Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény
Vannak olyan kiállítások, amelyeknél jóformán lehetetlen tárgyakat használni, illusztrációként
csak dokumentum vagy képes ábrázolás áll rendelkezésünkre. Ilyen például a hajdani településkép
állapotának, változásainak bemutatása. Ezt elsősorban térképekre, képekre (rajzokra, festményekre, de leginkább fotókra) lehet alapozni. Rákosmente egykori községeinek bemutatásakor főleg a
képeslapokat és a ritkán előforduló, egyéb fényképfelvételeket tudjuk felhasználni. Aztán – erőteljesebben az 1960-as évektől – megjelent az az igény, hogy dokumentálják a terület aktuális képének állapotát is. Különösen így volt ez, ha a munkát egy helytörténettel foglalkozó társaság, klub
vagy gyűjtemény fogta össze. Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem fotótárában is nagyszámú településképet (épületeket, köztereket) ábrázoló fénykép található, főleg az
1970-es évektől kezdődően. Többször, kampányszerűen végigfotózták a XVII. kerület megörökítésre érdemesnek ítélt objektumait. Csak, hogy néhány csoportot kiemeljek, ilyenek pl. Szöllősi
Nagy András fotográfiái és azok a képek, amelyeket a lebontásra kijelölt, falusi házakról készítettek az 1970-es években. (Egyetlen szépséghibája van csak a dolognak, de erről nem a fotósok meg
a fotózást szervezők tehetnek. Ez a korabeli fotótechnikából ered. A fényképek minősége legtöbbször nagyon gyenge. Amíg az 1930-as évekig jó minőségű anyagokra fényképeztek, addig az 1950
-es évektől a 90-esekig ez egyáltalán nem jellemző. Míg egy 1905 körül készült, 10 cm széles felvételből akár 1 méteres, éles képet is lehet nagyítani, itt gyakran maguk a kisképek is életlenek,
homályosak. Csak a digitális fotó megjelenése hozza ismét vissza a XIX. század első felének minőségét.)
Ma is feladatunknak érezzük környezetünk jelenlegi állapotának dokumentálását. Ebben most
nagy segítséget nyújtott számunkra, hogy
Rákosmente önkormányzata elhatározta, reprezentatív fotóalbumot jelentet meg a kerületről,
fotópályázatot hirdetet és a bonyolítással az Erdős
Renée Házat bízta meg. Az intézmény pedig azt
kérte a pályázóktól, engedélyezzék, hogy a beadott fényképeket helytörténeti célokra is fel lehessen használni. Ezt kivétel nélkül meg is tették,
így több, mint 500 kortárs fotóval gyarapodott
gyűjteményünk. Az „adományozók” nevei: Borus Réthelyi Levente: Süllyedő-kastély
Péter Pál, Fejér Gyula, Gábor Béla, Gulyás Antal, Győri Ágnes, Kreizinger Imre, Kreutzer Iván,
Lendvay Norbert, Makovinyi Zoltán, Martonosi György, Moharos Zsolt, Nagy Ádám, Oculus,
Orosz Károly, Réthelyi Levente, Szanyi Dezső, Szelepcsényi Sándor, Szendrei Tibor,
Tóth Dániel Róbert, Varga Dávid, Viczián
Balázs és Viczián Pál. Köszönet illeti őket!
Ádám Ferenc
A pályázatra beküldött alkotásokból egyébként szakértő
zsűri válogatta ki azokat, amelyek a készülő kiadványba
bekerülhetnek. A fotósok döntő többségétől legalább egy-két
képet ki is választottak, ezenkívül megállapították a díjazottak személyét is. A legszebb művek alkotói közül az első
helyezést Makovinyi Zoltán érdemelte ki, a második Gábor
Béla lett, a harmadik pedig Kreizinger Imre. Különdíjban
részesült Viczián Pál, Lendvay Norbert és Moharos Zsolt. Az
eredményhirdetésre, a Múzeumok Éjszakája nyitóeseményeként, az Erdős Renée Házban került sor. A díjakat Fohsz
Tivadar alpolgármester adta át. (A zsűri tagjai Szél Ágnes
építész-fotóművész, Lugosi Lugo László fotóművész és
Bolberitz Henrik, rákosmenti főépítész voltak, a szervezést,
bonyolítást Kelemen Sándor és Ádám Ferenc végezte.)

Kreizinger Imre: Patak parti sétány
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Hódos Mária
Köztéri műalkotások Rákosmentén IV.
Rákoscsaba, Rákoscsabaújtelep, Rákoskert
A Rákosmenti Múzeumi Estek oldalain eddig már számba vettük
a Rákoskeresztúron felállított azon köztéri műalkotásokat, amelyeknek mesterei már nem élnek, illetve végigjártuk Rákosliget és
Rákoshegy közterei.
Ebben a számunkban kerületünknek eddig még nem említett
elődtelepülésein folytatjuk képzeletbeli sétánkat.
Rákosmente köztéri alkotásait bemutató cikksorozatunk negyedik
részében három településrésszel foglalkozunk. Elsőként a Rákoscsabán
található alkotásokat ismertetjük,
kezdve ismét a már elhunyt művészek műveivel.
Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884
-1975) szobrászművész három műve
található a XVII. kerületben. Kettőről már szóltunk az előzőekben, de
érdemes fölidézni. „Hősi emlék”
című alkotását Rákoskeresztúron, a
Pesti úton állították föl 1924. november 2-án. A „Krisztus elesik a kereszttel” című kompozíciót a művész
1935-ben készítette, mint szülei síremlékét. Az 1970-es években került
mai helyére a rákoskeresztúri temetőből, a rákoshegyi római katolikus
templom bejárata elé.
Kisfaludi Strobl Zsigmond harmadik alkotása Rákoscsabán található a
római katolikus plébánia kertjében.
A „Jó pásztor” című, márványból
készült kompozíciót az 1920-as évek
végén állították föl mai helyén. A
közel életnagyságú, féltérdre ereszkedett, tekintetét az égre emelő „Jó
pásztor” ölében kisbárányt tart,
amely szembenéz velünk. A szobor
kompozíciójának
központi része
Krisztus összekulcsolt és a bárány
hátsó lábait tartó kézfejei, amelyek
erőteljes kidolgozása biztonságot és
erőt sugároz. A szobor fejének mintázása megfelel kora szentimentális,
érzelmekkel túltelített, klasszicizáló
stílusának. Az alkotást körbenőtte a
zöld növényzet, s ez a mű hangulatának megfelelően, meghitt környezetet teremtett számára.
A Péceli úton elhaladók naponta
akár többször is megpillanthatják
Sidló Ferenc (1882-1954) szobrászművész „Csaba vezér”, más néven
„Hősi emlék” című alkotását.

Sidló Ferenc a Képzőművészeti
Főiskolán Stróbl Alajos szobrászművész mesteriskolájában végezte tanulmányait. Bécsben, Münchenben
dolgozott, 1906-tól 1908-ig ösztöndíjasként Rómában tartózkodott, de a
nyarakat a gödöllői művésztelepen
töltötte, ahol hazatérése után 1912-ig
élt. Körösfői Kriesch Aladárral
együtt készítette a marosvásárhelyi
kultúrpalota számára a Ferenc József
koronázását ábrázoló domborművet
és más épületdíszeket. 1924-től 1948
-ig a Képzőművészeti Főiskola tanára volt.

Gulyás Antal felvétele

Csaba vezér, Sidló Ferenc, 1925,
műkő, Péceli út , Rákoscsaba
Művészetén az antik görög formavilág és a szecesszió hatása mutatkozik erőteljesen. A Horthy-korszak
foglalkoztatott szobrászaként számos
I. világháborús emlékművet készített. Legismertebb alkotása a budapesti Danaidák kútja (1933), és a
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székesfehérvári Szent István király
szobra (1928).
A műkőből készült emlékművet
Rákoscsaba közönsége állíttatta 1925
-ben. Csaba vezér alakjának romantikus ábrázolása szervesen illeszkedik
a Magyarországon ekkor készült,
hasonló tematikájú emlékművek
sorába. Több, mint százötven éve
elvárás a régi magyar mondák hőseinek megjelenítésekor az ideális hős
testi erejének, magabiztos, öntudatos
megjelenésének hangsúlyozása.
De ki is volt Csaba vezér? Csaba
királyfi legendás vezér, akihez a székely népcsoport eredetét kötik. A
számos - konkrét forráshoz nem köthető - legenda közül, íme az egyik:
amikor a szomszédos népek rátámadtak a székelyekre és harcuk
vesztésre állt, Csaba királyfihoz
imádkoztak és csoda történt. A Hadak Útján (Tejút) az égből leszállt
Csaba királyfival az élen egy lovascsapat, amely legyőzve a támadókat,
megmentette a székely népet, utána
visszatért az égbe.
Az itt megmintázott Csaba vezér
izmos, erőt sugárzó testének mozdulata, mintha azt a pillanatot zárná
magába, amikor a hős vezér fölér a
dombtetőre, és további harcra készen
(kezében karddal és pajzzsal) szemrevételezi a már elfoglalt és a még
meghódítandó vidéket. Az alak mozdulata, ruházata, sisakja, arcberendezése kísértetiesen emlékeztet a 19.
század végi történelmi tárgyú pannók szereplőire. Az idő megállt.
Szándékosan túlméretezett, erővel
markoló kézfejei, erőteljes lépése és
súlyos, durván mintázott pajzsa az
ősi, ösztönös erőt hangsúlyozza,
mintegy gondolatilag ellensúlyozva
az I. világháború és az azt követő
események országos tragédiáit. A
magas műkő posztamens az első
világháború rákoscsabai áldozatainak névsorával, az ahhoz vezető lépcsővel ellátott, magasított műkőalap,
és az egész kompozíciót körbezáró
kovácsoltvas díszkerítés ünnepélyességet kölcsönöz az emlékműnek.
A Csaba vezér emlékműtől nem
túl távol, szintén a Péceli útról jól
látható Tatár Dezső szobrászművész
Kossuth Lajos mellszobra. Tatár
Dezsőről sajnos nagyon keveset lehet tudni. Az itt közölt portrészobron
kívül, néhány általa készített figurális síremlékről van tudomásunk. A

szobor meglehetősen darabos, nagyméretű talapzata, érezhetően nem
ehhez a portréhoz készült. Helyén az
1930-as évektől országzászló állt.
1946 elején az országzászló helyére
szovjet hősi emlékművet terveztek
állítani. 1946 februárjában Rákoscsaba akkori bírója, figyelembe véve a
helyi lakosok akaratát, fölkérte Tatár
Dezsőt egy Kossuth portré sürgős
elkészítésére, amelyet az országzászló helyére fölállíthatnának áthidaló
megoldásként, mindenki megelégedésére. Az egyhónapos, igen rövid
határidő ellenére Tatár Dezső portrészobra 1946. március 15-én a helyére
került és föl is avatták. A Kossuth
portré sematikus, egyediséget nélkülöző, művészi értéket alig képviselő
szobornak sikerült, de a bíró által
kitűzött célt elérte.
A rákoscsabai római katolikus
templom épületével szemben, a Péceli út másik oldalán, a rákoscsabai
Katolikus Kör bejáratánál találjuk az
Osztrobramai emlékoszlopot Mária
kegyképével. Az 1939 és 1945 között Rákoscsabán tartózkodó lengyel
menekültek állították az emléket
1941-ben, amelyet 1999-ben újból
felszenteltek.1 Az emlékoszlopon az
alábbi feliratok olvashatók magyarul
és lengyelül:
„Lengyel internált katonák
a magyaroknak 1941„
„Rákoscsaba lakosainak a II. világháború alatt internált lengyel katonák
segítéséért a világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából a
hálás lengyelek.
Országos Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat 2005”
Tömpe Emőke keramikusművész
érdekes, egyedi kompozíciójú Honvédemlékművét a már említett Csaba vezér emlékmű és Kossuth Lajos
szobor közeli szomszédságában fedezhetjük fel. A mázas pirogránitból
készült alkotást 1998-ban avatta a
XVII. kerületi önkormányzat. Az
alacsony, kerek alapra fölfektetett,
kiterített, nemzetiszínű kokárdát egy
apró, némileg félreeső füves területre
helyezték el. A köré ültetett, növekvő tuják és maga a helyszín is, megnehezítik a mű észrevehetőségét.
Csekovszky Árpád (1931-1997)
keramikusművész
„Kocsihajtók”
című térplasztikája a rákoscsabai
Piroska Óvodában (Pesti út 368.) van
fölállítva. Az 1974-ben készült kerámia alkotás az óvoda átadásakor

került mai helyére. Az archaikus
előképekből és formavilágból építkező kompozíció, letisztult, egyszerű
íveivel, ritmusával, harmonikus,
gyermekléptékű arányaival méltán
tarthat számot a kicsik tetszésére is.
A művész ebben az időszakban számos tanulmányt és változatot készített erre a témára.

otthagyniuk híveiket. Az árbocon
lévő zászlón Marossi János lelkipásztor nevét olvashatjuk, akiről
külön megemlékezik a szobrászművész. Az emléktábla aprólékosan
kidolgozott részletei lehetővé teszik
a néző számára a rabok szenvedésével való mélyebb azonosulást,
együttérzést.2

Szanyi Dezső felvétele

Kocsihajtók, Csekovszky Árpád, 1974, kerámia,
Piroska Óvoda, Rákoscsaba
Azt azonban meg kell jegyezni,
hogy szimpatikusabb az a mai fölfogás, hogy játszóterekre, óvodai udvarokra elsősorban biztonságos játszóeszközöket kell telepíteni, nem pedig
műalkotásokat, amelyekre vigyázni
kell, használni viszont nem szabad
őket.
Az 1970-es években divat, sőt
elvárás volt a köztereket műalkotásokkal díszíteni, függetlenül attól,
hogy az adott térnek milyen funkciót
szántak. Ez számos megrendelést,
munkát, így megélhetést jelentett a
művészeknek. Természetesen születtek nagyszerű, maradandó művek is,
mint például a Kocsihajtók.
Oláh Szilveszter (1947-) szobrászművész Gályarab emléktáblát
készített a rákoscsabai református
templom falára, amely az utcáról is
szemügyre vehető. A táblát a Rákoscsabai Református Egyházközség
állíttatta 2004-ben. Az alkotás emléket állít a XVII. században a rákoscsabai és rákoskeresztúri református
gyülekezetek lelkészeinek, akiknek
az üldöztetés elől menekülve kellett
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Pannonhalmi Zsuzsanna keramikusművész
porcelánsamottból
készített Napóráját a rákoscsabai
Szabadság Sugárúti Általános Iskola
udvarán, de az utcáról is jól látható
helyen állították fel. A mesebeli történet az oszlop tetején játszódik,
színekkel, apró és mozgalmas részletekkel tarkítva. A napóra egy mai
gyerek (és felnőtt) számára már önmagában
is
egy
mesebeli
„szerkezet”, hát még akkor, ha nap
mint nap elmehet előtte és
„mozgásban” is láthatja rendszeresen.
Mecseki Hargita szobrászművész
II. Rákóczi Ferencet ábrázoló bronz
domborművét
2010-ben állíttatta a Rákoscsabai
Református Egyház. A dombormű a
rákoscsabai református templom
1

A lengyel menekültek rákoscsabai történetét
Dr. Dombóvári Antal dolgozta föl a „Lengyel menekültek Rákoscsabán 1939-1945” című tanulmányában.
Rákosmenti helytörténeti Füzetek,
IV. évfolyam 2. szám, Budapest, 2006.
2
Millisits Máté: Oláh Szilveszter rákoscsabai gályarabdomborműve, Rákosmenti Múzeumi Estek,
VI. évfolyam 1. szám p. 14-15.,
Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület, 2011. 03.

belső udvarán, II. Rákóczi Ferenc
nevét viselő gyülekezeti terem falán
látható.
Ács József (1931-) szobrászművész Derkovits Gyula vraca mészkőből készült portrészobrát 1978-ban
helyezték el a rákoscsabai Derkovits
téren. Ma már csak az üres posztamens jelzi, hogy itt valamikor egy
műalkotás állt. A szobrot ugyanis 7
évvel ezelőtt barbár módon megrongálták, olyannyira, hogy restaurálni
sem lehet. Újra kellene faragni a művet. Erre azonban Ács József szobrászművész már nem vállalkozik.
Rákoscsaba-Újtelepen, összehasonlítva a többi kerületrésszel, kevés
köztéri alkotást találunk.
Ács
József
szobrászművész
„Mackók a fatörzsön” című, fehér
mészkőből faragott díszítőszobra
(1977) a Diadal utcai óvoda előtt van
elhelyezve. A játékosságot hangsúlyozó kompozíció a kölyökmedvék
esetlen, megmosolyogtató mozdulatait közvetítik felénk a szobrász
ügyes keze és kiváló megfigyelőképessége révén.

Szanyi Dezső felvétele

Mackók fatörzsön, Ács József,
1977, mészkő, Diadal úti óvoda
Szalai László (1948-) keramikusművész pirogránitból készült Díszés ivókútját 2001-ben az Aranykút
utcai szabadidőparkban állították föl.
Néhány éve sajnos jelentősen megrongálták és összetörték az alkotást,
amelyet a művész restaurált, egyes

részeit újonnan elkészített darabokkal pótolta. A pingvint megjelenítő
játékos alkotást a közelmúltban védett helyen, a Diadal Úti Általános
Iskola udvarán helyezték el.
A Diadal Úti Általános Iskola épületének nagyméretű fogadóterében
láthatjuk Borbereki Kovács Zoltán
(1907-1992) szobrászművész gipszből készült, patinázott figurális
domborműveit. Borbereki Kovács
Zoltán festőnek tanult a Képzőművészeti Főiskolán, ahol Vaszary János
és Csók István növendéke volt. Az
Új Művészek Egyesülete és a Szinyei Merse Pál Társaság alelnöke
volt. Még fiatalon átképezte magát
és szobrászként, úgy a monumentális
szobrok, mint a kisplasztika műfajában sikeres alkotásokat hozott létre.
1948-tól Olaszországban, majd
Dél-Afrikában élt. 1985-ben az öt
darab, körülbelül 2 méter magas
kompozícióját beépítették a falba az
iskola fogadóterében, így a domborművek épületdíszekké váltak. A kertész, a gyaluló munkás, az arató, a
munkásnő alakjai stílusukat tekintve
a szocialista realizmus 50-es éveiben
divatos irányzatának jeleit viselik
magukon, ami az öntvények felállításának idejében már meglehetősen
elavult irányzatnak számított.
A sematikus, minden egyediséget
nélkülöző figurák, mint épületdíszek
azonban színesítik a betonelemekből
álló, építészetileg szürke belső teret.
Dombrádi István (1945-) restaurátor, költő és szobrászművész 2009ben, patinázott gipszből készült József Attila portrédomborműve díszíti a Diadal Úti Általános Iskola
fogadó terének jobb oldalát.
Rákosmente legújabb kerületrészében Rákoskerten a legtöbb műalkotást a Rákoskerti Művelődési Házban
találjuk.
A ház udvarán fogadja a látogatókat Laborcz Ferenc (1908-1971)
szobrászművész „Pihenő munkás”
című bronzszobra. A nagyméretű mű
1980-ban készült a rákosligeti Hősök
terére, és onnan került át mai helyére. A 70-es évek végére, 80-as évek
elejére a munkásszobor, mint kategória értelmezése kitágul, elsődleges
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propagandaszerepe háttérbe szorul.
Lassan teret nyernek, létjogosultságot kapnak a személyes hangvételű,
kísérletező jellegű munkák. A Pihenő munkás arányrendszerében, kompozíciójában, lendületes szögletességében újszerű látásmódot közvetít.
Enyhe iróniával átitatott modern
felfogásról tanúskodó alkotás.

Szelepcsényi Sándor felvétele

Pihenő munkás,
Laborcz Ferenc, 1980, bronz,
Rákoskerti Művelődési Ház
Nagy János (1922-2009) festőművész „Kútnál” című nagyméretű
faintarziája, amely 1978-ban készült,
a Rákoskerti Művelődési Ház színháztermében, az utólag megépített
színpad háttérfalaként jelenik meg.
Nagy János 1947-ben végezte el a
Magyar Képzőművészeti Főiskolát,
ahol Szőnyi István volt a mestere.
1956-tól élt Rákosligeten és rajztanárként dolgozott. Számos festészeti
technikában alkotott maradandót, az
olajképektől a nagyméretű, murális
faintarziáig. A művész a rendelkezésre álló szabad falfelület kitöltése
érdekében geometrikus elemekkel
bővítette a kompozíció központi részét, ahol korsókkal vizet hordó női
alakokat láthatunk az íves árkádokkal tagolt kút körül. Mintha visszaköszönne Csontváry Kosztka Tivadar emléke az alakok mozdulataiban.
Kihasználva a faintarzia adta technikai
lehetőségeket, színekben és
formákban egyaránt harmonikus,
kiegyensúlyozottan ritmikus alkotást
hozott létre a művész.

Orosz Károly felvétele

Kossuth Lajos emléktábla, Simorka Sándor, Orosz Károly,
1998, bronz, Kossuth Lajos Ált. Isk., Rákoskert
Nagy János másik nagyméretű al- vész készítette a „Wass Albert emkotása a „Város” című alumínium lékkő” című márvány kompozíciót,
pannó a Rákoskerti Művelődési Ház amelyet Rákosmente Önkormányzata
fogadóterében került elhelyezésre 1978 állíttatott 2008-ban a Pesti út - Erzsé-ban. Az alumínium pannó absztrakt bet körút találkozásánál.
kompozíciója nem csupán pontos,
A rákoskerti Kossuth Lajos Általágeometrikus formákban gondolkodik, nos Iskola falára készített 1998-ban
hanem a fém felületének fényjátékát, Simorka Sándor (1961-) szobrászműmegcsillanását is belekombinálja a mű vész és Orosz Károly (1956-) keramihatásmechanizmusába.
kusművész Kossuth Lajos emléktábFerenczi Zsuzsa textilművész a lát bronzból. A szépen kidolgozott,
legkülönfélébb textiltechnikákban való finoman cizellált portré mintegy pejártassága mellett, számos más techni- csétként jelenik meg a mögötte háttérkában is alkot. A Rákoskerti Művelődési Házban „Aranykor” című alkotása került elhelyezésre 2008-ban. A
vegyes technikával készült mű (print,
pasztell, vászon) korabeli fényképek
részleteit applikálja vászonra, felidézve a régi Rákoskert hangulatát. A képeket színes, a régi házfalak lehulló
vakolatára emlékeztető környezetbe
helyezi, amivel különleges hangulatot
sugároz a néző felé.
Mecseki Hargita 2004-ben készült
„Múzsák” című bronz domborműve a
Rákoskerti Művelődési Házban működő Ascher Színház bejáratát díszíti. A
kompozíció két része szervesen összefügg, egységes egészet alkot. A daloló
és fuvolázó leányalakok, egymás felé
fordulva közösen zenélnek. Szálló
hajuk, ruhájuk légiesen lebegő drapériája (amit a bronzfelület finom patinája
is erősít),, átszellemült, távolba révedő Fejér Gyula felvétele
tekintetük, mintegy bevezeti az érdekMúzsák, Mecseki Hargita, 2004,
lődőt a színház sejtelmes világába.
Rákoskerti Művelődési Ház
Bedey Gábor (1961-) szobrászmű-
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ként lobogó zászlón. A zászló hullámzó felületére felrakott betűk, harmonikusan követik a drapéria adta íveket.
A rákoskerti Százszorszép Óvoda
(Rezgő utca 15.) külső és belső tereiben számos művészeti alkotás került
elhelyezésre.
Az óvoda kertjében Dombrádi István szobrászművész „Százszorszép”
című, 2009-ben készített díszítőplasztikáját láthatjuk, amelynek eredetije
bronzból készült, majd miután ellopták, a művész bronzozott műgyantából
elkészített másolatát helyezték el a
kertben.
Dombrádi István 2012 tavaszán
avatott újabb, kőből faragott szobra az
„Anyaság” címet viseli.
Lipták György (1951-) grafikusművész üvegfestményei érdekes színfoltjai az óvoda belső terének.
Az óvoda lépcsőházának fordulójában a 2000-ben elhelyezett nagyméretű
kerámia domborművet Bedey Gábor
szobrászművész tervezte és kivitelezte
„Világkép” címmel.
A kompozíció gyermekrajzhoz hasonlítható szimbólumrendszere, közérthetősége, élénk színvilága méltán
áraszt környezetében jó hangulatot.
Ha olvasóink között vannak, akik
kíváncsiak azokra a közterületen elhelyezett alkotásokra, amelyek az utcáról
nem láthatók, bátran kérjenek bebocsátást a fentebb ismertetett közintézményekbe, hogy személyesen is megtekinthessék a műveket.

vörösréz domborítás,

Ádám Ferenc
Egy igazi különlegesség: Rákoscsaba 1933-as
reklámtérképe
A múltunkat bemutató, papíralapon megjelent források közül
talán a térképek azok, amelyek, miközben jelentős információkat
hordoznak, a legkevésbé képesek a valóságot torzítani.
Napjainkban szinte elárasztanak bennünket a különböző reklámtérképek. Évente többet is bedobnak a postaládánkba, másmás okosító, kalauzoló kiadványok mellékleteként. Közös jellemzőjük, hogy többé-kevésbé hűen ábrázolják a település szerkezetét, ám az elsődlegesnek szánt cél nem ez, hanem az, hogy felhívják a figyelmet az egyes kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások
tevékenységére, azzal, hogy elhelyezik őket a térképen. Azt gondolnánk, hogy ez napjaink műfaja, pedig dehogyis! Jól bizonyítja ezt az alábbiakban ismertetett térkép, amelyet idén tavasszal
sikerült megszereznie az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény
és Kiállítóteremnek.1

Először is lássuk az új szerzemény
szigorúan vett szakmai adatait.
A térkép felirata: Rákoscsaba
nagyközség térképe
Mérete: 37,5×67,5 cm
Léptéke: 1:10 000
Papírra, kézzel rajzolták, színezett.
Rajzolt hirdetések szerepelnek rajta.

Felmérte és rajzolta: ifj. Gráf József építész, községi építész szakértő,
Ájer András tűzoltóparancsnok „köz1

bejöttével” (közreműködésével).2
A térkép szerkesztését 1933. január hó 22-én fejezte be Gráf József.
A lap sokszorosított, de valószínűleg igen kevés készülhetett belőle,
ugyanis ez idáig egyetlen példányával sem találkoztunk. A térképlapon
utólagos bejegyzések is szerepelnek.
A rajzoló az 1933-ra beépített területeket színezéssel jelöli. Narancssárgával a központi, zömmel az ófalui
részeket, citromsárgával a főképp
Rákoscsaba-újtelepi területet, a
Horthi (sic!) Miklós út, korábban
Fasor, ma Szabadság sugárút mentén, a Mirák- Matild- Antal- és
Fokányi-teleppel. (Ez az eredeti Rákoscsaba-Újtelep, nem az, amit az
1990-es évek elején, tévesen, annak
neveztek el.) Északon rózsaszínre
festi a Bolza- és Vangel-telepek3
beépült részeit, délen ugyanilyen
színűek a Schell-telepek területei.
Rákoskert utcarajza is megjelenik
már a térképen, sőt a MÁV
rákoskerti vasútállomásának a helye
is.
A számokkal és alaprajzokkal külön megjelölt, fontosnak tartott objektumokat a lap jobb, alsó sarkában
sorolja fel.4
1.Rk. elemi iskola. (Ez a mai Jókai
Mór Református Általános Iskola)
2.Rk. templom, paplak
3.Rkath. kultúrház. (A mai Katolikus
Kör épülete)
4.Községháza (Ma Rákoscsabai Közösségi Ház)
5.Br. kastély (Ma a közösségi házzal
szembeni élelmiszerüzlet van a
helyén.)
6.Pósta5 (1933-ban a Laffert utca
közepe táján állt, a Péceli útnak
háttal állva, a jobb oldalon.)
7.Ref. elemi iskola. (A mai Betlehem
óvoda helyén állt az épület.)
8.Ref. templom
9.Casino és Mozgó (Ha befordulunk
a mai Kaszinó közbe, akkor a baloldalt találhatjuk, ma felismerhetetlenül átépítve, magas kerítés mögött
egy autószerelő műhely van a helyén.)
10.Baptista imaház
11.Óvoda (Ma is ott van, az Antal –

Köszönet Szakáll Ágnesnek, aki felhívta a figyelmemet egyik aukciós portál ajánlatára!
Ájer András is készített térképet Rákoscsabáról 1937-38 körül. ERH digitális adattára
Amely területet ma neveznek Rákoscsabaújtelepnek.
4
Mivel az egész térképet, megfelelően olvasható méretben, ezen újság lapjain lehetetlenség közölni, az egyes, mára már megszűnt vagy átalakult objektumok neve mellett zárójelben jelzem azok helyét a régi és a mai utcanevekkel meghatározva.
5
Az ismertetésben a rajzoló sajátos helyesírását megtartottam. (ÁF).
2
3
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ma Tanár – utca elején, a Mézeskalács Óvoda)
12.Polgári iskola (A Kossuth utcában
– ma Péceli úton volt, a mai Tanár
és Óvónő utcák között, az előbbihez közelebb.)
13.Ipartestület (A József – ma Óvónő – és a Kossuth utca sarkán állt a
székház. Ma 153. szám.)
14.Phöbus (Villanyszolgáltató vállalat. Továbbmenve a Kossuth utcán
Rákoskeresztúr felé, a mai Posta
utáni egyik házban volt.)
15.Állami elemi isk. (A mai Szabadság sugárúti Általános Iskola elődje.)
16.Csendőrség. (Ebben az időben az
Anna utca 25/27 szám alatt állomásoztak.)
17.Téglagyár (A Körút – ma Csabagyöngye utca – és a Batthyány –
ma Lemberg utca sarkán állott, a
volt Goldmann – később Csabagyöngye – Strandfürdő oldalán,
azzal átellenben. 1927. évi megnyitása előtt a strandfürdő helye a téglagyár üzemi területe volt.)6
18.Csabagyöngye Strand
19. Víztorony (A Horthy Miklós,
Dembinszky – ma Öntöző – Bácskai – ma Baracska – u. által határolt
területen volt.)
20.Vízművek (A Horthy Miklós és a
Mikes – ma Várvíz utca kereszteződéséhez közel helyezkedett el, a
Rákos-patak azóta megszüntetett
déli ága mellett. Ma a Volán utca is
itt van.)
21.Újtelepi vasútállomás
22.Mária Strand (Ma már bizony,
néhányaknak ezt is magyarázni
kell: a Vasútállomás mögött, a patak mentén volt.)
23.Csabai állomás
24.Malom (1933-ban a hajdani csabai malmok közül már csak a Pintér
-malom működött a Rákóczi – ma
Battonya – utca mellett, a mai
Pöszméte utcával szemben, a patak
partján.
25.Hősök emléke
(Csaba vezér
szobra)
26.Tűzoltó szertár (A mai Közösségi
ház mögött, a Lajos – ma Lajosház
– u. sarkán volt.)
27.Sträusler-fakereskedés (A Kossuth u. patak felőli oldalán, a
Casino utcai kereszteződéstől pár
száz méterre, Keresztúr felé üzemelt.
28.Br. Schell parcellázási iroda (Az
egykori Kucorgó csárda épületében
volt, a mai Kucorgó térnél.)

Ezen objektumokat vélte hát fontosnak tartani külön megjelölni a
térképen a szerkesztő.
A térképen felirattal szerepel még
a Lőtér területe, amely temetőnek az
iskolától távolabbi végétől keletre
helyezkedett el, s láthatjuk, hogy a
bárói kastély mögötti park a Petőfi
Sándor – ma Szántó Géza – utcáig
ért. Jelzéssel szerepel rajta a csabai
temető területe, s egy annak szánt
terület a mai Nagyszékes utca közepe táján, az utca északi oldalán.
A régi, települések belterületét
ábrázoló térképek esetében mindenképpen érdekesek az akkori közterületek elnevezései. Ezek ismertetését
jelen esetben megkönnyíti, hogy
Rákoscsabán az utcák nagyjából az
égtájaknak megfelelően vannak tájolva.
1933 januárjában, a ma Rákoscsaba-Újtelepnek nevezett településrészen az észak-déli tájolású utcák
nevei a következőek voltak, nyugatról kelet fele haladva.
Pozsonyi utca (ma: Ároktő u.),7
Losonczi utca (Ősagárd u.), Lőcsei
6

u. (Robogó u.), Eperjesi u. (Terény
u.), Bártfai u., ,B’ utca (Kiskút u.),
,C’ utca (Jásztelek u.), Kapisztán J.
u. (Tura u.), Gr. Apponyi út (Naplás
út), ,A’ utca (Muránykő és Vendég
u.), Hunyadi János út (Hidasnémeti
u.) és Gr. Tisza István (Tarcsai út).8
A vasútvonal melletti utcát akkor
is Szent Imre herceg útjának nevezték, kivéve az elejét, ahol a Horthy
Miklós út (ma Szabadság sugárút)
keresztezte a vasutat. Itt volt a Horthy Miklós tér. (A rajzoló következetesen i-vel írja.) Tőle egy utcával
északra a Kassai u. (Besenyszög u.).
A nagyjából nyugat-keleti irányba
tartó utcák 1933-ban még zömmel a
parcellázáskor adott római számmal
vannak jelölve, I-től XXV-ig. Itt
látható néhány utólagos, grafitceruzával történő bejegyzés a térképen,
nyilvánvalóan a későbbi utcanevekkel.9 Ezek a bejegyzések a következők (délről északra haladva): Az I. u.
a Gr. Apponyi utcáig Kassai, utána
Alvinczi u. (ma Gőzös). A II. az Aba
u. névre hallgat (Abaliget). A III. u
Aggteleki (Dallamos u.), a IV. u.
Alpár (Harsona u.), az V. az Apaffy

Puzsár Imre: Rákoscsaba kül- és belterületeinek története 1950-ig. Szakdolgozat, ELTE történelem szak, Budapest
2008. ERH adattára
A régi és a mai utcanevek összevetéséhez az ismertetett térképet és a Google Earth számítógépes programot használtam.
8
Bonta Mária Laura képviselőtestületi jegyzőkönyveket idéz. Ezek szerint a Horthy Miklós tér a Pozsonyi, Losonczi,
Lőcsei, Eperjesi, Bártfai és Kassai utca elnevezést a rákoscsabai képviselőtestület 1928-ban fogadta el. (BFL V. 711.
a. Képviselőtestületi jegyzőkönyv III. kötet 1928. IX. 5. 206. p.) 1933. február 19-én pedig a Vangel-telepen: a Rákoscsaba vasútállomástól az újtelepi állomásig vezető út neve Szent Imre herceg út lett; a cinkotai úté gróf Apponyi
Albert út; a cinkotai és tarcsai út közötti utca neve Hunyadi János út; a tarcsai út neve pedig gróf Tisza István út lett.
(BFL V. 711. a. Képviselőtestületi jegyzőkönyv IV. kötet 1933. II. 19. 156. p.) Ezek szerint a térkép szerkesztését
vagy mégsem január 22-én zárták le, vagy akkor ezek már köztudottak voltak, csak a hivatalos elfogadás történt négy
héttel később.
Bonta Mária Laura: Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története, Rákosmenti Helytörténeti Füzetek II/1., Erdős
Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Budapest, 2004. 43., 45. o.
9
Ahol nincs ilyen bejegyzés, csak a római számok szerepelnek, ott a mai utcaneveket sem említem. A rákoscsabaújtelepi
utcanevek története olvasható Bonta Mária Laura művének függelékében. 64-66. o.
7
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(ma Aranykút u.) A térképen még
római számmal sem jelölt, mai Alapkő utcára ceruzával utólag a Bajza u.
nevet írták. A IX. utca az utólagos
bejegyzés szerint a Damjanich nevet
kapta, ez ma Diadal. A mai Ősagárdtól illetőleg Ároktőtől a Bártfaiig
tartó két rövid utcácska, az utólagos
bejegyzés szerint, a Dévény
(Hencida) és Eszterházy (Szikra)
nevet kapta. A VI-VII-VIII. utca, az
1933-as térképen, még a mai Kiskút
utcától a Tarcsai útig tartott, ma
azonban a Rácsos utcánál végződnek. A XI. utcára a Frangepán (ma
Jászapáti) nevet írták. Rajtuk kívül
még a XVI. utcán szerepel ceruzás
bejegyzés, a Klapka u. név (Hártya)
a XVII-en, Lavotta (ma Nagyszékes)
u., továbbá a XXI-en, a Magyar
(Ignác), a XXII-en Munkácsi
(Delelő), a XXIII-on Nimród
(Kálnok), a XXIV-en Peterdi (Petri)
és a XXV-en a Piski utca neve. (Ez
utóbbi – csodák csodájára – ma is ezt
a nevet viseli.
10

A Gróf Apponyi (Naplás) és a
Gróf Tisza István (Tarcsai) utak esetében mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ezek nagyon régi útvonalak. Az előbbi Cinkotát, az utóbbi
Tarcsát kötötte össze Rákoscsabával
már a középkorban is.
A vasútvonaltó délre, a mai Rákoscsabai területen is vannak ilyen útvonalak. A térképen Kossuth Lajos –
külterület kezdete előtt már ekkor
Péceli – névre hallgató, mai Péceli út
a történelem folyamán fontos szerepet töltött be, mint kereskedelmi,
esetleg hadi útvonal. Irányát a Rákos
-patak folyása határozza meg, nyilván már az írásos források megjelenése előtti időben használatos volt.
Erre a mellette talált régészeti leletek
is utalnak. Ezt keresztezi az előbb
említett Gróf Apponyi utca folytatása a Rákos (ma Rákoscsaba), majd
Zrínyi utca, amely Ecseren keresztül
dél fele vezetett.
Az északról dél fele irányuló utcák
a térképen a következők, a rákoske-

Ha megmarad az eredeti neve, legalább valami emlékeztet az itt, több száz évig működő, 1928-ban lebontott malomra.
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resztúri határtól kezdve, először a
Kossuth utca északi oldalán: Dobó u.
(ma Dunaszeg u.), Arany u. (Nyuszt
u.), Horthy út (Szabadság sgt.),
Vannay utca, Mikszáth (ma Prém)
u., Erzsébet (Szöcske ) u., Malomház
(Zamenhoff) u.,10 Labda (Eszperanto) u. majd a Casino u. (ma Kaszinó köz). A mai Rákoscsaba utcának Rákos u. volt a neve, a Czeglédy
Mihály utcát pedig Széchenyi utcának hívták, a Dédes köz a Templom
köz, míg a Lajosház köz a Lajos köz
névre hallgatott. A Battonya köz
neve Levente köz, a Pöszméte utcáé
a Kolozsvári u., az Írás utcáé az Irányi u., a Bördöce utcáé a Szt. István
u., a Színes utcáé pedig a Szent
László utca volt. A Kossuth utcától
(Péceli úttól) a vasútig nyugat-keleti
irányba tartó utcák nevei megint csak
a rákoskeresztúri határtól kezdődően
az alábbiak voltak: A RákoscsabaÚjtelep vasútállomás mögött volt az
Ungvári (ma Vasútőr) utca, a Horthy
Miklós útról a másik oldalt nyíló két
utca pedig a Zólyomi (Váltóőr) és az
Iglói (Gázló) utca névre hallgatott. A
patak másik oldalán fekvő Mikes
utcát ma Várvíz utcának hívják.
(Gondolom azért, mert vár sosem
volt a környéken, ma meg már a víz
sem itt folyik…) A Rákos (Rákoscsaba) utcától keletre, a térképen
névtelen utcaként jelölt utcácskának
ma legalább Fűzkút utca a neve, utalva a Zrínyi utca hajdani elnevezésére. A Lajos utca ma Lajosház u., a
Rákóczi Battonya, Deák Ferenc pedig Páncél utca lett.
Észak-déli irányú utcák a Kossuth
utcától délre a keresztúri határtól
keletre haladva: Kazinczy (Kisvárda)
u., Horthy Miklós u. (Korábban Fasor, ma Szabadság sgt.), Vécsei
(Nápoly) u., Batthyány (Lemberg) u.
Anna u., József (Óvónő) u., Antal
(Tanár) u., Zrínyi u. Az Tordai utca,
amely ma a Csabagyöngye köz nevet
viselő rövid utcácska, a strandfürdőt
határolta a keleti oldalon. A mai Kalmárvölgy utcának ekkor még csak az
eleje volt kiépítve, ezt Aradi utcának
hívták. A Laffert utca és a Temető
utca szerencsére ma újra a régi nevét
viseli. A Kossuth utcától délebbre
kezdődő, nagyjából észak-déli tájolású utcák: Besztercei (Zimonyi) u.,
Szigetvári (Szigetcsép) u., Vajdahunyadi (Peregi) u., Dévai
(Nó grád kö ve sd ) u., S zeb e ni
(Nemesbükk) u. és Károly (Emlék)
utca.

A rákoskeresztúri határtól kezdve
a Zrínyi utcáig a következő nyugatkeleti irányú utcák találhatók a térképen: Bethlen (Borsfa) u., Béla
(Nyitány) u., Bocskai (Nagyszénás)
u., közepén a Szabadság (Árpád-házi
Szent Erzsébet park) térrel, Körút
(Csabagyöngye) u., Dembinski (sic –
ma Öntöző), u., Bácskai (Baracska)
u., Erdély (Füzesabony) u., Felvidék
(Pestvidéki) u., Nyugatmagyarországi (Úttörő) u., Jókai (Lövész) u.,
Andrássy (Agyagos) u., Attila
(Nyeremény) u., Árpád (Árkádos) u.,
Eötvös (Pajta) u., és Jósika
(Kispajtás) utca.
A Zrínyi utcától keletre a mai
Szánthó Géza utcát Petőfi Sándor
utcának hívták, a Gyeplőst pedig
Nagymezőnek, a Körút átment a
Zrínyi utcán, ez a része ma az
Alsódabas utcának felel meg, míg
folytatása a Szabadkai utca, a mai
Szabad határ utca. Névvel szerepel
még a térképen a Temesvári (Porzó)
u., a rövidke Csíki (Rés) és Tordai11
(Kréta) u., a Háromszéki (Regélő), a
Fogarasi (Rovátka), a Radnai (Edző),
a Lugosi (Lugas) és az Udvarhelyi
(Pelikán) utca.
Itt ér véget a beépített terület, de az
utcahálózatot már a parcellázandó
területeken is megvolt, ezt is rögzítette a felmérő. Ezek egyikén a Bercsényi utca név szerepel, mint jóval
későbbi bejegyzés. Ez ma a Csongrád utca. Ugyanígy ráírták a lapra
valamikor a rákoskerti Erzsébet királyné utca (ma Erzsébet körút) nevét is
Engedtessék meg itt egy személyes
megjegyzés ezen ismertető írójának.
Budapesten legutóbb a rendszervál-

tozás utáni években változtak meg
nagy számban az utcanevek. Érthető,
hogy a főváros nem akarta, hogy
minden településrészen visszaállítsák
a régieket, hiszen egyes nevekből így
nagyon sok lett volna. (Csak kerületünkben több Kossuth, Klapka, Damjanich, Hunyadi, Andrássy utca lett
volna, hiszen több régi településrészen neveztek el utcát történelmünk
nagyjairól. De, hogy Rákoscsabán
(ekkor senkinek sem jutott eszébe,
hogy talán megérdemelne egy-egy
utcanevet Lakatos Kálmán vagy
Lokaicsek Károly egykori plébános,
idős vagy ifjú Merva Ferenc tanító,
iskolaigazgató, Bolza Mariette, esetleg az 1849-ben hősi halált halt –
kell ennél önfeláldozóbb tett? – Kun
János? Kapásból… Nyilván fel lehetne még néhány tucat nevet sorolni, nem is beszélve a régi földrajzi
nevekről! És megmaradtak az olyan
szánalmas, korábbi átnevezések is,
ahol a Felvidékből Pestvidéki, az
Árpádból Árkádos, a Lugosiból Lugas, a Szabadkaiból Szabad határ
utca lett. Sajnos ez a kritikus megjegyzés érvényes egész Rákosmentére…
Ennyi mindent elárul számunkra
egy 1933-as reklámtérkép. De ne
felejtsük el, hogy azért ez tényleg
hirdetéseket is tartalmaz! Rajzos,
bájos hirdetéseket. Saját szolgáltatá-
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sait is ajánlja rajta az alkotó. „Ha jól
és ízlésesen akar építeni, úgy terveit
készíttesse ifj. Gráf József községi
építési szakértő, műszaki tervező
irodájában, hol olcsón ízléses és
szakszerű munkát kap. Rákoscsaba,
Zrínyi u. 11. sz.” Nos az építész úr, a
mellett, hogy nyilván „ízléses” házakat tervezett, térképet is kiválóan
tudott szerkeszteni. Azt azonban be
kell vallani, az alakrajz nem volt az
erőssége. Az a női fej sem sikerült
igazán tökéletesre,12 amely Hajduk
Károly fodrászmester szomszédban
lévő (Zrínyi u. 7.) üzletét reklámozza. A perspektivikus rajzzal is akadtak problémái, amint az Sträusler
Mihály fakereskedését hirdető rajzon
látható, de ez bennünket ne érdekeljen! Inkább az, hogy ez a Kossuth
utca 112-114. szám alatt volt és lehetett ott kapni épületfát, asztalos árut,
cementet, meszet, gipszet, cementlapokat, eternitpalát, cserepet, téglát,
tűzifát és szenet. Hirdeti még Boros
Dezső Kossuth L. utca 45. szám alatti Fűszer - Csemege üzletét, ahol
mindenféle déligyümölcsöt, narancsot, fügét, datolyát, meg az ásványvizek mellett rumot, likőrt, bort és
Unicumot (!) is lehetett vásárolni. A
nyilván szolidan erotikusnak szánt,
ám kissé kicsavart testtartású, fürdőruhás hölgy pedig a Csabagyöngye
Strandfürdő örömeit hirdeti. Itt – a
kisasszony látványa mellett – a
„kellemesre temperált” (értsd: a nap
által felmelegített) „tiszta víz” és a
„Buffet” is a nagyérdemű szórakoztatását szolgálta. És talán számunkra
a legérdekesebb hirdetés az, amely a
rákoskerti parcellázásokat ajánlja
figyelmünkbe. (1933. januárját írjuk!) Idézzük pontosan, hogyan is
reklámozta a telekvásárlást a
„Kuczorgói” csárdában működő iroda! „Ha Pestet akarja látni, de
egészséges levegőt élvezni, úgy csakis a rákoscsabai br. Schell Gyuláné
olcsó, egészséges vizű telkeit vásárolja. Pesttől 16 kilométerre,
magasfekvésű jó föld, a telekárak
ennek dacára hallatlanul olcsók. 36
havi törlesztés. Köröskörül beépített
terület. Uj állomás. Rákoskert. Csakis itt vásároljon telket. Telekárak
1.50-től 7 P-ig.”
Az itt ismertetett térképet a kutatók, előzetes egyeztetés után, megtekinthetik az Erdős Renée Házban.

Itt bizony téved a rajzoló! Hiszen találkoztunk már egy Tordai utcával a csabagyöngye Strandfürdő mellett. Ennek az
utcának Torontál utca volt a neve. Lásd Ájer András tűzoltóparancsnok 1937-38 körül készített térképét és Láng
Gábor MÁV főtiszt ennek alapján, 1940 körül készített térképét. (BFL XV.16.f.283/2, Erdős Renée Ház digitális
adattára)
12
Önbizalomhiánnyal azért nem vádolhatjuk a „mestert”. Mindegyik rajzát külön-külön is aláírta.
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Millisits Máté
100 éve jelent meg Szánthó Géza lelkész
Rákoscsaba történetéről írott könyve
Szántó Géza református lelkipásztor 1875-ben született a Pest megyei
Bugyi községben. Teológiai tanulmányai befejezését követően Tápiószelén kezdte el lelkészi hívatását. A
Rákoscsabai Református Egyházközség lelkipásztorává 1903 szeptemberében választották meg. Szánthó
Géza lelkészi szolgálata elkezdését
követően új református templom
megépítésének „irányítását” tűzte ki
elsődleges célként, amelyet meg is
valósított.
Rákoscsaba középkori
eredetű temploma a XX.
század elejéig állt fent.
Ezt az ősi épületet a
reformátusok a XVII.
század első évtizedeitől
használták, de mivel
életveszélyessé vált,
1904-ben lebontották.
Ugyanott épült fel a
j ele n le g i
te mp lo m
Strasser Albert tervei
szerint, amelyet 1905.
április 9-én szentelt fel
Mády Lajos, a Pesti
Református Egyházmegye esperese. Ezen a
kiemelt egyházi alkalmon egyúttal az új lelkész beiktatására is sor
került. A templomszentelési istentiszteletre
Szánthó Géza megírta a
Rákoscsabai Református Egyházközség rövid
történetét, amelyet az
ünnepség végén fel is
olvasott.
A lelkész által készített munka a
hallgatóság körében élénk érdeklődést keltett, többen a dicsérő szavak
mellett, arra kívánták rábeszélni az
ifjú lelkipásztort, hogy ne elégedjen
meg, azzal, hogy saját egyházközségének a históriáját elkészítette,
hanem írjon egy a „kor igényei szerinti teljes” monográfiát Rákoscsaba
történetéről.
A bíztató szavakat Szánthó Géza

évekig a szívében forgatta, - majd a
csabaiak örömére- 1911-ben kezdet
hozzá községtörténeti munkájának
megírásához. Egy évi múlva, 1912
őszére készült el a szerző a
„Rákoscsaba község leírása - régi és
új kori ismertetése” című munkájával. Rákoscsaba történetéről megírt
első könyv szerzői kiadásban jelent
meg; kinyomtatásának költségeihez a
község négyszáz koronával járult
hozzá.

nak megismerése, munkásságuknak,
küzdelmeiknek ecsetelése az „élet
mestere” reánk nézve, mely megtanit
bennünket a múlt tiszteletére, a jelen
megbecsülésére s a jövőben való
reménykedésre. E nemes cél szolgálata hozta létre, ntiszt. Szánthó Géza
ref. lelkész ur buzgalmával, e jelen
művet is, mely mig egyrészt Magyar
hazánk történelmének sok fáradsággal csiszolt ragyogó ékköve, addig
Rákoscsaba község közönségének
megbecsülhetetlen talizmánja.”

A könyv elkészítésének évében
alakult meg a Rákoscsabai Testgyakorlók Köre, amelynek első díszelnökei dr. Lakatos Kálmán és Szánthó Géza
voltak. Ez a testedző
kör volt az utolsó civil
kezdeményezés, amelyet az első világháború előtt Rákoscsaba
polgárai megszerveztek. Szánthó Géza
könyvének egyik értéke, hogy munkájában a
csabai egyházak és a
helyi gazdaság és igazgatás történetének ismertetése mellett a
XX. század elején virágzó társadalmi életet
is részletesen bemutatta.1
Az 1914-1918 közötti
„nagy világégés” mind
a lelkipásztor, mind a
község életét megnehezítette. A világháborúval összefüggő megpróbáltatások, Géza
nevű fia halála,
Erdős Renée Ház
Szánthó Géza egészségi állapotának negatív változásához
Dr. Lakatos Kálmán (1875-1938) vezetett. Egészségi állapotában 1926
rákoscsabai esperes-plébános, a -ban agyi történés következtében
könyv megírását a plébánia történe- változás állt be. Fél éves lábadozást
tének hiteles ismertetésével, a szük- követően azonban 1933-ban beköséges idegen nyelvű íratok fordításá- vetkezett haláláig folytatta lelkipászval, és előfizetők gyűjtésével támo- tori szolgálatát.
gatta.
Szánthó Géza Rákoscsaba történeA könyvhöz írt előszavából idéz- téről készített munkáját 1996-ban, a
ve:
millecentenárium évében, hasonmás
„Az elődök, az ősök életviszonyai- kiadásban, 2000 példányban újra
megjelentette Budapest XVII. kerü1
A 266 oldal terjedelmű könyvet Breitner Károly kő- és könyvnyomdája nyomtatta Budapesten.
2
A 1996-os reprint kiadást, Szánthó Gézának 1913 –tól 1919 –ig és 1922-től 1928 -ig a csabai eseményeket tartalmazó letének Önkormányzata2
jegyzeteit függelékként közölve jelentették meg.
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Felhívás
Száz éves a rákosmenti helytörténetírás
Idén van pontosan száz
éve annak, hogy Rákoscsabán Szánthó Géza református lelkész saját kiadásában, a község támogatásával, megjelentette
Rákoscsaba község leírása – régi és újkori ismertetése című munkáját. Ezt
az időpontot tekinthetjük
a rákosmenti helytörténetírás kezdetének, mert a
korábban nyomtatásban
megjelent írások inkább
csak az akkori kor eseményeit írták le vagy a település korabeli képét ismertették és terjedelmük
is elhanyagolható volt. Ha a történeti-helytörténeti kutatás azóta több tekintetben felül is írta a műben közölteket, azt mai
szemmel is látnunk kell, hogy Szánthó Géza könyve a kor színvonalán álló, lelkiismeretes kutatómunka után létrehozott mű
volt. A kutatók a mai napig nyugodtan használhatják forrásként
elsősorban az intézmények – egyházak, iskolák, községi elöljáróság, társadalmi szervezetek – történetére vonatkozó fejezeteket és Rákoscsaba akkori eseményeinek, állapotának bemutatását.
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