Adalék az Erdős Renée Ház aktuális programjához
Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (1174 Báthory utca 31.) kiállításon mutatja be a
Rákospalotai Múzeum Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteményének Madarászhagyatékát (Madarász Viktor és Madarász Adeline műveit). Cikkünk a gyűjtemény talán legérdekesebb darabjáról szól. Ez a kuriózum és a fotó alapján készült festmény megtekinthető a 2013. április 28-ig nyitva tartó kiállításon, amely látogatható keddtől vasárnapig 14-től 18 óráig. (Az Erdős Renée Ház március 29. és április 1.
között zárva tart).

S

ok eredeti Kossuth Lajos fotográfia kering szerte az országban, köztük található dedikált is. A
Rákospalotai Múzeum fotóját azonban nemcsak Kossuth eredeti aláírása teszi különösen értékessé, hanem
annak a személye is, akinek az idős
kormányzó dedikálta a fényképet. A
fotográfiát Madarász Viktor kapta
1877-ben Kossuthtól, aki akkor a
Turin (Torino) melletti Collegno al
Baraccone-ban élt.1
A Madarász famíliában a
korai időktől uralkodóak
voltak a haladás eszméi.
Viktor atyja, András a reformpártiak oldalán álló
jogvégzett ember volt, mint
a csetnek-pécsi vasgyári
egyesület egyik alapítója és
igazgatója, a hazai iparfejlesztést is nagymértékben
előmozdította. Az atyai példán fölbuzdulva az ifjabb
Madarász András és testvére, az ekkor alig tizennyolc
éves Viktor is beállt a honvédseregbe. Ahogy leánya,
Madarász Adeline mesélte
az ötvenes években, a vézna
fiú, aki ekkortájt még joghallgató volt Pozsonyban,
hogy idősebbnek, erősebbnek tűnjék, nemzeti színű,
bojtos cseréppipát szorított a
fogai közé, lássák mennyire
érett katonának való ember.
Ennek ellenére a sorozóbizottság mégis kiszúrta fiatalságát s gyengeségét és
haza akarta küldeni. Erre ő sírva
fakadt, mire megsajnálták és mégis
besorozták közkatonának.2
Madarász Viktor a szabadságharc
bukása után egy ideig Csetneken
bujdosott, majd folytatta jogi tanulmányait, ám ezzel egy időben már a
festészet iránt is érdeklődött. Ilyen
előélet után nem csodálkozhatunk,
ha később, érett művészként, képei-

nek témáit a magyar történelem
'rebellis' korszakaiból merítette. Közismert, történeti tárgyú képeit ismerve, természetesnek tűnik a művésznek az a törekvése, hogy lefesse korának legnagyobb élő magyarját, a
száműzetését Itáliában töltő Kossuthot, akit személyesen is ismert. 1877
-ben elküldte neki a Petőfi halálát
ábrázoló műve olajnyomatát, cserébe
azt kérve, hogy a kormányzó küldjön

neki egy fényképet, amely alapján ő
megfestheti arcvonásait. Kossuth
teljesítette kívánságát és elküldte a
fényképet egy kétoldalas levél kíséretében, amely így hangzik:
Collegno (Al Baraccone)
Martius 14. 1877
Uram Barátom!
Igen igen kedves meglepetésben

1

1874. márciusában, több mint tíz év után felmondta torinói bérlakását és a város melletti Collegno al Baraccone-ban
vásárolt két holdnyi kertet, rajta házzal és odaköltözött. (Kossuth 1884-ig lakott itt.) http://kossuthkor.uw.hu/src/
kepekkossuth.htm – 2013. március 2.
2
Székely Zoltán: Madarász Viktor 1830-1917. Kiállítási katalógus tanulmánnyal. Fővárosi Képtár. Budapest 1952. 9. o.
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részesített Ön nagy művészi becsű
ajándokával
Fogadja legjobb legőszintébb köszönetemet, amelynek kijelentésével
azért késtem ekkoráig, mivel kívánt
fénykép elküldése nállam megvallom
nem könnyű feladat vala.
Nékem hóbortjaim közé tartozik,
hogy arczom megörökítése ellen különös ellenszenvet érezek, ollyanynyira, hogy ha csak absolute kényszerítve nem vagyok reá én
nem tudom magamat semmi
"posirzás- sokra" elszánni.
Még az én jó fiaim is hiában
unszolnak évek óta, hogy
vegyem kedvükért igénybe a
Nap e hamis sugarait. Nem
tettem, mert jól vagy rosszul,
de nekem úgy látszik, hogy
ez alatt mindig egy kis hiú
gyarlóság rejlik, ami nem
jól áll a férfinak.
Aztán magasabb alapja is
van nálam az ellenszenvnek.
Ha én művész volnék
(fájdalom, nem vagyok), én
sohasem vesztegetném agyam
prometheusi szikráját arra,
hogy
akármely halandó
ember romlandó arcvonásait feltartsam az utókor számára, hanem igyekezném
vonásokat találni fel (a mint
Ön művész keze "Petőfy
halálánál" tevé), melyek az
eszmének adnak alakot, 's
vagy egy tény értelmét, vagy
egy egész életerkölcsi irányát jellemzik az arc vonásaival. A mi porból lett, hogy porrá
legyen, az ne bitorolja a maradandóságot, melyre csak tetteknek 's eszméknek van igényük.
Hát biz én, mi tagadás benne, kissé
meghökkentem a szerény kívánság
felett, mellyel Ön becses ajándékát
kisérte, minthogy a 10 év előtt haza
vándorló Magyar Légionariusok
szorgolására történt fényképezés óta
én nem szolgáltam semmi photograph gépnek objektumul, tehát sem

új, sem régi arczkép nem volt birtokomban. már törtem a fejemet, hogy
miként szánjam reá ősz fejemet a
"posírozási" vállalatra. Ha nem a
míg haboztam megjött a Czeglédi
"force majeure" és ketté vágta a
gordiusi csomót.
Fel használtam az alkalmat
(gondolom az utolsót életemben) egy
kissé nagyobb példányt, de csak is
egyet készíttetni Önnek számára,
mellyet van szerencsém ide rekesztve
át küldeni: nem mint viszonzást Ön
nagybecsű ajándékáért (mert az én
küldeményem becstelensége ezt a
gondolatot kizárja), hanem, hogy kivánatát teljesítsem; 's hogy ezzel
több alkalmat nyújtsak Önnek az
arczok mulandósága feletti elmélkedésre, ha ugyan érdemesnek tartotta
Ön megtartani emlékezetében azon
Kossuth Lajos arczát, a kinek szerencséje volt 18 év előtt Önnek társaságában a Versaillesi képcsarnokot
meglátogatni, 's ott a Nápolyi Bourbonok királyilag superlativ majomiságában gyönyörködni, a mely oly
hatalmasan illusztrálja Darwin leszármazási elméletét.
Ha még élni találnék(??!) a Párisi
jövő kiállításig, örvendenék a gondolatnak, hogy ott Önnek műveiben,
mint magyar büszkélkedhetném, 's
tán módomban lehetne Önnel még
egyszer az életben kezet szorítani;
szóval is biztosítva Önt nagyrabecsülésemről, mint arról, hogy Ön nekem
becses ajándékával igaz örömet okozott.
Üdvözlöm Önt barátilag
Kossuth
A levél az Országos Levéltár Újkori gyűjteményében található. Először
a Vasárnapi Újság 1877. április 1-i
számában publikálták.
Madarász, a portré alapján még az
abban az évben megfestette Kossuthot. Ezt a festményt a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. 1907-ben is készített egy idős Kossuthot ábrázoló festményt, ezt és az eredeti fényképet a
Rákospalotai Múzeum őrzi. Ezek
1960-ban, a művész lányának, Madarász Adeline-nek ajándékaként
kerültek a gyűjteménybe.

Kádár Zsófia - Lakatos Bálint
Vecsey Ferenc hegedűművész (1893-1935) sírja
Rómában
Idén 120 éve született Vecsey Ferenc, a XX. század első évtizedeinek Európaszerte egyik legismertebb hegedűművésze, aki gyermekkorában 1907-ig
Rákoshegyen lakott. Vecseyt csodagyermekként ismerte a kontinens, 10 éves
kora óta önálló koncerteken lépett fel. Hubay Jenő leghíresebb tanítványa
volt, akit Dohnányi Ernő és Bartók Béla is többször kísértek zongorán. Utóbbi éppen 1906 tavaszán, ibériai hangversenykörútján is. Bartókot a Vecsey
családdal való kapcsolata vonzotta Rákoshegyre − az akkori Rákoskeresztúr
–Zsófiatelepre. 1906. májusi hazatérésük után Vecseyék Bartókot meghívták
rákoshegyi nyaralójukba is, ahol az egész nyarat eltöltötte, és a környék nagyon megtetszett neki.1 Vecsey Ferenc később Berlinben folytatta tanulmányait, majd koncertkörútjai során az egész világot beutazta Amerikától Kelet
-Ázsiáig. Kevésbé ismert zeneszerzői tevékenysége; szalonkompozícióit és
virtuóz szólódarabjait olykor ma is játssza a rádió. 2 Rövid beszámolónkkal
emléke előtt szeretnénk tisztelegni.

V

ecsey magasra ívelő életpálya
derekán, mindössze 42 éves
korában hunyt el egy sikertelen műtétet követően tüdőembóliában.
Guilia Baldeschi grófnővel 1924-ben
kötött házassága gyermektelen volt.
Özvegye a római Veranói temetőben
(Cimitero del Verano, hivatalos nevén: Cimitero Comunale Monumentale Campo Verano) temettette el.
A Veranói temető a hét római főtemplom egyike, a falakon kívüli
Szent Lőrinc-bazilika (Basilica di
San Lorenzo fuori le mura) mögötti
enyhén lankás területen található. A

3

Force majeure: nagyobb, elháríthatatlan erő; akadály,
kényszerhelyzet. 1876. december 27-én Kossuthot Cegléden országgyűlési képviselővé választották, de nem
fogadta el a mandátumot. 1877. január 24-én a collegnoi
házban fogadta a ceglédiek száz tagú küldöttségét. Ismét
részletesen megindokolta, miért nem térhet haza.
http://kossuthkor.uw.hu/src/kepekkossuth.htm —
– 2013. március 2.
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Napóleon alatti francia megszállás
idején (1808–1814) létesítették, Róma első polgári köztemetője. Területét tekintve a második legnagyobb –
a budapesti Újköztemetőhöz mérhető
léptékű, de valamivel nagyobb annál.
Számos olasz híresség, köztük például Garibaldi nyugszik itt; a díszes
főbejárathoz és a bazilikához közelebb eső részein számos értékes XIX
–XX. századi klasszicista, eklektikus
vagy szecessziós síremlék, sírkápolna található.
Vecsey sírhelyét jeles helytörténészünk, Dombóvári Antal családjával
2011 októberében már kereste, de
eredménytelenül. Ezután kaptuk a
megtisztelő felkérést, hogy próbáljuk
meg Vecsey sírját megtalálni és az
Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem számára dokumentálni. Erre végül római kutatói
ösztöndíjas tartózkodásunk alatt,
2012. december 16-án, 18-án és 23án került sor. (Dombóvári Antal önzetlenül megosztotta velünk a rendelkezésére álló információkat és
tapasztalatait, ami nagy segítséget
jelentett. Köszönet érte.)
Vecsey Ferenc 1935. április 5-én,
pénteken hunyt el. A mellékelt temetői nyilvántartás részlete szerint3
április 9-én, kedden temették el.

A hajdani „Vecsey-nyaraló” ma is áll a Szabadság és Jókai utcák sarkán. Vö. R. Szabó István: Bartók Béla Rákoskeresztúron. Budapest, Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, 2006, 5−9. A házon 2007 óta egy Laborcz
Monika által készített emléktábla is emlékeztet Vecseyre.
2
Néhány szerzeménye megtalálható az Erdős Renée Ház digitális archívumában, kéziratai részben a budapesti Országos
Széchényi Könyvtárba kerültek.
3
Itt szeretnénk megköszönni a temető információs irodájának a felvilágosítást és a kinyomtatott másolatot.

3

A bejegyzésben „de Vecsey
Fercuch” néven szerepel. (Köztudott
dolog, hogy a magyar nevekkel az
olasz anyanyelvűek nehezen birkóznak meg, ezért az elírás nem meglepő.) A sírhely a bejegyzés szerint a B
parcella (riquadro) 32. sor (fila) 20.
helye (fossa) „alla cappella Sangue
Spar[so]”, azaz a Vérehullás-kápolnában. A sír feltalálása azért nem volt
egyszerű, mert a temetői nyilvántartás – amúgy olaszosan – nem pontos.
A veranói temetőben a parcellák arab
számmal vannak jelölve, azt tehát
biztosra vehettük, hogy a sírhelyet
egy kápolnán belül kell keresni. Ennek neve sem volt azonban pontosan
megadva. A név helyesen: Cappella
sepolcrale dell’ Archiconfraternita
del Preziosissime Sangue di nostro
signore Gesù Chisto (Mi Urunk Jézus
Krisztus Legszentebb Vére testvérület temetkezési kápolnája). Ez a hasonló nevű vallásos testvérület
(Archiconfraternita del Preziosissimo
Sangue e SS. Vergine del Rosario)
kezelésében van, és többrendbeli
kérdezősködéseink során sikerült
csak azonosítanunk, illetve bejutnunk. A kápolna épülete a temető
kellős közepén, a főbejárattól mintegy egy kilométerre a 42bis parcellában található (a 42. parcella második
része); ez a parcella a temető XVIII.
körzetébe, az Altropiano – Vecchio
Reparto nevű területre esik. A temető
térképe ottjártunkkor a bejárati kapuknál szórólap formájában szabadon
elvihető, illetve letölthető volt a temetőt kezelő Cimiteri Capitolini honlapjáról.4
A kápolna egy nagy, két szintes L
alakú épület, amelynek korábbi szár-

nya 1880 körül, későbbi, merőleges
szárnya az 1920-as években épült, és
bővítették az 1960-as és 2000-es
években is. A külső járószinten nyíló
bejárat az épület második szintjére
visz: a „földszint” alatt egy kívülről
egyáltalán nem érzékelhető, ugyanolyan belmagasságú alagsor (altemplom) található. A két szint egybe van
nyitva és közös tetővilágítással rendelkezik, a földszinten járófolyosókon mehetünk körbe, a
két szint között lépcsőkön lehet le- és feljutni.
A két szárny között csak
a felső, azaz földszinten
van átjárás. Az épületben
mintegy 800–1000 sírhely található. A sírokat
elnézve főleg jómódú
középosztálybeli családok, személyek (orvosok,
mérnökök, katonatisztek,
több arisztokrata és pap) temetkeztek, temetkeznek itt mint a testvérület
tagjai. Az öröksírhelyek a katakombákhoz hasonlóan a falban sorakoznak egymás fölött. A két szárnyban
egy-egy oltár található, ahol az elhunytak lelki üdvéért lehet miséket
bemutatni. A gyászolók és látogatók
a sírok elrendezése miatt bajosan
tudnák virágaikat, mécseseiket elhelyezni; előbbiek számára a kápolnán
kívül a bejáratnál állványon található
virágvázák szolgálnak, amelyeken a
bent nyugvók neve és legtöbbször
arcképe is ott díszeleg.
A Vérehullás-kápolna 1920-as
években épült merőleges szárnya
azonosítható a nyilvántartásban szereplő „B”-szárnnyal, bár ez sehol
sincs kiírva. A 32. sor 20. hely azon-

ban sehogy sem értelmezhető az épületen belül – könnyen elképzelhető,
hogy az archikonfraternitás esetleges
külön nyilvántartásában volt csupán
jelentősége. Vecsey sírja egyébként a
XII. blokk 2. oszlopában alulról a
második helyen található. Sírhelyére
Kádár Zsófia bukkant rá nagy szerencsével néhány perc alatt, amikor harmadik alkalommal végre bejutottunk
a kápolnába.

Környezetéhez képest a sírkő viszszafogott, dísztelen; sem arckép, sem
idézet, címer vagy más díszítés nincs
rajta. Felirata a következő:


FERENC VECSEY
NATO A BVDAPEST IL
23 MARZO 1893
MORTO A ROMA IL
5 APRILE 1935
(Vecsey Ferenc. Született Budapesten, 1893. március 23-án, meghalt
Rómában, 1935. április 5-én.)
Akik szeretnék felkeresni Vecsey
sírját, azoknak a következő technikai
információkkal szeretnénk segíteni.
A veranói temető honlapja szerint
(http://www.cimitericapitolini.it/index.php)
a nyitva tartásához képest (október 1
-jétől március 31-ig 7.30–18 óráig,
április 1-jétől szeptember 30-ig 7.30
–19 óráig) a kápolna nyitva tartása
karcsúbb: hétfőnként zárva tart,
keddtől szombatig 9–12 és 14–17
(májustól szeptember végéig 18) óra
között, vasárnap és ünnepnap csak
délelőtt 9–12 óra között van nyitva.
Augusztusban és január 1-jén zárva
tartják. A temetőben buszjárat is
közlekedik, ennek menetrendjéről és
útvonaláról szintén a honlapon lehet
előre tájékozódni. Gyalogosan térkép
birtokában a főbejárattól mintegy 20
perc alatt lehet beérni a kápolnához.
(Az előző oldalon lévő arckép archív felvétel az 1920-as
évekből. A képeslap másolata az Erdős Renée Ház gyűjteményében található. A cikk többi képe a szerzők felvételei.)
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http://www.cimitericapitolini.it/images/pdf/Monumenti_al_Verano.pdf
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Puzsár Imre
Rákoscsaba belterületének változásai
(Elhangzott a Száz éves a rákosmenti helytörténetírás című
helytörténeti konferencián, 2012. december 5-én.)
100 évvel ezelőtt látott napvilágot Szánthó Géza: Rákoscsaba
község leírása – Régi és újkori ismertetése című műve, ami a
jegyzetekkel kiegészítve a legfontosabb közvetlen és közvetett forrása Rákoscsaba kezdeti belterületi változásainak, átalakulásának és az újtelepek kialakulása első több mint 40 évének. Van
olyan telep, aminek különállóságáról, eredeti nevéről, parcellázójáról csak Szánthó Géza műve számol be, még a népi emlékezet
sem őrizte meg emlékét.

A

település eredeti magjának
(Rákoscsaba, Ófalu, Ócsaba,
Öreg Csaba) helyét alapvetően két
tényező határozta meg. A Rákospatak, mint víznyerési lehetőség egyaránt fontos tényező az emberek és
az állatok számára, a víztől való távolság minden település szempontjából meghatározó. Emellett a patak
egyben közlekedési útvonal, ami
áttörési pont a Gödöllői-dombságon
keresztül Pestről Gödöllőre, majd az
út tovább vezet Aszód, Hatvan, Füzesabony, Miskolc, Sátoraljaújhely
irányába. Ez sokáig csak másodlagos
volt a Szilas-patak áttörése után, de
az útvonal a XIX. század végétől a
MÁV egyik fővonalának irányát
határozza meg.
A képzeletbeli koordináta rendszerünk x tengelye ezzel meg is van, és
rajta az origót az Árpád-kori templom (a mai református templom helyén állt kis templom) jelöli ki. A
település pontos helye és kiterjedése
– ahogy a patak medre is – az idők
során bizonyosan változott, de a
templom központi elhelyezkedése és
körülötte a temető biztosan nem (I.).
Rákoscsaba a török kor alatt valószínűleg soha nem néptelenedett el
annyira, hogy egykori lakói ne tértek
volna vissza. Buda visszafoglalása
után megindult a népesség bevándorlása is, amit a kuruc kor akasztott
meg. Ezalatt teljesen reformátussá
(magyarok) lett a község olyannyira,
hogy római katolikust be sem engedtek a faluba. Az 1720-as évektől

betelepítési kísérletek (Forster Kristóf zálogbirtokos, majd a báró
Laffert-család) kezdődtek, amik feltételezhetően leginkább a katolikusokat (magyarok, szlovákok, németek)
és a németeket (evangélikusok és
katolikusok) vették célba, de mivel a
munkaerő nagy kincs volt a korban,
ezek a szempontok nem érvényesültek tisztán. Mindenesetre a katolikusok 1733-ban kápolnát, 1740-ben
templomot kaptak. 1763-ban felépült
a földesúri kastély, ami a parkjával
(aminek északi részén 1860 körül a
kiskastély kapott helyett) és a községi kocsmával (a későbbi községháza,
ma Csaba Ház helyén) képezte koordináta rendszerünk új y tengelyét.
Ezek választották el a reformátusokat a katolikusoktól (II.), ahogy
Keresztúron is a Podmaniczkykastély és a községi kocsma választotta el a Németfalut a Tótfalutól,
azonban míg Keresztúron valójában
jogi különbség volt a településrészek
lakói között, addig Csabán inkább
felekezeti.
Az Antaltelep (III.) kialakulása
valamikor a parcellázó és névadó br.
Laffert Antal nagykorúvá válása és
az új csabai vasútállomás felépítése
között történhetett, 1874-1882 között. A parcellázásra feltehetően
anyagi okokból kerülhetett sor, hisz
a földesúr nem gazdálkodott valami
eredményesen, nőügyei viszont sokba kerültek.
Nagyjából ezzel egy időben, 1881ben a közbirtokosság (ugyanis a le-
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gelőket a gazdák közös kezelésben
tartották a jobbágyfelszabadítás után,
és állataik pásztorait is közösen fogadták fel; később Legeltetési Társulat) is felosztotta a Belsőlegelő egy 7
holdas részét, amit Antos István és
báró Laffert Mathild lányáról, Antos
Ilonáról neveztek el (Ilonatelep,
IV.).
Ezeket a parcellázásokat már Budapest rohamos fejlődése tette lehetővé, ami ide vonzotta azt a munkaerőt, ami megengedhette magának,
hogy vidéki környezetben, kertes
házakban lakjon, vagy épp ellenkezőleg, ami nem engedhette meg magának, hogy a drága Budapesten
éljen. Érdekes megfigyelni, hogy
Keresztúrhoz hasonlóan Csabán is
ügyelt rá a földbirtokos, hogy a község Budapesthez közelebbi részeit
szerezze meg az elkülönözés
(separatio) során. A felosztott házhelyek a betelepülők szempontjából is
egyértelmű irányultságot mutattak.
Az Antaltelepen nagyobb parcellákat
szabtak, amit jobbmódú lakók tudtak
megvenni, míg az Ilonatelep kisebb
telkeit inkább munkások vásárolták
meg. Nem véletlen, hogy 1918-ban
innen érkeztek a „forradalmárok”, és
őszi rózsa helyett jobbára vörös
szegfűt viseltek, ahogy azt Szánthó
Géza leírja. Természetesen a parcellázás mindig is haszonelvű vállalkozói tevékenység volt, a parcellázók
pedig éppen ezért a II. világháborúig
általában mind virilisek, vagyis a
legtöbb adót fizetők közül kikerülő
községi képviselők voltak.
1882-ben döntött a község az új
csabai vasútállomás épületének helyéről, ugyanis ekkor számolták fel a
közös keresztúri-csabai állomást,
ami nagyjából a későbbi Csabaújtelepi állomás helyén volt. Szánthó
Géza ekkor is a reformátusok és a
katolikusok szemben állását írta le.
Mindkét felekezet magához közelebb
szerette volna az állomásépületet,
csakhogy br. Laffert Antal a reformátusokat támogatta új telepe okán,
míg a közbirtokosság feltehetően a
katolikusokat ugyanezen okból. A
katolikus többség nyert.

Szánthó Géza sem határozza meg
pontosan mióta, de 1912-ben már állt
az a 10 bérház, amit Martin István, a
környező terület birtokosa építtetett a
Tarcsai út mellett. Az ortodox felekezetű parcellázó valószínűleg azonos azzal a dr. Martin Plinius Istvánnal, aki később Pesterzsébeten élt.
1932-1934-ben Keller Gyula hajtott
végre ismét nagyobb felosztást a
területen. Martin István eredetileg
Máriatelepnek nevezte a telepet,
később azonban a köznép róla nevezte el (Martintelep, V.).
Miután a XIX. század végén lényegében betiltották a templomok körüli
temetkezést, 1906-ban előbb a reformátusok osztották fel régi temetőjüket, majd 1908-ban a katolikusok
(VI.). Mindkét felekezet a templomára, illetve iskolájára felvett hitelt
kívánta törleszteni a befolyó összegekből. Ez már egy újabb parcellázási hullám része volt, amikor létrejött
a régi Rákoscsaba-Újtelep, amiről a
vasútállomás is a nevét kapta.
1907-ben kezdődött a Mathildtelep (VII.) felosztása, aminek 63
holdas területét a Budapest Környékén Családházakat Építő Egyesület –
aminek tagjait budapesti kisiparosok
alkották - vásárolta meg a Rákoscsabai Takarék- és Hitelszövetkezet Rt.
közbejöttével a névadó Antos Istvánné báró Laffert Mathildtól, és
Vondra Béla mérnökkel osztatta fel
420 db 200 öl-es telekre. A részvénytársaság a tranzakción akkora
haszonra tett szert, hogy egy részéből új székházat építtetett a község
központjában.
A sikeren felbuzdulva a Rákoscsabai Takarék- és Hitelszövetkezet Rt.
1909-ben saját parcellázásba kezdett,
amihez a rákoskeresztúri Mirák Pál
22,5 holdas földjét vették meg, és
ami során 64 db 200 öl-es telket
alakíttattak ki (Miráktelep, VIII.).
Egy sort meghagytak a Budapestpéceli helyi érdekű vasútnak, aminek
1890-es évekbeli ötlete épp ekkor
volt legközelebb a megvalósításhoz,
azonban a főváros legalább a budapesti szakaszon közúton közlekedő
villamost szeretett volna, míg a vállalkozók az elkülönített pályán közlekedő HÉV-et preferálták. Végül az
I. világháborúig elsikkadt az ötlet, és
a fenntartott területet is felosztották a
telkek között, de a villamos gondola-

ta megmaradt, és 2000-ben még szerepelt a BKV 15 éves távlati céljai
között, igaz, már csak az Elágazásig.
A parcellázások korabeli hullámát
próbálták meg kihasználni a község
keleti végén is. Előbb 1908-ban Martin István, majd 1910-ben a református lelkész, a katolikus plébános, a
községi jegyző, a katolikus kántor és
a református rector osztotta föl 2-2-2
és 1-1-1 holdas területét. A telepek a
Martintelep és a Tisztviselők telepe (IX.) nevet kapták Szánthó Géza
szerint, de 1928-ban, amikor az utcáit elnevezték, már az egészet
Ilonatelepnek hívták a szomszédos
teleppel együtt. Ezek távolabb voltak
Budapesttől, és amíg a Rákoscsabaújtelepiek két vasútállomással is számolhattak (Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba), addig az ilonatelepieknek
nem sikerült elérni, hogy a telep vé-
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gén lévő őrházat megállóvá minősítse a MÁV. Szegényebb rétegek szereztek itt lakást maguknak, és lassabban is települt be, amit a kései utcaelnevezés is bizonyít.
A Nagyatádi Szabó István-féle
földreform során az akkor még kiskorú gróf Bolza Mariette (a későbbi
névadó) nevében 200 hold földet
ajánlottak fel a földigénylőknek. A
terület egy részén lakótelkeket alakítottak ki 1925-26-ban, ahol 142
igénylő kapott házhelyet, további
231 telket pedig valószínűleg vásárlóknak adtak el. A Bolzatelep (X.)
létrejötte fontos állomás Rákosmente
integrációja szempontjából, hiszen
az alapvetően szintén Pest felé terjeszkedő
Keresztúrból
kivált
Rákosligettel a Polgári Otthon Szövetkezet 1911-i parcellázása következtében itt ért össze először a lakott

terület. A kapcsolat a két telep között
később is szoros maradt. A Bolzatelepre később Rákosligetről vezették be a vezetékes vizet, majd az új
község kísérletet is tett a telep átcsatolására.
Gróf Zichy Domokosné Bolza Marietta a ’30-as években folytatta a
parcellázást birtokain a Bolzatelep
folytatásában. A Vangel I. és II.
telep (avagy Rákoscsaba-Villatelep, XI.) a birtokos ügyintéző ügyvédje után nyerte nevét, aki később
az eladatlan parcellák jelentős részének tulajdonosa is lett (talán a grófnő
nem tudta kifizetni, vagy eleve így
állapodtak meg).
A felosztás országos méretű botrányba fulladt, aminek ügyében még
Fábián Béla képviselő is interpellált
az
Országgyűlésben
1936-ban.
Ugyanis 1933-1940 között a vállalkozó nem teljesítette a parcellázási
feltételeket (vázrajzok/engedélyeztetés hiánya, közvilágítás, utak, járdák
kiépítése, fásítás, felszíni vízelvezetés, parcellázási illeték problémái),
és erre, valamint anyagi okokra hivatkozva a község sem (iskola, temető, elkészült munkákat nem vették
át) a saját kötelezettségeit. Szintén
1936-ban jelentette be a vállalkozó,
hogy a telep közepén egy 60 holdas
területet, amit Zsiák István bérelt,
nem parcelláznak fel. (A keresztúri
származású Zsiák István 1912-ben 7
holdon lett önálló, és a II. világháború előtt már közel 50 hold saját és
150 hold bérelt földön gazdálkodott,
amihez saját cséplőgépe is volt. 1951
-ben méltán lett a Petőfi TSz elnöke.)
1937-1938-ban már dr. Fokányi
László felosztásait is vizsgálták (lásd
a későbbiekben). Valószínűleg a
vangeltelepi és a keresztúri bélatelepi visszásságok erőteljesen hozzájárultak ahhoz, hogy 1937-ben megszületett a 1937. évi VI., városfejlesztési törvény, ami kiterjesztette a
Fővárosi Közmunkák Tanácsának
hatáskörét és illetékességét a Budapest környéki települések tekintetében (pl. csak FKT által elfogadott
rendezési tervvel lehetett parcellázni).
A háborút követő földreform során
Földigénylő Bizottság alakult Csabán, ami a telep 54 holdján 317 parcellát osztott fel. Gróf Zichy Domonkosné új jogi képviselője, dr. Telléry
Géza ügyvéd is parcellázni kezdett
(1,5 hold) 1945-ben. 1946-ban a

Földigénylő Bizottság újabb 450
házhelyet alakított ki a telepen, közte
az ominózus 60 holdas részen.
Itt kell megjegyeznünk, hogy míg
korábban Rákoscsaba-Újtelep alatt
az Antal-, Mathild- és Miráktelep
együttese volt értendő, addig napjainkra hivatalosan is a vasúttól északra elhelyezkedő csabai részek, a
Bolza-, Vangel- és Martintelep tekintendők annak. Az elnevezés átvándorlása kérdéses. Szerepe lehet benne a vasútállomás elnevezésének, de
amennyiben ez így van, akkor valószínűbb, hogy a telep vette az állomásról a nevét, mint fordítva.

Báró Schell Gyuláné maradék birtokai felosztásához már rutinosabban
fogott hozzá, ugyanis első lépésként
megállapodott bérlőivel, és a bérbe
adott földeket egy tömbbe egyesítette telekkönyvileg is, valószínűleg ez
a mai Virágtelep területe. Ezt követte
1930-1933 között a teljes 511 holdas
terület, Rákoskert (RákoscsabaKertváros) és a Schell II. telep
(XVII.) felosztása.
Régóta vita, hogy hol a határ Rákoscsaba és Rákoskert között, és a
válasz ezen parcellázások történetében keresendő. Különféle korabeli
térképek alapján különböző helyre

A
Schelltelep
(XII.)
a
Bolzatelephez hasonlóan a Nagyatádi-féle földreformnak köszönhetően
alakult ki 1924-ben és 1926-ban,
majd további kisebb felosztások gyarapították 1928-ban, 1929-ben (dr.
Fokányi László) és 1931-ben
(Kovács János). A névadó a földreformmal sújtott földbirtokos, báró
Schell Gyuláné Antos Ilona.

teszik a határt. A korabeli községi
képviselő-testület álláspontja azonban egyértelműen kiviláglik akkor,
amikor a rákoskerti közbiztonság
kapcsán megjegyzik (felsorolva a
Pesti úttól délre található utcákat),
hogy kötelezni kell a lakókat kerítés
építésére, mert ezek hiányában a
rablók könnyedén el tudnak menekülni a csendőrök elől. Szintén a

7

közgyűlés használja a Schell II. telep
elnevezést a községhez közelebb eső
részekre. Ez a megközelítés, ami a
felosztások engedélyezéséből is kitűnik, abból fakad, hogy a betelepülés
itt már két irányból volt lehetséges,
és a Rákoskert vasútállomás felőli
minden bizonnyal jóval erőteljesebb
volt, mint a község felőli, ahol már
messzebb volt a Budapestre járást
biztosító vasút.
1940-1942-ben br. Thierry Gaszton
parcelláztatta fel a Rákoskert és a
rákoskerti vasútállomás, azaz a vasútvonal között fekvő 12 holdas területet (XVIII.), amit nadrágszíjparcellánként vásárolt össze a keresztúri gazdáktól.
A két nagybirtokos mellett több
kisebb vállalkozó is részt vett a csabai belterületek szaporításában. A
Schelltelep parcellázói között már
említettük dr. Fokányi Lászlót, aki
1928-ban felosztotta az egykori
Döbrey-malom telkét, vagyis a malomterületet (XIII.).
1929-ben már nagyobb fába vágta
a fejszéjét, egy 25 holdas területet
osztott fel Keresztúr és a volt téglagyár bányái között, amit tiszteletére
a község el is nevezett Fokányitelepnek (XIV.), azonban a bányák miatt az utcák végeit nem lehetett megnyitni.
1930-ban ugyancsak ő parcellázta
a Miráktelep és a vasútvonal közötti
mai településrész nagy részét (XV.).
Az építőanyag-hiány orvoslására
1909-ben létrehozott homoktéglagyár később több módon szolgálta a
község javát. Az alapító Rákoscsabai
Takarék- és Hitelszövetkezet Rt.
tulajdonát az 1920-as évekre Goldmann Antal szerezte meg. Később
Stefánia néven virágcserépgyárrá
alakította (Goldmann Antal fia volt
Cserepes Zoltán, aki a gyár után magyarosította a nevét), és Csabagyöngye néven strandfürdőt is nyitott itt.
A tulajdonosok idővel megkezdték a
feleslegessé vált gyárterületek felosztását, 1930-ban Goldmann Antal
fivére, Mór, 1931-ben Goldmann
Antal parcellázott összesen több
mint 20 holdat, majd 1937-ben Iványi Gyula, végül 1944-ben Fritsche
István kérte ezek megismétlését.
Minden bizonnyal a strand után kapta a terület köznyelvi elnevezését:
Csabagyöngye (XVI.).

Báró Schell Gyuláné 1934-ben
felajánlotta a Laffert/Schell-kastélyt
a községnek megvételre, hogy itt
gyűjtsék össze a község kulturális,
testnevelési, tűzoltó és egyéb intézményeit. Csakhogy a község vezetői
tudták, hogy az épület értéktelen,
csupán a hozzá tartozó parkot érdemes megvenni. A képviselő-testület
elhatározta, hogy megveszi az ingatlant, de végül mégsem került erre
sor, így 1935-ben már elnevezték az
első utcát a kastély parkjában. Ezután csak 1940-1942-ben folytatódott a parcellázás, amit a báróné halála után, 1943-ban Binder Dezső
fejezett be. Érdekes, hogy a kastélyterület (XIX.) felosztása idején,
1939-1943-ig az épület internált lengyel katonák szállása volt, és az épület bontását már 1940-ben engedélyezték.
A kastély parkjának északi részén a
XIX. század közepétől állt a kiskastély. A kiskastély területét (XX.)
szintén dr. Vangel Gyula szerezte
meg gr. Zichy Domokosnétól. Először 1937-ben szerette volna felosztani, majd 1939-ben, de nem engedték meg neki a vangeltelepi problémák miatt, sőt még a saját háza felépítésére sem kapott itt engedélyt.
Hogy pontosan mikor osztották fel
végül, egyelőre nem tudjuk.
A Legeltetési Társulat (közbirtokosság) tulajdonát képező Belső Legelő (XXI.) területéből parcellázták
1881-ben az Ilonatelepet, majd az új
temetőket hasították ki belőle. 1912ben a Martintelep és a Tisztviselők
telepe felosztásakor itt is próbálkoztak, sikertelenül, majd 1927-ben osztottak fel rajta néhány parcellát a
szomszédos Schelltelep sikerein felbuzdulva. A 37, 5 holdas területet
végül 1946-ban osztották fel.
Igazából az egyetlen szerves fejlődésű telep Rákoscsabán a Kiskútiszőlő (XXII.) területe. A kisgazdák
által birtokolt szőlők általában könynyen alakultak belterületté, hiszen
általában kis parcellákból álltak, és
gyakran a borkészítéshez szükséges
gazdasági épületek álltak rajtuk,
amik könnyen képezték alapját az
állandó ottlakásnak, főleg, ha közlekedési szempontból is jó helyen feküdtek. A 25 ha-os szőlő 1940-ben
már belterületként szerepelt, majd
zártkertté minősítették, de csak az
1960-as évektől jelentek meg rajta az
első utcák.
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Az 1980-as években csökkenni
kezdett a házépítések száma, ezért a
kerületi tanács úgy döntött, hogy
1300 telket alakít ki a keresztúri Madártelepen és az addig mezőgazdaságilag hasznosított, lakónegyedekkel
övezett területen, a Virágtelepen
(XXIII.). A felosztásra 1983-1988
között került sor.
A Strázsahegy a keresztúri hagyomány szerint török vagy 1848/49-es
honvéd őrszemekről kapta a nevét,
akik innen figyelték az ellenség mozgását. Csakhogy a Strázsahegy valójában egy keresztúri szőlőhegy volt.
Erről kapta nevét a határ másik oldalán található terület (Strázsahegy,
XXIV.), ami talán a Nagyatádi-féle
földreform során került a keresztúri
katolikus egyház birtokába. 1988ban osztotta föl az Aszfaltútépítő
Vállalat, és 466 vagy 477 telkén főként sorházi lakások épültek.
A Szárazhegyet avagy Aranyhegyet (XXV.) először 1989-ben az
Aszfaltútépítő Vállalat parcellázta,
de az nem volt sikeres, olyannyira,
hogy amikor 2000-ben Rédai Tibor
vállalkozó megismételte, még a közműveket is újra ki kellett építeni. Ezt
a felosztást is botrány kísérte, mivel
egyesek szerint az akkori képviselőtestületi többség túl alacsony vételáron adta el a területet. A kb. 300
lakásos telep másodjára már az
Arany-hegyről (244,7 m) kapta a
nevét, ami tőle keletre található, és
azzal reklámozták, hogy a Gellértheggyel (235 m) van egy magasságban, noha csak a délkeleti csücske éri
el azt.
A Rákosliget végén kezdődő, részben az egykori keresztúri Óhegyen
található, de Rákoscsabára is átnyúló
Szőlőhegy (XXVI.) egy részén a
legutóbbi időkig folyt a szőlőművelés, de 2005-ben a Rákos Mezeje Zrt.
úgy döntött, hogy felparcellázza, és
1600 lakást épít rajta. Az Elephant
Holding, a Rákos Mezeje Zrt. tulajdonosa 2007-ben kezdeményezte a
Strázsahegy másik felének felosztását, ahol 600 lakást szerettek volna
felépíteni Pesti Park (XXVII.) fantázianéven. Csakhogy a 2006-ban
hatalomra jutott új polgármester, Riz
Levente úgy találta, hogy „a kerület
megtelt”, nem bír el további lakókat,
de főleg nem nagyobb közúti forgalmat, ezért a beruházásokat leállíttatta. Természetesen a Szőlőhegyet

átvevő BOH Hungary Zrt. és az
Elephant Holding is kész volt anyagi
áldozatokra, hogy elkerülje a veszteséget, ezért kevesebb lakást (1000,
illetve 400), iparűzési adóval kecsegtető irodaházakat, fásítást és óvodát
ígértek módosított terveikben, és
nyilván megvizsgálták az egyéb jogi
lehetőségeket is. Ennek hatására
2008-ban sikerült megállapodniuk a
városvezetéssel, de parcellázás –
tudomásunk szerint – azóta sem történt.
Összefoglalva Budapest vonzáskörzetében Rákoscsaba a XIX. század végétől elképesztő fejlődésen
ment keresztül. Az 1870-es években
másfélezer fős község, 1900-ban
3008, 1949-ben már 15601 főt számlált, és nagyjából ennyi a lakók száma napjainkban is. A legnagyobb
növekedést a két világháború között
könyvelhette el a község, a bevándorlókat nem számítva csak a természetes szaporodás 18,8% volt, ami a
legmagasabb volt az országban
(országos átlag 7,3%), míg ugyanakkor a fővárosban csökkent a népesség. A folyamatos parcellázások
következtében ebben az időszakban
évi 200-250 új lakás épült. A belterület - ahogy a lakosságszám is - a parcellázások kezdete óta több mint
tízszeresére nőtt, és lassan elfoglalja
a teljes terület mintegy felét.
Azonban jelentős gazdasági tevékenység nem alakult ki a területen,
inkább csendes elővárossá, kertvárossá alakult a község. A Csaba melletti M0 körgyűrű megépítését sem
tudta kihasználni a kerület, állítólag
a főváros engedélyének hiánya miatt,
miközben Nagytarcsán, Pécelen,
Maglódon és Ecseren sorra iparikereskedelmi övezetek létesültek.
Az autópálya nyújtotta lehetőségek
mellett Rákoscsaba fejlődésének
másik útja valószínűleg mégiscsak a
további belterületbe vonás lesz,
amint Budapest vonzereje ismét
megerősödik, és a kerület közlekedése jelentősen javul, hiszen a mezőgazdasági, legalábbis a szántóföldi
hasznosítás nem igazán alternatíva.
A hagyományos településelrendezés
(a központból kifelé egyre alacsonyabb épületek) alapján ez valószínűleg további családi házas, esetleg
sorházas övezeteket fog jelenteni.

Reitinger Ildikó
Gondűzésből az Újvilágba
Száz év mozizás Rákoskeresztúron
Az első mozielőadást Párizsban tartották 1895-ben a
Boulevard des Capucines 14. szám alatt működő kávéház pincéjében. Fél évvel később Budapesten, a millenniumi ünnepségsorozat alkalmával mutatták be Edison munkatársai a kinetoskopot
egy városligeti pavilonban. A Lumière fivérek operatőrei pedig
felvételeket készítettek az ezredévi díszfelvonulásról. 1896. május
10-én a körúton megnyílt Royal szálló utcára nyíló kávéházában
mozgókép bemutató zajlott.1 A mozi története tehát a kávéházakban kezdődött, és a mulatók, vendéglők báltermében folytatódott.
Nem volt ez másképp Rákoskeresztúron sem.

A

Filmművészeti évkönyv első
száma 1920-ban jelent meg
Lajta Andor szerkesztésében. Az
évkönyv szerint Rákoskeresztúron
200 fő befogadására alkalmas vetítőhelyiség működött Gondűző néven
Ruttkay János nagyvendéglőjének
báltermében, Ruttkay Dezső tulajdonában a Pesti út 26. szám alatt. Az
1923-as adatok között már olvashatunk arról is, hogy vasár- és ünnepnapokon vetítettek, nem volt színpad, a műsorkötő pedig Ruttkay János, háztulajdonos volt. De hogy
jutott el a filmtekercs a mozihoz?
1917. december 22-én megalakult
a Filmszállítási Részvénytársaság,
melynek a szállításért illetéket kellett
fizetni. A Keleti pályaudvarról Rákoskeresztúrra továbbított filmek a
legkisebb
tarifába
tartoztak
(Budafok, Budaörs, Nagytéténnyel is
megegyezve) és 10,80 koronába kerültek. A legtöbb illetéket a
Szovátára szállított filmek hozták a
társaságnak, ami 135,60 korona volt.
A Filmművészeti évkönyv 1929-es
kiadása már feltünteti, hogy a vetítőgép Ernemann típusú volt. Nagyon
jónak számított ez a német gép, hiszen egyik továbbfejlesztett változata
rendelkezett elsőként a világon gyárilag beépített, a kép és a hang átváltására szolgáló alkatrészekkel 1934ben.2
A harmincas évek kezdetén 19301933-ig a mozi Gondűző-mozgó lett,
kertmoziként is működött, volt színpada, valamint a vetítés alatt és köz1

ben zenét is szolgáltatott. A Filmművészeti évkönyvben olvashatunk
először arról, hogy a mozit 1913-ban
alapították. Az engedélyes3 Ruttkay
Dezső maradt, de elköltözött a VIII.
kerületi Rökk Szilárd utca 19. szám
alá, és a mozival kapcsolatos postákat is ide kérte. A háztulajdonos Kőrös V. lett, a műsorkötő4 pedig Hajnal Gy. 1934-ben egy évig Mozgószínházként működött, és a kertmozit
bezárták. A műsorkötő újra Ruttkay
Dezső lett, akit a posta már a IV.
kerületi Kaas Ivor utca 9. szám alatt
találhatott meg. Változatlanul vasárés ünnepnapokon volt vetítés, és
novemberben szünetet tartottak.
1935-től három évig Hangos-mozgó
néven futott, és már játszott szerdán
és csütörtökön is, a filmeket pedig
Stegerdy Ernőné közvetítette. 1937ben Ruttkay Dezső visszaköltözött a
Pesti útra, és nagy vállalkozásba
kezdett a Pesti útról a katolikus
templommal szemben induló Diák
(Templom) utca sarkán. A régi vendéglő épületét lebontatta, és helyére
a kor igényeinek megfelelő korszerű
mozit építtettek társával, Agárdy
Kálmánnal. Az épület kivitelezője
Pálkerti Pál helyi építőmester volt.5
A mozi 1938-ban elkészült, és a Fórum nevet kapta. Főbejárata a Pesti
útra nyílt, kétszintes volt, a jobb oldalán négy, a bal oldalán pedig három kijárattal. Belépés után balra állt
a pénztár és a büfé, a jobb oldalon
pedig indult a lépcső az erkélyre.
Befogadóképessége 520 fő volt, a

Magyar Bálint: Az első budapesti filmvetítés Filmvilág, 1963.13. sz.
Filmtechnika, A Moziélet melléklete, 1934.
Az „engedélyes” az, aki a mozi működtetéséhez megkapta az engedélyt.
4
A „műsorkötő” az, akivel a filmforgalmazók szerződtek
5
Tóth Péter: Rákoskeresztúri emlékkönyv Budapest, 2009. 62.o. (tévesen szerepel Agárdy Kálmán helyett István)
2
3
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terem hossza 25 méter, és billenős fa
székek várták a mozilátogatókat. A
földszinti nézőtér fiatalok körében
közkedvelt helye a sorok mögött
lévő öt darab négyszemélyes zárt
páholy volt. Az emeleti hat páholy
nyitott, és ötszemélyes volt. A vászon, a függöny, a színpad mind tökéletesen megfelelt az akkori igényeknek. A vetítések szerdán, csütörtökön, szombaton, és vasárnap
voltak. Műsorkötő és társtulajdonos
Agárdy Kálmán volt. Két német
Ernemann vetítőgépet és egy Telefongyári Terta készüléket kezelt Klein Miklós gépész. A vetítőgépház a
bejárat felett volt, két kis erkélykijárattal rendelkezett, ahol a gépész
friss levegőt szívhatott, vagy nézelődhetett, ha unatkozott. Hosszú időre azonban nem hagyhatta felügyelet
nélkül a gépeket, mert a film gyúlékony volt, és könnyen lángra lobbant. A vetítések szüneteiben szellőztetés volt, és a jegyszedők illatosítót spricceltek szét. A számozott
ülőhelyek bevezetésekor fordított
árrendszert alkalmaztak, mint a színházakban, minél távolabb ült valaki a
vászontól, annál többet fizetett a
jegyért.6
„Üres elhagyatott barlang a pénztár. Lecsúszott kendő, nyitva hagyott
könyv. És a jegyek tömbje: sárga az
erkély, rózsaszín a földszint. […] És
a szagok! …málnaszörp szaga, régi
perecek szaga, egy kis parfümszag.
Parfümszag végig a folyosón. […] A
nézőtér ajtaja nyitva. Vibráló homály
és valami furcsa berregés. A gép
berreg? Fejek hajolnak előre a
csöndben. Üres széksorok a vászon
előtt. Földszint első sor, második,
harmadik, negyedik, végig a huszonhetedik sorig. A székekről letöredeztek a táblák, lekoptak a karfák,
ahogy könyökkel súrolták őket. Most
pedig némán sorakoznak a vászon
előtt. De közben mintha egymást
taszigálnák, hogy: menjünk már,
hagyjuk itt az egészet! Hátul a páholyok, a kikopott plüssel – mozdulatlanul vártak valamire. Talán, hogy
valaki tapsolni kezd. Fütty jön az
erkélyről. Fütty és dobogás. – Mi
lesz…?! Kezdődjék már! […]”7
A Filmművészeti évkönyv adatai
szerint 1942-ben Fórum-mozgóra,
majd 1943-ban Toldi-mozgóra változott a filmszínház neve. A háztulajon
bérletként szerepel, a hivatalos pos-

tacím Budapest IV. kerület Molnár
utca 17. lett. Először tesznek említést
a vászon méretéről, ami 4,50 x 4
méter volt, és már két gépész, Herr
Gusztáv és Szalmási Rezső dolgozott
azért, hogy a vetítések zökkenőmentesek legyenek. Egyikük egy kisebb
tűzesetet is átélt: „Egyszer a keresztúri moziban is meggyulladt a film, de
a tüzet sikerült megelőzni. A gép
mellett állt egy dézsa víz, abba
nyomtam bele. A film persze tönkrement, de annyi baj legyen! Szereztem
egy kiselejtezett kópiát, abból pótoltuk a hiányzó részt.”8
A mozi a háború után Haladásmozgó néven működött tovább.
Szalmási Rezső mozigépész így emlékszik vissza azokra az évekre:
„Pákozdy Ferenc jegyző és még többen mások megkerestek 1945 tavaszán, hogy „Szalmási elvtárs, indítani kéne a mozit…” Egyúttal mindjárt
tudtomra adták, hogy pénzük nincs

dolgozni. Hat-nyolc fős személyzetem volt, s két géppel vetítettünk az
akkor már Újvilág moziban. Havonta, fillére el kellett számolnom a községházán a segédjegyzőnek.”9
1947-től Újvilág Filmszínház lett a
neve, melyet a kilencvenes évekig,
megszűnéséig viselt. Engedélyes
ekkor a Sarló Könyv és Film Szövetkezet volt, mely a VI. kerület Andrássy út 25. szám alatt működött, de
a mozi berendezése és az épület
Agárdy Kálmán tulajdonában maradt. Üzemvezető és műsorkötő
Ruttkay Dezsőné, a gépész pedig
Véghelyi József lett. A vászon mérete már nagyobb, 4 x 6 méter, és a
filmszállítást személyesen intézték.
Az 1949-es Filmművészeti évkönyvben
üzemvezetőként
dr.
Varasdy Dezső szerepel, és Véghelyi
József mellé még egy gépészt vettek
fel, Rakovszky Istvánt. A mozi péntek kivételével naponta játszott.

Az Újvilág mozi 1962 júniusának végén.
rá! És egy személyben én felelek
érte, hogy minden rendben menjen.
Ha ráfizetés lesz, azt az üzemvezetőnek, azaz nekem kell vállalni. Ilyen
körülmények között muszáj volt
ügyeskedni. Mindjárt megkerestem a
filmkölcsönzőket. Már amelyik kinyitott a háború után. Vihartempóban
szedtem össze a lehető legjobb filmeket, mert csak azokkal volt érdemes
6

Az ötvenes évek végétől a Fővárosi
Mozi Műsor és a Pesti Műsor ad
tájékoztatást a filmszínházról. Míg
az ötvenes évek második felében az
elsőhetes filmszínházak között szerepel az Újvilág, úgy a hatvanas évek
elejére már az utánjátszók soraiban
találjuk. A házszámváltozásokat követve a mozi címe is megváltozott,

Hevesy Iván: Adalékok a magyar film történetéhez. Filmtudományi szemle, 1975/8. szám
Mándy Iván: Régi idők mozija. Magvető, 1967.
Szalmási Rezső visszaemlékezései. Albrecht Gyula: Barangolás a nádfödeles Rákoskeresztúron. Bp, 2011.
9
Szalmási Rezső visszaemlékezései. Albrecht Gyula: Barangolás a nádfödeles Rákoskeresztúron. Bp, 2011.
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Pesti út 56. lett. Az előadások este
fél hatkor vagy háromnegyed hatkor,
valamint nyolc órakor kezdődtek,
vasár- és ünnepnapokon pedig vagy
negyed, vagy fél négykor. Egy korabeli fényképen jól látható a bejárat
feletti reklámtáblán ’A szép amerikai’ című film felirata. Ezt a filmet
1962. április 12-18-ig tartó francia
filmhét alkalmából vetítették a belvárosi mozik. Az Újvilág moziban a
június 21-27-ig tartó időszakban
került vetítésre, azaz két hónap különbséggel, ami egy külvárosi mozinál nem számított nagy késésnek.

francia, és a ’Blood kapitány fia’
olasz-francia-spanyol filmek mellé.
A november 25-december 1-ig tartó
mozihéten a ’Patyolatakció’ című
magyar film következett, majd december 2-8-ig vetítették a ’Van aki
forrón szereti’ című nagysikerű amerikai filmet, mellyel a mozi elbúcsúzott a közönségtől, a filmektől, az
élettől. A következő héten ugyan
még a tatarozás miatt zárva felirat
szerepelt, de utána a ZÁRVA tábla,
ahogy Szöllősi Nagy András is megörökítette.10 Építészeti határozat szerint statikailag nem volt megfelelő,

ször említést arról, hogy milyen filmeket vetítettek a fővárosi mozik
sorába felvett Újvilág Dózsa Művelődési Házban. A programmagazin
szerint változatlanul hetente háromszor volt vetítés, vasár- és ünnepnapokon negyed négykor, fél hatkor, és
nyolc órakor, hétfőn és kedden pedig
fél hat és nyolc órakor. A nyolcvanas
években már csak vasárnaponként és
hétfőnként mozizhatott a lakosság, és
a vetítések számát is lecsökkentették,
így vasárnaponként csak délután,
míg hétfőn délután és este is várták a
közönséget.

Az Újvilág mozi már zárva, az 1960-as évek végén. Háttérben a régi Rákoskeresztúr „Tabán”
nevű része (Szöllősi Nagy András felvétele)
1963-tól feltüntették a műsorújságban, hogy a 67-es autóbusszal lehetett megközelíteni, és, hogy szerdánként szünnapot tartottak kivéve a
decemberi időszakot. 1964 áprilisától újabb házszámváltozást követve a
mozi a Pesti út 66. számot kapta.
1965 május végén még megnézhette
a közönség ’A tizedes meg a többiek’-et, nyáron és ősszel pedig kísérőműsorokat és világhíradókat is vetítettek többek között a ’Riói kaland’

mert bauxitbetonból építették, így a
kerületi városrendezés során a mozira is bontás várt. Az Újvilág Filmszínház átköltözött a Pesti út 113.
szám alatt működő Dózsa Művelődési Házba 1966 decemberétől, ahol
hetenként három alkalommal vetítették a korszak új filmjeit.11
A Pesti Műsor 1974-ben tesz elő10
11

Az utolsó adat az 1990-es Pesti
Műsor 39. évfolyamának 17-es számában található. Az április 25-től
május 2-ig tartó mozihéten a
’Kincsvadászok’ és a ’Dirty Dancing’ című filmeket vetítették utoljára. Ezután már nem működött filmszínház a művelődési házban, de
tarkították programjaikat filmvetítésekkel.

Képeskönyv. Budapest XVII. kerülete Szöllősi Nagy András fotóin. Bp., 2002.
Ádám Ferenc: Félszáz év Rákosmente KÖZművelődéséért. Bp., 2012.
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A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület felhívása

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület
a Rákosmente Önkormányzata által kiírt
– „A rákoskeresztúri helytörténet népszerűsítése”
című,SZVR-HK-2012-01 jelű –
pályázat nyerteseként
2013. május 1-jén
a Rákosmenti Majálison mutatja be
a „Rákoskeresztúr története” című könyvet.
Az Egyesület ezt megelőzően a pályázat
részeként helytörténeti túrákat és vetélkedőt
szervez
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
és Gimnázium,
valamint
a Pál Apostol Általános Iskola
felső tagozatos diákjai részére,
amelynek zárónapja szintén a fenti időpont.
Az Egyesület elnöksége tisztelettel meghívja
Rákosmente – elsősorban Rákoskeresztúr –
valamennyi helytörténet iránt érdeklődő lakóját
a 2013. május 1-jén 10 és 18 óra
között tartandó
könyvbemutatóra
és a vetélkedő győzteseinek díjátadására.
A könyvbemutató helyszíne: az Egyesületnek a
Majális idejére felállított sátra.

A programok forrását (2.998.847 Ft-ot) a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület az Európai
Unió által társfinanszírozott Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című, KMOP5.1.1./C-09-2f-2011-0002 kódszámú pályázat közvetett támogatások rendszerében a
"Rákoskeresztúr helytörténetének feldolgozása, digitális és nyomtatott formában történő megjelentetése továbbá helytörténeti versenyek szervezése" című mini-projekt kiíráson nyerte el.
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