a helyzet Kacsóh 

Pongráccal és a János vitézzel? Van-

nak, akik vitatják ennek rákoshegyi 

születését! Nyilván alapos indokkal, 

de egy biztos! Hackl N. Lajos 1900-

tól főszerkesztőként és laptulajdo-

nosként jegyezte a Zenevilág című 

színházi, zeneművészeti és zeneiro-

dalmi hetilapot. 1903-tól ennek fele-

lős szerkesztője Kacsóh Pongrác 

volt. Mint munkatársak, sokszor ta-

lálkozhattak Rá -

koshegyen, a Hackl-

villában. Ha nem is az 

egész mű, de néhány 

taktus itt is születhe-

tett, 1904-ben. (A 

Zenevilággal kapcso-

latos további rákos-

menti szál pedig, 

hogy korábban Szto-

janovics Jenő volt a 

kiadója egy ugyan-

ilyen című lapnak. 

Sztojanovics Jenőné 

egyik zeneiskolája 

pedig Rákosligeten 

működött. A már 

Hackl által szer-

kesztett újság pedig 

többször foglalko-

zott dicsérően egy 

későbbi rákoshegyi 

jelességgel, Bartók 

Bélával is!) 

Amit azonban ma is 

széles körben is-

mernek és használ-

nak Ludwig N. 

Hackl-tól, az a ma-

gyarországi német-

s é g  h i mn u s z a 

(Volkshymne der 

D e u t s c h e n  i n 

Ungarn). Ennek 

zenéjét 1918-ban 

szerezte (A „Seid 

gegrüßt ihr deu-

tschen Brüder…” 

kezdetű dal szöveg-

írója, 1918-ban, Dr. 

Ernst Imrich). 

A Hackl-villa (Fachet-ház) ma is 

Rákoshegy emblematikus épülete a 

Petőfi utca végén, a vasútállomásnál. 

A helyi német kissebségi önkor-

mányzat és a Rákoshegyi Polgári 

Kör összefogásának eredményeként 

egyszer talán márványtábla hirdethe-

ti majd hajdani jeles lakója emlékét.  
 

Források: 

Az Erdős Renée Ház adattárának forrás-

anyaga 

Magyar Katolikus Lexikon: 

http://lexikon.katolikus.hu/  

Révai Nagylexikona: 

http://mek.oszk.hu/06700/06758/ 

P. Miklós Tamás: A magyar gyermek- és 

ifjúsági szervezetek a dualizmus kori 

Magyarországon (1867-1918) 

Volkshymne der Deutschen in Ungarn 

(A magyarországi németek himnusza): 

h t tp : / /www.ter rasoft .hu /kul tu ra/

schwaben/seidgegr.htm 

Erdős Renée (eredeti nevén: 
Ehrental Regina) 1879-1956 író-, 
költőnő 1927 és 1944 között lakott a 
rákoshegyi villában, a mai Erdős 
Renée Házban. Az utolsó dokumen-
tum, ami még ittlétét bizonyítja egy 
1944. március 31-én itt keltezett le-
vél, amelyet Serédi Jusztinián her-
cegprímásnak írt, hogy emelje fel 
szavát a katolikus hitre tért zsidók 
érdekében. 

Erdős Renée-t hűséges olvasója, 
Zoltán Irén bujtatta, Inárcson, 1944-
ben. A vészkorszak után rákoshegyi 
villájába már nem tért vissza, a Lö-
völde téren Schlahta Margit szerzett 
neki egy kis lakást. Halála után írása-
it, leveleit, Zoltán Irén és leszárma-
zottai kezelték. Tőlük kapott az Er-
dős Renée Ház több Erdős Renée-
nek címzett vagy általa írt levelet és 
kéziratot, amelyek eddig nem jelen-
tek meg. 

Az alábbiakban ezek közül köz-
lünk egy töredéket. 

„A Három forrástól jöttek, befelé a 
Szent Pál kapun Rómába. 

Vidámak voltak, sőt egy kissé bol-
dogok. 

Odakünn megnézték a legendás 
három forrást, kegyeletből mind-
egyikből ittak egy keveset, az ostiai 
mozaikot nézték, beszélgettek az öreg 
trappista baráttal, aztán bementek a 
negyedik századbeli gyönyörű és 
elhagyott templomba, ott leültek, 
sokáig hallgatagon nézték a tiszta, 
nemes római íveket, beszélgettek. 
Majd fölálltak és kimentek, a barátok 
kis boltját fölkeresték, vásárolgattak 
apró érmeket, olvasókat, beírták 
nevüket a látogatók könyvébe és el-
búcsúztak, kimentek a nagy 
eukalyptus erdőkbe. Ott barangoltak 
sokáig, kikerestek egy szép pontot 
onnan nézték a campagnát, a kék 
eget, a távoli hegyeket. 

Gyönyörű nap volt és e két ember-
nek: férfinek asszonynak a lelkében 
az a béke volt ami nagyon hasonlít a 
boldogsághoz, és minden lelkifurda-
lás nélkül föl is cserélhető vele. 

Mikor kiértek az erdőből és a ko-
csijuk felé mentek ami a kolostor 
előtt állt: egy igen öreg ember köze-
ledett feléjük. Egy mesebeli fehérsza-
kállas, igen töpörödött kis öreg volt 
és az asszony amikor meglátta: élénk 
örömmel felkiáltott. 

A Zenevilág egyik számának címlapja 

Hackl. N. Lajos, Kacsóh Pongrácz Dr. 

és Bartók Béla neveivel (Erdős Renée Ház) 

Hackl N. Lajos villája a XX. sz. elején. 

Képeslapmásolat. (Erdős Renée Ház) 

Az Erdős Renée Ház 

új szerzeménye 



― Nézze, ez az én remetém! 

Az öreg ember hozzájuk jött és 
alázatosan levette a kalapját és kö-
szönt. 

― Zio Checco - mondta az asszony 
-  örülök hogy látom. Jó egészség-
ben van ugye. 

― Hála istennek asszonyom. És ön 
is, remélem. 

― Én is, öreg Checco. 

Most a barátja felé fordult és 
gyorsan a maguk idegen nyelvén 
mondta neki. 

― Ez az ember egy remete, de nem 
afféle stilizált remete, hanem való-
ságos barlanglakó. 

Odafordult az öreghez és kérdez-
te. 

― Hány éve lakik már a föld alatt? 
Ez az úr, az én barátom szeretné 
tudni. 

― Harmincz éve asszonyom – felel-
te siralmasan az öreg. 

― És hány esztendős most? – kér-
dezte a férfi. 

― Nyolcvan, uram. Bizony megtört 
kissé az idő és a magányosság, de 
azért csak viselem a keresztet amíg 
csak lehet. 

― Ott az a gödör a barlang nyílása, 
ahol lakik – magyarázta társának az 

asszony – ne higgye hogy valami 
borzasztó hely! Én már voltam ben-
ne. Télen jó meleg, nyáron pedig 
hűvös. Az öreg egész kényelmesen 
elrendezkedett benne. 

― De miért barlangban? Miért 
épen barlangban? – kérdezte a férfi. 

― Oh, ennek története van – mond-
ta az asszony. Ez az öreg, ötven 
éves korában, itt ezen a helyen el-
vesztette az egész családját. A malá-
ria elvitte a feleségét, és a hét fiát. 
Az öreg mindenáron utánok akart 
halni de ez nem sikerült neki. Akkor 
megfogadta, ha azok a föld alá ke-
rültek: ő is a föld alatt fog élni. Ki-
választotta magának ezt a barlangot 
és beleköltözött, a még hátralévő 
éveire, amiknek számát semmi eset-
re sem gondolta ilyen soknak. Törő-
dött, nyomorult félig megzavart 
ember volt, a barátok azt mondják. 
És ők mindenáron ki akarták őt húz-
ni a barlangjából, a mélyéről ennek 
a veszedelmes, lázas, halállal itatott 
földnek. De az öreggel nem lehetett 
bírni. Azt mondta: ő már úgy sem 
viszi soká! Arra a kis időre hagyják, 
őt békén a föld alatt, ahol ő olyan 
közel érzi magát az övéihez, hogy 
éjjelente még a hangjukat is hallja 
és beszélget velük.” 

 H.M. - Á.F. 
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Kapisztrán nyomda, Vác. Való-
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Búcsúzunk a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület 
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Váratlanul ért a hír: Albrecht Gyula, életének 72. évében 

hosszú, türelmesen viselt betegség után, 2012. április 15-én 

elhunyt. 

Műszaki pályán kezdte felnőtt életét, később újságíró lett. 

Több kulturális lapnál is dolgozott. Rákoshegy múltjának 

kutatása mindig is izgalommal töltötte el. Szorgalmasan 

jegyezte fel az ”öregektől” hallottakat, gyűjtötte a fotókat, 

dokumentumokat. A „Régi Rákoshegy” két kötetben je-

lent meg. A második is lassan elfogy. Nagy érdeklődéssel 

vártuk a harmadik kötetet: „Ebbe az kerül, ami az előző 

kettőből kimaradt”— mondta. Tavaly elkalandozott: meg-

írta a „Barangolás a nádfedeles Rákoskeresztúron” című 

riportfüzetét. Munkássága elismeréséül 2009-ben 

Rákoshegyért-díjat kapott. 

A „Régi Rákoshegy III.” — befejezetlenül — vár a meg-

jelentetésre. 

Elment. Szótlanul, magányosan. Most talán ott ül az égi 

íróasztal mellett, s veti felhőpapírra a múlt emlékeit. 

(Szabó Tiborné) 


