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E gyesületünk határozott szándéka, hogy Rákosmente 

határain túltekintve kapcsolatot építsen ki nem csak 

a környező településekkel, hanem a sokkal távolabbi, a 

jelenlegi határainkon túli magyarok lakta területek civil 

szervezeteivel is. 

Ennek a törekvésnek az első eredmény volt, hogy a 

Nemzeti Civil Alap pályázati támogatásával a 2010-es 

évben egyesületünknek sikerült megjelentetni a szerve-

zet elnökségi tagjának, Szelepcsényi Sándornak szülőfa-

lujáról írt „Pozsonypüspöki, ahogyan az emlékeinkben 

él” című könyvét. A mű terjesztését a pozsonyi CSE-

MADOK helyi alapszervezete vállalta és a 600 példá-

nyos kiadás napok alatt gazdára talált. (Lásd cikkünket a 

Rákosmenti Múzeumi Estek 2010/3 számában) 

Örömmel mondhatjuk, hogy a folytatás nem maradt el. 

2012-ben újabb mű született szerzőnk tollából, amely 

„Templomunk a pozsonypüspöki Szent Miklós anya-

egyház” címet kapta. 

A mű a településen található Árpád-kori templomról és 

a helyiségben található szakrális emlékekről írt ismeret-

terjesztő monográfia. 

A tanulmány közreadásának célját megtudhatjuk a 

borító hátlapján olvasható pár sorból: 

A templom szerepe – nem csak a méretei miatt –

kiemelkedő egy település életében. 

Tornya, mint egy felkiáltójel figyelmeztet arra, 

hogy a megmaradás záloga az összefogás. 

Ha elhanyagolják magát az épületet, az azt 

jelenti, hogy a közösség is rossz állapotban van. 

A pozsonypüspöki templom ápolt és élettel teli! 

Az itt élő hívők szeretve tisztelik és büszkék 

majd 800 éves múltjára. 

Ennek a könyvnek az a célja, hogy templomunk jobb 

megismerése által kitartásra buzdítsa azokat, akik 

hisznek az őslakosság megmaradásában. 

A 2012. október 17-i, a Pozsony II. kerületében lévő 

Vetvár Művelődési Házban tartott könyvbemutatón Mar-

tényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke ajánlotta a 

művet a megjelent nagyszámú érdeklődő közönség fi-

gyelmébe. A könyv olyannyira sikeres volt, hogy azonnal 

felmerült az igény egy második kiadásra. Mivel a telepü-

lés lakossága a Trianoni tragikus döntések óta eltelt több, 

mint kilenc évtized alatt megtízszereződött és a gyarapo-

dás szinte kizárólag a szlovák betelepülőknek volt kö-

szönhető, a többség igényt tarthat rá, hogy saját nyelvén 

is megismerhesse a helyi épített örökség értékeit. Ezért a 

pozsonypüspöki önkormányzat felajánlotta, hogy támo-

gatást nyújt a könyv szlovák nyelvű kiadásához. A nyelvi 

változat hasznát az is indokolta, hogy sajnos az eltelt idő-

szakban sok felvidéki magyar szülő szlovák nyelvű isko-

lába íratta a gyermekét és az ott végzetteknek könnyebb a 

többség nyelvén írt szöveget olvasni. 

A szükséges anyagiak biztosításával elhárult minden 

akadály, megszülethetett a második kiadás és miután sike-

rült szakirányú fordítót találni, annak szlovák változata is. 

Mindkét könyv képekkel gazdagon illusztrált és a kü-

lönlegessége az, hogy a fordító (a szöveghűség megtartá-

sa mellett) arra is ügyelt, hogy a tördelés azonos legyen, 

így elegendő volt csak a szöveget kicserélni, a képek és 

azok helye változatlan maradhatott. 

A könyvekhez mellékletként készült egy kétnyelvű pos-

tai levelezőlap gyűjtemény is. Tíz képeslap került egy kis 

dossziéba, ezek jó része a könyv illusztrációinak nagyított 

változata, de akadnak köztük újdonságok is. A szabvá-

nyos méretű képeslapok bármikor felhasználhatók, de a 

kollekciót együtt tartva akár ajándékként is adható az arra 

érdemeseknek. 

Az elkészült kötetek átadása és bemutatója 2013. no-

vember 3-án volt ugyanazon a helyszínen, ahol már az 

előzőeket is megismerhették az érdeklődők. 

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei 
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1920-as és 1930-as évek 

A Lajta Andor által szerkesztett 
Filmművészeti évkönyv adatai sze-
rint, 1926-ban Duttka Gyula mozi-
működtetési engedélyt kért Rákos-
hegyen a Jókai és a Deák utca sar-
kán. 1927-től a mozi már működött, 
és az 1929-es évre vonatkozó kötet-
ből azt is megtudhatjuk, hogy egy 
korszerű Ernemann típusú vetítőgé-
pet használtak. Az akkor 1606 főt 
számláló lakosság körében még új-
donság volt a mozizás, kevesen en-
gedhették meg maguknak, így nem 
hozta meg tulajdonosának a várva 
várt eredményt. A zárva levő mozira 
új engedélyes jelentkezett, Szélessy 
Imre Nagykátáról. Sajnos az 1930-
1931-es években a nagykátai mozis 
neve mellett csak a ’jelenleg szünetel’ 
felirat szerepel a nyilvántartásban. 

„Nem sok sikerrel vezette eddig a 
rákoshegyi mozi szekere rúdját 
Szélessy Imre. Ezért már régebben 
elhatározta, hogy megválik a mozi 
vezetésétől, és másutt kísérli meg a 
boldogulást. Ez a terve most valóra 
vált, amennyiben a nagykátai mozi 
tulajdonossal, Katona Ferenccel és 
társával, Vacsek Ilonával sikerült a 
mozit elcserélnie. Az új mozitulajdonos 
és társa, nagy ambícióval láttak mun-
kához, hogy Rákoshegy intelligens 
közönségének igényeit a legnagyobb 
mértékben kielégítsék. Ezért azt is el-
határozták, hogy rövid időn belül han-
gos mozit csinálnak a jelenlegi néma 
moziból. Ebben az ügyben eredményes 
tárgyalásokat folytattak a hangos vetí-
tőképeket készítő gyárakkal és minden 
remény megvan rá, hogy már ebben a 
hónapban hangos filmek is műsorra 
kerülnek. Tudomásunk szerint eddig 
még egy tulajdonosnak sem sikerült 
eredményt elérni ebben a moziban, de 
bízunk abban, hogy az új tulajdonosok 
meg fogják nyerni Rákoshegy közönsé-
gét a maguk számára. És úgy tudjuk, 
hogy Katona Ferenc elsőrangú szak-

ember. Tehát hangos mozi lesz 
Rákoshegyen!” 

Rákoshegyi Szemle, 1931. március 28. 

A Rákoshegyi Szemlében találkoz-

hatunk a mozi hirdetéseivel is. 1931. 

június 20-án például Harry Piel első 

hangos filmjét, a Moreno címűt rek-

lámozzák, annak ellenére, hogy a 

Mozgószínház még némafilmes mozi-

ként szerepel a Filmművészeti év-

könyv 1932-ben megjelent kötetében.  

1931-ben tehát egy újabb engedély 

birtokában Katona Ferenc vetíteni 

kezdett vasár- és ünnepnapokon a 

Mozgószínházban. Mivel a bevéte-

lek nem érték el az elvárt mértéket, a 

következő két évben a hétköznapi 

üzemelés megszűnt, egy ideig csak 

vasárnapi vetítések voltak, majd nem 

sokkal később bezárt. 1934-ben kor-
szerűen átalakítva, hangosfilmre 

berendezkedve, 440 fős moziként 

nyílt meg újra Apolló-mozgószínház 

néven. Engedélyese maradt Katona 

Ferenc, üzletvezetőként pedig 

Vacsek Istvánról tesz említést az 

évkönyv. 1935-ben már Rákoshegyi 

Reitinger Ildikó 

Mozgó, mozi, filmszínház a Jókai utcában 

Valaha Rákosmente elődközségeiben pezsgő mozi-élet folyt. A pesti színházak látogatása ritkaság-

számba ment, a megélhetésüket jelentős többségben földműveléssel és gyári munkával biztosító lakos-

ság számára így a mozi jelentette a hétvégi kikapcsolódás. A II. világháború után négy valódi, a film-

vetítések céljára berendezett filmszínházunk volt Rákosmentén: Rákoshegyen a Jókai, Rákoskeresztú-

ron az Újvilág, Rákoscsabán a Csaba-mozgó és Rákosligeten a Maros. Rákoskerten vasárnaponként a 

volt Kollár vendéglőben lévő kultúrház nagytermében volt vetítés. Sorozatunkban bemutatjuk a négy 

mozi történetét, felfrissítve azok emlékeit, akik fiatalként még élvezhették az ott folyó előadásokat. 

Apolló Mozgóképszínház az 1930-as években 

  (Erdős Renée Ház digitális adattár) 

1931. június 20., hirdetés a 

Rákoshegyi Szemlében  
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Mozgószínházként találunk rá a 

Jókai utca 24. szám alatt. Vacsek 

Ilona lett a működési engedély tulaj-

donosa, az igazgatója Vacsek István, 

mérnök. Játszott szerdán, csütörtö-

kön, vasár- és ünnepnapokon. A te-

rem hossza 18 méter volt, a vászon 

mérete 3x4 méter, és egy Gaumont 

és egy Ernemann típusú vetítőgép 

üzemelt. Az évkönyv 1937-es köteté-

ben már Apolló Mozgóképszínház-

ként működött, befogadóképessége 

340 fő, szerda, csütörtök vasár-és 

ünnepnapok mellett szombaton is 

játszott, és a filmekért felelős műsor-

kötő dr. Rottenberg Henrik volt. Kí-

sérőműsorokat nem vetítettek, de egy 

kis színpad volt a vászon előtt, me-

lyen néha artisták, bűvészek léptek 

fel a szünetekben. Két év múlva az 

épületet jelentősen átalakították, 

hogy 1939. október 14-én, szomba-

ton nagy avatóünnepséggel megnyit-
hasson a korszerű Apolló-mozgó az 

immár 4198 lelket számláló község-

ben. Péntek kivételével naponta volt 

vetítés a 4x5 méteres vászonra, a 

terem hossza 20 méter lett, és egy 

korszerűbb, Ernemann II-es géppel 

dolgozott Tóásó László gépész. Már 

nem csak műsorkötő, hanem igazga-

tó is lett dr. Rottenberg Henrikből, a 

háztulajdonos és engedélyes azonban 

változatlanul Vacsek Ilona volt. 

1940-es évek 

1942-ben dr. Rottenberg Henriket 
Nyitrai János váltotta az igazgatói 

poszton. Ebben az évben sok mozi 

nevét megváltoztatták, az Apolló-

mozgó sem tarthatta meg eddigi ne-

vét, Jókai-mozgóra keresztelték. Az 

utcát átszámozták, így a Jókai utca 

26. szám alá került. A háború után 

Vacsek Ilona vezette a mozit, az 

engedélyek is hozzá tartoztak, de 

üzemben tartója a Magyar Kommu-

nista Párt helyi szervezete lett. A 

negyvenes évek végén ismét válto-
zott a házszámozás, a mozi a Jókai 

utca 28. számot kapta, és ezt őrzi a 

mai napig. Engedélyesként a Sarló 

könyv - és Film Szövetkezet szere-

pelt, megbízott vezetői Vacsek Ilona 

és Vacsek István, üzemvezető pedig 

Székely Ferenc, aki a közeli Baross 

utca 56. szám alatt lakott. Befogadó-

képessége 300 főt számlált, játszott 

péntek kivételével naponta, kísérő-

műsorok nélkül. Ernemann vetítőgé-

pet kezelt Lakostlik József gépész, 

melyhez a hangot a Lengyel-féle 

hangos leadó adta.  

1948. augusztus 19-től megalakult 

a Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalat 

(MOKÉP), amely 350 mozit üzemel-

tetett az országban. A Jókai-mozgót 

államosították, üzemvezetője Varga 

János lett, a gépész maradt Lakostlik 

József, és érdekesség még, hogy az 

1949-es és egyben utolsó Filmművé-

szeti évkönyvben a mozi címének a 

Deák Ferenc utca 11-es számot adták 

meg, azaz az épület jobb oldalát.  

1950-es évek 

1950-ben létrejött a Mozgóképüze-

mi Nemzeti Vállalat Nagybudapesti 

Kirendeltsége, amely 130 budapesti 

mozit üzemeltetett. 1950 januárjától 

1951 márciusáig ebből a 130 mozi-

ból 30-at bezártak. Az aránylag 

nagyszámú mozi bezárásának az oka 

egyrészt az volt, hogy kevés volt az 

évi filmmennyiség -1945 előtt 220 

filmet vetítettek évente, 1950-ben 

csak évi 80-at -, másrészt a mozik 
egy része nagyon rosszul ment, gaz-

daságtalanul működött. Voltak olya-

nok, amelyek 5%-os látogatottsággal 

játszottak. Közrejátszott ebben az a 

nagy műsorpolitikai változás is, me-

lyet 1949. júl. 1. hatállyal léptettek 

életbe. E rendelkezés szerint, a nyu-

gati országok filmjei nem voltak 

játszhatóak, csak magyar, szovjet és 

népi demokratikus országok filmjeit 

vetíthették a mozikban, ezen belül is 

%-os arány szerint. 1951-ben a buda-

pesti mozik a Fővárosi Tanács irá-
nyítása alá kerültek, 1952-től a Bu-

dapesti Városi Tanács Kerületi 

Mozivállalatai hatáskörébe tartoztak, 

majd 1954-től üzemeltetésüket a 

Fővárosi Moziüzemi Vállalat 

(FŐMO) végezte. 

Az ötvenes évekből rendszeresen 

közölt moziműsort a rákoshegyi mo-

ziról is a Fővárosi Mozi Műsor, a 

Pesti Műsor és a Színház és Mozi. 

Vetítések naponta negyed hat és fél 

nyolc órakor voltak, vasárnap há-

romkor, és csütörtökön szünnapot 
tartottak. Csajbók Béla mozigépész 

felelt a zökkenőmentes vetítésért.  

1960-as évek 

 „A budapesti munkásifjúság kultu-

rális érdeklődésének felmérésére 

irányuló kísérleti vizsgálat eredmé-

nyei szerint a munkásifjúság kulturá-

lis érdeklődése a filmszínházak, a 

mozik tekintetében igen szembeötlő. 

Tekintettel arra, hogy kontrollminták 

képzése céljából a tanulóifjúság kö-

zött is elvégeztük a vizsgálatot, meg-
állapításunkat kiegészíthetjük azzal, 

hogy a filmszínházak iránti nagy 

érdeklődés a tanulóifjúság körében 

is általános jelenség. […] A lefolyta-

tott vizsgálatok azt mutatják, hogy a 

mozi az ifjúság társadalmi életének 

szerves része. Ha tehát beszélhetünk 

az ifjúsághoz kapcsolódó sajátos 

kulturális és társadalmi jelenségről, 

akkor a sűrű mozilátogatás feltétle-

nül ide tartozik.” 

Kulcsár Kálmán: A budapesti mun-

kásifjúság és a mozi /Népművelési 

Értesítő 1960/2. sz. 

Jókai filmszínház 1962-ben 

  (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény) 
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A hatvanas évektől a megújuló, 

időszakosan világhírű magyar film-

művészet tömegeket vonzott a mo-

zikba. A politikai olvadás kapcsán az 

egyre nagyobb számban bemutatásra 

kerülő „nyugati” filmek is jelentős 

nézőszámot hoztak. A fennmaradt 

plakátokon is látható, hogy arányo-

san elosztva vetítették a magyar, a 

szocialista országokból jövő, és a 

nyugati, kapitalista világból szárma-

zó filmeket. 

1962-ben a Fővárosi Mozi Műsor 

azt is feltűntette, hogy lehet a mozit 

a legkönnyebben megközelíteni. Rá-

koshegyen akkor a 61-es és a 67-es 

jelzésű autóbuszok jártak. 1964. au-

gusztus 20 után tatarozás miatt há-

rom hónapig bezárt, és november 20-

án nyitott ki újra. 1965.június 17-23-

ig még vetítették a Jókai filmszín-

házban a Ne hagyd magad, Pitkin 

című angol filmet, és kísérőfilmjét, a 

Pásztorművészetről szóló magyar 

kisfilmet. A műsorújság következő 

száma azonban már nem írta az aktu-

ális műsorát, mert tatarozás és felújí-

tás miatt bezárt több mint két évre. 

1967. augusztus 19-én, külső-belső 

átalakítást követően tért vissza a 

moziba az élet. Az Egy magyar ná-

bob és a Kárpáthy Zoltán című fil-

mekkel kezdte újra szórakoztatni a 

közönséget. Fél hatkor és este nyolc 

órakor játszott, ünnepnapokon ne-

gyed négykor is, és változatlanul 

csütörtökön tartották a szünnapot. A 

hatvanas évek második felétől rend-

szeresen szerepelt a Jókai a vasárna-

pi matinék műsorában, ilyenkor déle-

lőtt 10 órakor volt vetítés. 

1970-es évek 

„A XVII. kerület Budapest legna-

gyobb kerülete. Szükség lenne első-

hetes bemutatómozi létesítésére vagy 

a műsorok jobb koordinálására, mert 

figyelemmel kísérhető, hogy egy-egy 

műsort gyorsan egymás után darál-

nak le a mozik, s így nem csoda, ha 

kevés a látogatók száma. 

(40 éves nő, értelmiségi Budapest) „ 

Tárnok János: A városi filmszínhá-

zak közönsége 1972-ben  

A Filmtudományi Intézet 1972-ben 

közönségvizsgálatot végzett kérdőív 

alapján a moziba járási szokásokról, 

igényekről, kívánságokról. A felmé-

rést a filmszínházak nézőszámának 

csökkenése indokolta, melyet a tele-

vízió elterjedése is okozott. 1960-

1972 között a mozik látogatóinak 

összlétszáma Budapesten 43,8%-kal 

esett vissza. A felmérés szerint a 

nézőket már nem elégítette ki csak a 

film megnézése, igény mutatkozott a 

kényelmes, korszerű, szellőző beren-

dezéssel is ellátott, kulturált mozi-

zásra, melyet a társas élet színtere-

ként egy jól működő büfé, ruhatár 

egészíthetett volna ki.  

A mozi, bár megrázkódtatásokkal, 

nimbuszának csökkenésével, de túl-

élte a televízió elterjedése okozta 

válságot is. Ez az utolsó túlélés már 

nem tartott sokáig, a hetvenes évek 

végére a fővárosi mozik száma 71-re 

csökkent, pedig műsorkínálatukban 

(valószínűleg a nézőszám megtartása 

érdekében) már vegyesen szerepeltek 

vadonatúj, sikeres régebbi, és hozzá-

férhető archív filmek. Egy évtizeddel 

később szinte egyeduralkodóvá vált 

az amerikai filmdömping. Rákos-

hegy mozija 1976. december 22-ig 

folyamatosan üzemelt, de ekkor egy 

hónapra bezárt, és 1977. január 20-

án nyitott újra. 

1980-as évek 

A nyolcvanas évek közepén a Jókai 

filmszínházban rátértek a nyári szü-

netekre. Általában két hét-egy hónap 

volt a bezárás, de 1986-ban igen 

hosszan, egész nyáron át tartott a 

szünet, június 2-től-augusztus 27-ig. 

Ezekben az években Sárosi Gábor 

kisegítő mozigépészként, szerződés-

sel dolgozott a moziban. Elmesélésé-

ből tudhatjuk, hogy rendszeresen két 

főállású gépész dolgozott. A műsor-

programért felelt az üzemvezető, 

jegyet árult egy pénztáros, volt egy 

takarító, aki fűtő is volt egy személy-

ben, valamint dolgozott még két-

három jegyszedő. Hátul fenntartott 

helyekre ülhettek a rendőrök és a 

tűzoltók. A vetítési időpontok hét-

köznap negyed hat és fél nyolckor 

voltak, vasár-és ünnepnapokon pedig 

délután három órakor. 

1987. május 29-től június 1-ig tartó 

mozihéten a Leopárd kommandó 

című olasz-német-svájci filmet vetí-

tették a filmszínházban, majd nyári 

szünidőt következett. A nyár eltelté-

vel azonban nem indult meg a vetí-

tés, így a mozi valójában 1987. júni-

us 1-jével bezárt. 1987-1988-ban 

tárgyalások folytak egyes filmszín-

házak szerződéses működtetésbe 

adásáról, ennek során a zárva lévő 

Jókai mozi is szerződéses lett. 1989. 

február 2-án újraindult a hongkongi 

Az istenek fegyverzete című film-

mel, és matinénak az amerikai Nílus 

gyöngyét vetítették. Sajnos csak az 

év végéig működött, 1989. december 

18-án, a Vámpírok Velencében című 

filmmel, és Az erdő kapitányával a 

mozi megszűnt. 

1987-ben a FŐMO Elméleti és 

Módszertani Osztályának kiadványai 

Az épület az 1970-es évek végén 

  (Budapesti Mozitörténeti Alapítvány digitális adattára) 
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között megjelent a Közönség, Mozi 

és egy film címmel, Tanulmányok a 

filmterjesztéshez alcímmel egy előta-

nulmány S. Nagy Katalintól a fővá-

rosi mozik állapotáról. Ebben közzé-

teszi a szerző, hogy „a vizsgált mo-

zik legalább egyharmada elavult, 

korszerűtlen, szégyellni való állapot-

ban van. Kb. egyötödükben mintha a 

harmincas évek állapotát rögzítették 

volna az ötvenes évek elején, és e 

kettő különös hibridje felett megállt 

volna az idő. S az idő áll kb. huszo-

nöt-harminc éve a mozik további 

egyötödében. Talán csak 10-15 %-

ukra mondható nyugodt szívvel, 

hogy korszerűek, modernek, jól kar-

ban tartottak, megfelelnek a nyolcva-

nas évek követelményrendszerének. 

A moziknak legalább egyharmada 

olyan, mintha nem volna gazdájuk! 

Mintha senkit nem érdekelne, hogy 

milyen, mi történik benne, kik járnak 

oda és megkapják-e azt, amit jogo-

san elvárnának. Mégsem a bezárás a 

megoldás! Ugyanis Budapesten így 

is kevés mozi működik! S főként a 

peremkerületekben, a lakótelepeken 

és a családi házas övezetekben, va-

gyis a centrumtól távol eső területe-

ken. A leromlott állapotúak, techni-

kailag rosszul felszereltek többsége 

persze a perifériákon van […]. Nyil-

ván a legkézenfekvőbb megoldás: 

bezárni. Így javul a statisztika és 

kevesebbet kell dolgozni. Csakhogy 

ez nyilván hibás logika szerinti gon-

dolkodás. Az intézmény funkcióját 

és az intézményi struktúrát kell újra-

gondolni. Tudomásul venni, hogy a 

nyolcvanas évek közepén más ideo-

lógiai, kultúrpolitikai, gazdasági 

tényezők és másféle emberi viszo-

nyok a meghatározók. […] Ilyen 

körülmények, adottságok között – 

egyáltalán hogyan képes működni a 

mozi, mint intézmény? Pedig úgy, 

ahogy működik. Hiszen hétről-hétre 

vannak vetítések, emberek tízezrei 

járnak moziba Budapesten.” 

1990-es évek 

„A rendszerváltás óta több mint 

egyharmadára csökkent az ország-

ban működő vetítőhelyek száma 

(1598-ról 494-re). A moziprivati-

záció ügye sem mozdult előre, egye-

dül Budapesten lehet mozit venni, itt 

is csak az utóbbi időben és meglehe-

tősen rossz állapotban levőket.” 

Feldmájer Sándor tanácsadó 

Budapest Film Rt. 1995. 

„A kis mozik egy része csak akkor 

nem szűnik meg, ha a helyi közösség 

igényli és támogatja is a fennmara-

dásukat, az üzemeltetésüket s akkor, 

ha ezek a kis mozik a vetítésen kívül 

mással is foglalkoznak. […] Sajnos a 

kis mozik másik, nagyobb részének a 

jövője reménytelen.”  

Kozma Károly a Pest megyei 

Moziüzemi Vállalat igazgatója 1990. 

„Nincs egyértelmű jó megoldás. A 

mozik státusát illetően az államnak, 

az önkormányzatoknak és a szakmá-

nak kell konszenzusra jutnia, a szak-

mai érdekeket a politikaiak elé he-

lyezni. […] A probléma az, hogy 

hiányoznak a megfelelő hazai tulaj-

donosok. A potenciális jelöltnek vagy 

pénze van, vagy szaktudással rendel-

kezik. Ez volt az oka az elmúlt évek 

mozi-bérbeadási kudarcainak. Ezért 

is tartanám hasznosnak a vegyes 

tulajdoni formát; „belekerülni” pá-

lyázat útján lehetne, s aztán a szak-

mailag alkalmas résztulajdonosi 

hányadot szerezhetne. El kell érni, 

hogy a kereskedelmi mozik a piachoz 

alkalmazkodva, tisztességesen mű-

ködjenek. Jelenleg sok a csalás, ma-

nipulálás a nézőszámmal és a mozi-

jeggyel.” 

Kőhalmi Ferenc, a minisztérium 

Film- és Videofőosztályának vezetője 

1991. 

A rendszerváltozást követő évek-

ben az összes kerületi mozit bezár-

ták. A rákoshegyi Jókai mozi épüle-

tében lakásokat alakítottak ki.  

Felhasznált irodalom: 

Szalai András:Moziépítészet; A bu-

dapesti mozi 100 éve, Ernst Múze-

um, 2001. 

Filmművészeti Évkönyv Lajta Andor 

szerkesztésében 1926-1949-ig 

Lajta Andor: A budapesti filmszín-

házak történet (1896-1959) 

Kelecsényi László: Mozizó Budapest 

Gervai András: Mozi az alagútban – 

A kilencvenes évek; Pelikán, 1995. 

Kulcsár Kálmán: A budapesti mun-

kásifjúság és mozi; Népművelési 

Értesítő 1960. 

Fővárosi Mozi Műsor 1958-1973 

Színház és Mozi 1950-1956 

Pesti Műsor 1974- 

Rákoshegyi Szemle 1931. 

 

A funkcióját vesztett moziépület 1996-ban 

  (Budapesti Mozitörténeti Alapítvány digitális adattára) 

„De azt az életet, a remegést, a lázat, 

melyet sötét mozik mélyén éreztem én, 

azt nem találja meg ezentúl semmi század, 

nem őrzi szó, se könyv, se kép, se költemény, 

az ifjú életet, a remegést, a lázat.” 

Vas István: Elégia a moziról 
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1932. július 1-jén Kelemen Kornél 

terjesztette a Képviselőház elé a 

mentelmi bizottság jelentését a rágal-

mazás vétségével gyanúsított Zeőke 

Antal országgyűlési képviselő men-

telmi ügyében: 

„Tisztelt Képviselőház! A szegedi 

kir. főügyészség Zeőke Antal ország-

gyűlési képviselő mentelmi jogának 

felfüggesztését kéri. A szarvasi kir. 

járásbíróság végzése szerint ugyanis 

dr. Vángel Gyula feljelentésére 

Zeőke Antal országgyűlési képviselő 

ellen eljárást indított azért, mert 

nevezett országgyűlési képviselő a 

Gyomán megjelenő «Gyoma-Endrőd

-Kondoros» című hetilap 1931. évi 

június hó 21-én megjelent számában 

«Egy pár szó dr. Vángel Gyuláról» 

címmel megjelent közlemény követ-

kezőkben idézett részében foglalt 

tényállításait Geist Gyula kondorosi 

nagybirtokos előtt szóbahozta, tény-

állításait felsorolta s bizonyítgatta, 

hogy a cikkben foglalt kijelentések a 

valóságnak megfelelnek. A kérdéses 

cikk a következő:  

«A legközelebb elmúlt napokban, 

több ember jelenlétében egy olyan 

valaki nyilatkozott dr. Vángel Gyula 

személyét és múltját illetőleg, aki 

nemcsak, hogy alapos ismerője min-

dezeknek, hanem ezenkívül vérségi 

kapcsok is fűzik hozzá, tehát közeli 

rokona.  

Megkérdeztük tőle, hogy mi indítot-

ta őt arra, hogy ezt a nyilatkozatot 

megtegye, a következő választ kap-

tuk: 

Az kérem, hogy én ismerem dr. 

Vángel Gyulát és tudom, hogyha Ő 

képviselő lesz, azt kicsiben nemzeti 

szerencsétlenségnek kell tartanunk.  

Ezek után pedig álljon itt a nyilat-

kozat: 

Dr. Vángel Gyula a háború előtt a 

legjobb futballisták és gyorsfutók 

egyike volt. Apja befolyásával — aki 

a m. kir. dohányjövedék miniszteri 

tanácsosa volt — különféle üzletek-

hez jutott, különösen a dohányjöve-

dékkel kapcsolatban.  

A háború kitörésekor2 annak elle-

nére, hogy jól kisportolt, erős szerve-

zetű, egészséges atléta volt, katoná-

nak egy percre sem ment, hanem 

hadseregszállító volt. Szállított bort, 

kötszereket, biztosítótűket stb., de 

legfőképpen dohányt, szabálytalan 

úton.  

A forradalom alatt3 Lovászy 

Mártont4 tetemes pénzekkel segítette. 

Friedrich5 uralomra jutásakor a 

Friedrich-párt tagja lett és igen sok 

pénzt áldozott pártcélokra, természe-

tesen nem önzetlenül. Fellépett kép-

viselőjelöltnek is Friedrich-párti 

programmal, de megbukott.  

Burgenlandi Nyugat-Magyaror-

szág védelmében személyesen nem 

vett részt, de vagyont áldozott azzal a 

feltétellel, hogy ő legyen Burgenland 

pénzügyminisztere.  

Abban az időben, mikor pénzünk a 

legszerencsétlenebb körülményekkel 

küzdött, megalakította a termelőban-

kot, mellyel behálózta Ruprecht 

nagybirtokost, aki nyolc milliárdját 

vesztette el. A bank és részvényesei 

tönkrementek, minek következtében a 

bűnügyek sorozata keletkezett.  

Ezután dr. Fazekas Kálmánnal — 

akinek egy államtitkár jóakarója volt 

— megalakította a Kogsz-ot (Köz-

tisztviselők orsz. gazd. szövetkezete), 

mely mint ismeretes, két év alatt gya-

lázatos körülmények között megbu-

kott és a kormánynak sok veszteséget 

és kellemetlenséget okozott. 

Dr. Vángel Gyula azonban kitűnő 

szerződéssel biztosította magát és 

60.000 pengő végkielégítést kapott.  

Megszerezte a gróf Bolza 

(Vigyázó) féle rákoscsabai telkek 

parcellázását, melyben már idáig is 

milliót keresett. Ezzel egyidejűleg 

egy volt bécsi udvari kishivatalnok-

kal kieszelték a magyar-osztrák áru-

cserét és Magyarországon bejegyez-

tették a Magyar Gazdák Egyesülete, 

mint Szövetkezet céget, melynél kine-

vezte magát elnöknek.  

Éppen ez időben nagybátyja, 

Vángel Viktor mérnök közbenjöttével 

az Angol-Magyar Bank Plántakerete 

megkezdte a m. kir. dohányjövedék 

gyártmányainak exportját. Apja, 

Károly, vezérigazgató lett, fia pedig 

igazgatósági tag. Nagybátyját telje-

sen kijátszották.  

Apja révén ismét befurakodott külön-

böző jövedéki üzletekbe, mint például a 

hírhedt Aivaz Boris6 jövedékkel kötött 

Gellért- és Árpád-cigaretta szerződés-

be. A dohányjövedék volt vezetője, dr. 

Tömöry h. államtitkár úr bővebb felvi-

lágosítással tudna szolgálni.  

Puzsár Imre 

Tőlünk zeng az egész Ház! 
A rákosmenti parcellázások a T. Ház előtt 

Lassan fél éve annak, hogy Simon Gyula, a Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület elnöke és egyesüle-

tünk tagja azzal keresett meg, hogy hallotta előadásomat a rákoscsabai parcellázásokról, és az 

általam említett Fábián Béla, országgyűlési képviselőhöz köthető interpellációt szeretné megtalál-

ni.1 Ez a megkeresés adta az ötletet, hogy megvizsgáljam, vajon milyen ügyekben került szóba 

Rákosmente az Országházban. Az anyaggyűjtés - némi szerencsével is karöltve - olyan informáci-

ókat hozott felszínre, amiket más forrásból talán már nem is lehet megismerni. Ezekből szeretnék 

a következő hónapokban néhány csokrot a Tisztelt Olvasónak átnyújtani, első alkalommal rögtön 

a rákosmenti parcellázásokkal kapcsolatosakat felnyalábolva. 

1 
Az erről szóló cikket lásd: Simon Gyula: Botrány Újtelepen! Parlamenti interpelláció a birtokrendezési anomáliák miatt!, In: Rákoscsaba-Újtelepi Krónika, XVIII. évf. 1. (54.) szám, 2013. május, 4. o. 

2 
Ti. az I. világháború kitörésekor 

3 
Ti. az őszirózsás forradalom alatt 

4 
1919. szept. 11-ig a Friedrich-kormány külügyminisztere. 

5 
Friedrich István miniszterelnök 1919. aug. 15-nov. 24. 

6 
A magyar származású Aivaz Borisz szabadalmaztatta 1925-ben a ma is használatos krepp papírból készült cigaretta-füstszűrőt. 
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Felesége mellett szeretőket tartott s 

olyan életet élt, hogy az az áldott jó 

asszony nem bírta ki s megszökött 

tőle. 

Arról, hogy nagybátyjával milyen 

cinikus lelketlenséggel bánt, nem is 

beszélek. Pedig nagybátyja milliós 

vagyont vesztett el azért, mert nem 

akart más lenni, mint magyar s ugya-

nezen okból börtönt és kényszermun-

kát szenvedett Angliában és nem 

gyűjtötte idehaza a hadimilliókat.  

Mindez azonban csak igen kis töre-

déke annak, amit Vángel Gyula éle-

tében ideális célokért «hazájáért» és 

a «közért» önzetlenül tett. 

Hogy ember előtt semmi sem szent, 

sem haza, sem kötelesség, sem ideál, 

sem emberiség, kinek se szíve, se 

lelke, kinek vallása a pénz bármi 

úton, mások bármely szenvedése és 

exisztenciája árán, egyedül csak a 

büntető paragrafusoktól félve, ki 

végtelen ravaszsággal és hipokrízis-

sel téveszti meg az embereket saját 

emberi értékéről, ki, mikor mások a 

becsület mezején pusztulnak, amikor 

árvák és özvegyek jajkiáltása hörgött 

végig az országon, akkor is fiatal, 

egészséges atléta létére mindenféle 

utakon a hadimilliókat gyűjtötte, aki 

annyi párti volt, ahány kézben a ha-

talom, hogy egy ilyen ember fel mer 

lépni, mint a közérdek képviselője — 

igaz, hogy jó messze dicső működése 

terétől — s amellett egyedüli vágya a 

hatalomrajutás, hogy egy ember, ki 

hazájának semmit sem adott, hogy az 

merjen szembeszállni hazánk harma-

dik alapítója, Isten által nekünk 

adott gróf Bethlen István akaratával, 

ellene küzdeni s munkáját bírálat 

tárgyává merészeli tenni s útjába 

merjen állni Bethlen gróf gigantikus 

egyéniségének, midőn most meg-

csonkítva, ezer veszély fenyegeti ha-

zánkat: ez mégis vérlázító.» 

A megkeresés szerint a fenti cikk-

ben foglalt tényállítások mások előtt 

való megtétele s azok valóságának 

bizonyítgatása — amennyiben a 

tényállítások a valóságnak meg nem 

felelnek — az 1914:XLI. tc. 1. §-

ában meghatározott rágalmazás 

vétségének tényálladékát látszik ki-

meríteni.  

Az ügyben lefolytatott nyomozati 

eljárás során kihallgatott Sziráczky 

Sándor tanú semmiről sem tud, vi-

szont dr. Geist Gyula vallomása sze-

rint Zeőke Antal országgyűlési képvi-

selő tényleg szóbahozta előtte a fenti 

cikket, de hogy a cikk tényállításai-

val azonosította volna magát vagy, 

hogy azt állította volna, hogy a cikk-

ben foglaltak a valóságnak megfelel-

nek, arra nem emlékszik.  

A bizottság megállapította, hogy a 

megkeresés illetékes hatóságtól érke-

zett, az összefüggés azonban nevezett 

képviselő személye és a vonatkozó 

cselekmény között kétséges, a bizott-

ság zaklatás esetét látja fennforogni, 

ezért javasolja a t. Képviselőháznak, 

hogy Zeőke Antal országgyűlési kép-

viselő mentelmi jogát ebben az ügy-

ben ne függessze fel.”7 

A bizottság javaslatát a képviselő-

ház elfogadta. Sajnos a fentiekből 

nem derül ki, hogy dr. Vangel Gyula, 

a rákoscsabai Vangeltelep névadója, 

parcellázója és tulajdonosa pontosan 

a cikk mely részeire reagált ilyen 

érzékenyen, de talán egyszer erre is 

választ kapunk a szarvasi járásbíró-

ság irataiból. 

Dr. Vangel Gyula úgy tűnik nem 

hagyta ennyiben a dolgot. Novem-

berben ismét a szegedi királyi fő-

ügyészség mentelmi jog felfüggesz-

tésére vonatkozó kérelmét tárgyalta a 

Képviselőház, mivel a bíróság újfent 

eljárást indított Zeőke Antal képvise-

lővel szemben. 

„Zeőke Antal képviselő bemutatta 

továbbá a magyar kir. közigazgatási 

bíróságnak a gyomai választókerü-

letben 1931 július 5-én megtartott 

képviselőválasztás érvénytelennek 

nyilvánítása iránt előterjesztett pa-

nasz ügyében 2748/1932. k. sz. alatt 

hozott ítéletét, amelyben szintén elbí-

ráltatik az a panasz, hogy Zeőke 

Antal megválasztott képviselő 1931. 

évi június hó 21-e körül megjelent 

volna Geiszt Gyula kondorosi föld-

birtokosnál és a vele folytatott be-

szélgetés rendjén a fent leírt cikkben 

közölt tényállításokat ismételte vol-

na. A magyar kir. közigazgatási bíró-

ság a panasznak ide vonatkozó részét 

a tanúvallomásokkal megcáfoltnak  

nyilvánította.  

A jelen ügyhöz csatolt nyomozati 

iratok semmiféle támpontot nem tar-

talmaznak arra, hogy Zeőke Antal 

országgyűlési képviselő a kérdéses 

cikknek szerzője volna, vagy, hogy ö 

adta volna át a cikket közzététel vé-

gett a felelős szerkesztőnek.”8 

A fentiekből arra következtethe-

tünk, hogy Zeőke Antal a gyomai 

választókerületben dr. Vangel Gyu-

lával szemben indult a képviselői 

székért, amit meg is szerzett, és fel-

merült, hogy a kampány során ő írta 

vagy jelentette meg az idézett komp-

romittáló cikket ellenfelével szem-

ben. 

Mint Simon Gyula idézett cikkéből 

is látható, dr. Vangel Gyula nem 

csak személyében került a T. Ház 

plénuma elé, hanem parcellázása 

által is. A városrendezésről és az 

építésügyről szóló 1937. évi VI. tör-

vény vitája alkalmával – még a neve-

zetes interpelláció előtt, amit itt nem 

ismétlünk meg – Bródy Ernő képvi-

selő épp arról beszélt felszólalásá-

ban, hogy a Pestkörnyéki települések 

városrendezése tekintetében mennyi-

re előnyös lesz a Közmunkatanács 

jogkörének kiterjesztése, amikor 

felszólalása során a következők 

hangzottak el: 

„Aki kimegy a vidékre, az nem 

azért teszi ezt, hogy nyomorúságot 

szedjen magába, hanem azért, hogy 

a városias kultúra előnyeit élvezze. 

Itt Pesten kínlódik, dolgozik egész 

nap és ha este hazamegy, úttalan 

utakon, világítás nélküli helyeken jár 

s az egész életenergiája meg van 

támadva. (Kassay Károly: Ilyenkor 

nem ragaszkodnak az ősi röghöz, ha 

négyszögölét hat pengőért lehet el-

adni? — Dinnyés Lajos: Ki adta el 

Érdet? — Rassay Károly: A tulajdo-

nos; de nem egy van, van egy sereg. 

— Fábián Béla: Tessék megnézni, itt 

van a rákoscsabai parcellázás. — 

Rassay Károly: Az is olyan!)”9 

Fábián Béla elhivatottságát dicséri, 

hogy egy év elteltével (1938. márci-

us) ismét a belügyminiszterhez for-

dult a rákoscsabai házhelyosztás 

tárgyában, ahol még mindig nem 

született megoldás a fennállott prob-

lémákra: 

„T. Képviselőház! Egy olyan ano-

máliáról akarok a t. Képviselőház-

nak jelentést tenni & egy olyan kér-

désre akarom a miniszter úr és az 

összkormány figyelmét felhívni, 

7 
Képviselőházi napló, az országgyűlés 1931-ben összeült képviselőházának 114. ülése, 1932. júl. 1. (KN 1931 114) 

8 
Képviselőházi napló, az országgyűlés 1931-ben összeült képviselőházának 130. ülése, 1932. nov. 29. (KN 1931 130) 

9 
Képviselőházi napló, az országgyűlés 1935-ben összeült képviselőházának 176. ülése, 1937. jan. 29. (KN 1935 176)  
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amelyben, remélem, sikerül az egész 

Ház együttérzését azok részére meg-

szereznem, akik egész vagyonukat 

veszélyeztetve látják. Kistisztviselők, 

állami altisztek, városi altisztek men-

tek ki Rákoscsabára, amikor ott meg-

indult a nagy parcellázás és vásárol-

tak telkeket négy-öt-hat-hét pengőért 

négyszögölenként. Amikor megvásá-

rolták a telkeket, a parcellázási iro-

dáktól megkapták az ígéreteket arra, 

hogy a közvilágításról, az utakról és 

a víz levezetéséről gondoskodás fog 

történni. Kétezer ház épült fel Rákos-

csabán, kétezer család verejtékéből 

és megspórolt krajcáraiból. Méltóz-

tassanak elképzelni, mit jelent az, 

amikor egy állami vagy városi al-

tiszt, vagy más effajta kisember 4—

5000 pengőt megtakarít és elhatá-

rozza, hogy Budapestről kimegy Rá-

koscsabára lakni és még adásságok-

ba is veri magát. (Payr Hugó: És 

koplal!) Ezek az emberek, mint Payr 

képviselőtársam mondja, koplaltak, a 

szájuktól vonták el a falatot, hogy 

maguknak családiházat teremthesse-

nek. Ezek állampolgári szempontból 

az államra igazán a legkívánatosabb 

elemek, — ha már a polgárok között 

különbséget teszünk — mert hiszen a 

maguk kis keresetét nem költötték el, 

nem jártak kocsmába, mulatóba, 

hanem maguknak és családjuknak 

kis házat építettek.  

És mégis, Rákoscsaba-telepen e 

2000 házban lakó emberek részére 

nincs közvilágítás, út és vízlevezetők. 

Hogy a közvilágítás hiánya mit je-

lent, azt azok a képviselőtársaim jól 

ismerik, akiknek alkalmuk van fal-

vakban megjelenni. Itt este lefeksze-

nek az emberek, de Pestkörnyékén 

olyan emberek élnek, akik késő éjjel 

járnak haza, például a vasúti szolgá-

latból és akik a közvilágítás hiánya 

miatt nem tudnak közlekedni. Emel-

lett ősszel és tavasszal szörnyű nagy 

a sár, a víz. A szülők, hogy gyerme-

keik az iskolákat látogathassák, a 

hátukon kénytelenek a gyerekeket az 

iskolába vinni és hazahozni.  

Ha ez a szörnyűség valahol Buda-

pesttől 150—200 kilométernyire vol-

na, nem szólnék semmit, de 15 kilo-

méternyi távolságra van mindez a 

fővárostól. Az emberek azt kérdezik, 

hova lett az a pénz, amit a községhá-

zán a parcellázott telkek megvételé-

vel kapcsolatban befizettek és hogy 

mi lesz? (Takács Ferenc: Ez is egy 

eszmei község, ahol ellopják a 

pénzt?) Meddig kénytelen ez a 2000 

háztulajdonos-család tűrni, hogy a 

főváros közvetlen közelében ázsiai 

életet éljen, hogy ki legyen téve az 

időjárás viszontagságainak, hogy se 

a vízlevezetésről, se az utakról, se a 

közvilágításról ne gondoskodjanak.  

Végtelenül sajnálom, hogy nincs 

itt a belügyminiszter úr, mert ez a 

2000 család megérdemelné, hogy 

ezzel a kérdéssel a közigazgatás, az 

állam vezetősége foglalkozzék. … 

Előre tisztelettel bejelentem, hogy 

én ezt a kérdést feküdni hagyni nem 

fogom és abban az esetben, ha a 

belügyminiszter úr részéről ebben a 

kérdésben a legsürgősebben választ 

és a válasz mellett intézkedést nem 

kapok, kénytelen leszek ezt az ügyet 

mégegyszer idehozni a képviselőház 

nyilvánossága elé, de akkor részlete-

sebb adatokkal arra vonatkozólag, 

hogy volt szántóföldeket milyen áron 

adtak el, kik és mennyiért árusították 

ezeket és azok az emberek, akik meg-

vették ezeket a területeket, milyen 

pénzeket fektettek bele ezekbe a há-

zakba. Innen kérem a távollevő be-

lügyminiszter urat, hogy ezzel a kér-

déssel foglalkozni szíveskedjék és 

szíveskedjék kiküldeni egy vizsgáló-

bizottságot, amely megállapítja, kik 

voltak a vásárlók és kik az eladók s 

vállalták-e magukra a parcellázást 

csinálók a kötelezettséget az utakra 

vonatkozólag? Méltóztassék egyúttal 

megvizsgáltatni azt is hogy milyen 

volt Rákoscsaba község vezetőségé-

nek szerepe ebben a kérdésben és mi 

lett azzal a pénzzel, amelyet azok, 

akik parcellákat vásároltak, az út-

rendezés céljaira befizettek.”10 

Egy kicsit nyugatabbra és egy ki-

csit korábban történt a következő 

eset, ami a Felsőház színe elé került. 

Rákosligeten, 1926-ban a Nagyatádi-

féle földreform során az Országos 

Földbirtokrendező Bíróság (OFB) 

igénybe vette Schwarz Pálné szüle-

tett Fuchs Irma 10 hold és Fuchs 

Sarolta 5 hold földjét a településtől 

északra házhelyosztás céljára, vala-

mint Schmidt Károly 2 holdját az 

akkori község északnyugati sarkában 

sportpálya részére. 1928. július 18-

án tárgyalta a Felsőház a földbirtok-

reform befejezéséhez szükséges ren-

delkezésekről szóló törvényjavasla-

tot, ami során gróf Hadik János a 

Bíróság „megfellebbezhetetlen szo-

ciális” tevékenységére a következő 

példát hozta fel: 

„Ifj. Schmidt Károly Budapest, 52 

éves nős, katholikus vallású cukrász, 

akinek édesatyja, idősb. Schmidt 

Károly, 1867-ben a koronázás al-

kalmával ide lett hiva Budapestre a 

Kugler cukrász céghez, és mint a 

badeni nagyherceg udvari cukrásza 

segédkezett a koronázási ünnepség 

alkalmával a cégnek.  

Atyja itt Budapesten telepedett le 

és a Baross tér 13. szám alatt cuk-

rászüzletet nyitott. Ebben az üzlet-

ben atyja mellett dolgozott ifj. 

Schmidt Károly. Idősb Schmidt Ká-

roly, aki letelepedése után a magyar 

állampolgárságot megszerezte, 1924

-ben elhalt. Ifj. Schmidt Károly 1900

-ban kiment Amerikába, ahol is 

Chikágóban és Pittsburgban a leg-

előkelőbb cukrászüzletekben dolgo-

zott és 1906-ban 12.000 dollárnyi 

megtakarított pénzzel visszajött Bu-

dapestre. Így csalogatjuk mi vissza 

Magyarországra a kivándorlottakat. 

(Halljuk! Halljuk!) 1907-ben meg-

nősült és féleségével 12.000 korona 

hozományt kapott. A megtakarított 

12.000 dollárt és a 12,000 koroná-

nyi hozományt részben az üzletbe 

fektette, részben pedig betétként he-

lyezte el.  

1914-ben a mozgósításkor ifj. 

Schmidt Károly bevonult az 1. honvéd-

gyalogezredhez, ahonnan 1915 elején 

az orosz frontra került és ott frontszol-

gálatot teljesített 1918-ig, három esz-

tendeig. Ifj. Schmidt Károly 1918-ban 

hazakerülve, megtakarított vagyoná-

ból megvett a Rákosligeti Sportklub 

Részvénytársaságtól Rákosliget belte-

rületén, a község központjában egy 

egyemeletes kastélyszerü házat a hoz-

zátartozó 2488 négyszögölnyi gyümöl-

csöskerttel; ez nem is egészen két ka-

tasztrális hold. Ezenkívül Tököl kö-

zségben is van egy házas telke, ame-

lyet atyja 1908-ban, tehát még a hábo-

rú előtt vett meg és amely atyjáról 

szállott reá. A rákosligeti emeletes 

házat 160.000 koronáért vette meg 

1918 június havában, amely akkor az 

Ofb. megállapítása szerint mintegy 

80.000 aranykorona értéket tett ki. 

Erre a házra az Esztergomvidéki Ta-

karékpénztártól 150 millió koronányi 

kölcsönt vett fel 1925. évben. Az 1926. 
10 

Képviselőházi napló, az országgyűlés 1935-ben összeült képviselőházának 279. ülése, 1938. márc. 9. (KN 1935 279) 
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Tisztelt Érdeklődő Közönség! 

Rákoshegy történetéről összefogla-

ló helytörténeti munka ez idáig nem 

született, ismereteink szerint még 

szakdolgozati formában sem. A hely-

történeti kutatást némileg segítik 

Albrecht Gyula újságírónak A régi 

Rákoshegy I-II. című kötetei, ame-

lyekben a szerző élvezetes, novel-

lisztikus formában, leginkább vissza-

emlékezésekre alapozva villant fel 

epizódokat az 1922. januárjában 

önállósult község történetéből. Tudo-

másom szerint napjainkban készül a 

tudományos módszertant is használó, 

első helytörténeti munka a település-

ről.  

Vannak azonban olyan területei a 

helytörténeti kutatásoknak amelyek-

re, ha keresnénk sem találnánk írott 

forrásokat, viszont komoly informá-

cióforrást jelentenek a korabeli ké-

pek, térképek. Sőt adott esetben még 

akár a műalkotások is hordozhatnak 

forrásértékeket! 

Reitinger Ildikó most egy ilyen 

forrásokat elénk táró kiadvánnyal 

jelentkezik, amikor a régi 

Rákoshegyet mutatja be képeslapok 

segítségével. Egyik előzménye volt 

ennek a kiadványnak a 2012. év ele-

jén a Renée Cafée-ban bemutatott 

kiállítás, amelyen a régi Rákoshegyet 

ábrázoló képeslapokat láthatta a kö-

zönség. Ezen számos olyan képesla-

pot is látható volt, amely a szerző 

gyűjteményéből származott. Azóta 

ez a gyűjtemény tovább gyarapodott.  

Ez a magángyűjtemény és több köz-

gyűjtemény anyaga az, amelynek 

Ádám Ferenc 

Reitinger Ildikó: Élet(képes) Rákoshegy 

2013. szeptember 28-án újabb értékes könyvvel szaporodott Rákosmente helytörténeti irodalma. Régi 

rákoshegyi postai képes levelezőlapok és a korabeli helyi újságokból idézett szemelvények segítségé-

vel betekintést nyerhetünk egy olyan világba, amely már csak a legidősebbek emlékeiben él. 

A Rákoshegyi Baptista Imaházban történt a könyv bemutatója és ott hangzott el az idézett beszéd. 

évi február hó 24-én meghozott 45-

.477/1925. Ofb. számú ítélettel az Ofb. 

az emeletes rákosligeti házat a hozzá-

tartozó kerttel együtt megváltotta 

Rákosliget községnek játszótérhez való 

juttatása céljából azzal az indokolás-

sal, hogy a közoktatási célokat szolgá-

ló intézmény létesítése a földbirtokre-

form-törvény 1. §-ának 3. bekezdése 

szerint földbirtokpolitikai célnak te-

kinthető; mivel abban a házban 1920-

tól 1925-ig mozgóképszínház volt, 

ennélfogva a ház lakóháznak nem 

tekinthető és igy a törvény értelmében 

az Ofb. ítélete szerint erre megváltás-

nak volt helye. A kiadott boltok után 

tehát, a helyiségek után és a lakók után 

itéli meg az Ofb., hogy épület egyáltalá-

ban lakóháznak tekinthető-e a törvény 

értelmében vagy nem.  

Ez a határozat ifj. Schmidt Károly-

nak soha kikézbesitve nem lett és erről 

csak véletlenül szerzett tudomást 

Rákosliget községben. Felülvizsgálati 

kérelmet nyújtott be ifj. Schmidt Ká-

roly az Ofb elnöki tanácsához. Az el-

nöki tanács az ítéletet felülvizsgálat 

alá vetette, és jóváhagyta az elsőfokú 

határozatot, de már más indokolással. 

Kimondotta ugyanis azt, hogy, mivel 

mezőgazdasági területről és annak 

tartozékáról van szó, — most egyszer-

re a mozi mezőgazdasági terület lett 

(Derültség.) — az elnöki tanácsnak ez 

az indokolása valószínűleg azon alap-

szik, hogy az emeletes kastélyhoz és 

annak gyümölcsös kertjéhez mintegy 

100 négyszögöl olyan terület is tar-

tozott, amelyre a házmester 20 sor 

kukoricát ültetett be. Így lett az eme-

letes ház egy mezőgazdasági terület 

tartozékának minősítve. (Derültség.) 

Az ingatlan értékének birói megállapí-

tása során igazolta Schmidt Károly 

azt, hogy a szóbanforgó házért és a 

hozzátartozó kertért, amelyet ő béke-

beli megtakarított pénzéből, 80.000 

arany koronáért vett meg, egy doboz-

gyár 120.000 pengőt, egy szanatórium 

128.000 pengőt kínált fel neki. Ezeket 

az ajánlatokat az Ofb az értékmeg-

állapitásnál teljesen figyelmen kívül 

hagyta és ezzel szemben az elsőfokú 

bíró mintegy 58.000 pengőt állapított 

meg az ingatlanért, amely összeget 

azonban az Ofb leszállított 40.000 pen-

gőre, de úgy, hogy a 40.000 pengőből 

8000 pengő az Ofb alapot illeti meg. 

(Mozgás és derültség a jobboldalon.)  

Ez az egész földreform csak arra 

való, hogy az alapot növelje, amely 

alapnak kezeléséről a közvéleménynek 

fogalma sincs. (Úgy van! Úgy van!) 

Így tehát Schmidt Károlynak azért a 

házért, amelyet ő 80.000 aranykoroná-

ért vett meg, csak 32.000 pengő jár és 

ez is öt év alatt egyenlő részletekben 

5%-os kamat mellett. Ez a megváltási 

eljárás Schmidt Károlyt teljesen tönk-

retette, mert időközben az Esztergom-

vidéki Takarékpénztár az őt megillető 

12.000 pengő követelését peresítette és 

a tököli házat árverés alá is vonta. Az 

árverés 1928. május 30-ára volt kitűz-

ve, azonban az intézet ez alkalommal 

utoljára elhalasztotta az árverést. A 

megváltási ár egyötödrészét, amely 

1927. július 1-én volt esedékes, csak 

1928. április 26-án egyenlítette ki a 

község, de nem ifjú Schmidt Károly 

kezéhez, hanem tekintettel arra, hogy 

az ingatlan terhelve van, az összeget 

bírói letétbe helyezte. Természetes, 

hogy az Esztergomvidéki Takarék-

pénztár követelésének perlésével óriási 

költségek merültek fel, amelyeket 

Schmidt Károlynak kell viselnie. Mire 

az első részlet kiutalás alá kerül, an-

nak jelentékeny részét a felmerült per-

költségek fogják felemészteni.  

A 80,000 aranykoronás vagyon az 

Ofb jóvoltából elúszott. Üzlete ma már 

Schmidt Károlynak nincs. Élt egy da-

rabig abból, hogy zongoráját, képeit, 

felesége ékszereit eladta; ami kicsi 

maradt még vagyonából, az mind zá-

logházban van. Itt vannak a kezemben 

a zálogcédulák, amelyekből kitűnik, 

hogy még a jegygyűrűjét is kénytelen 

volt elhelyezni. Ezeket leteszem a Ház 

asztalára. (Egy hang a jobboldalon: 

Ez aztán szociálpolitika!) A zálogház-

ba vándoroltak, — itt vannak a vonat-

kozó zálogcédulák - 31 drb evőeszköz, 

egy brosstű, egy óra, egy aranygomb 

és egy jegygyűrű.”11 
10 

Felsőházi napló, az országgyűlés 1927-ben összeült felsőhá-

zának 46. ülése, 1928. jún. 18. (FN 1927 46) 
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segítségével a kiadvány elkészülhe-

tett. A kiadást támogatta Budapest 

Főváros XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzata, dr. Bényi Zsolt  és 

Szabó Tiborné képviselő. A szerző 

édesapja, Rőthler István emlékének 

ajánlotta a kiadványt és az első lapo-

kon köszönetet mond még segítői-

nek, Kiss Borbála és Fodor Béla 

helytörténeti könyvtárosoknak és 

Szelepcsényi Sándornak, a 

Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület 

elnökének. (Reitinger Ildikó egyéb-

ként e szervezet titkára is egyben.) 

A könyv bevezetőjében a szerző 

tömören leírja a magyarországi ké-

peslapkiadás történetét – én ezzel 

nem is szeretnék foglalkozni – csak 

arra hívnám fel a figyelmet, hogy 

milyen gyorsan elterjedt, mondhat-

nánk, divatba jött ez a tevékenység. 

A magyar képeslapkiadás az 1896-os 

milleniumi ünnepségekhez kapcso-

lódva indult meg, és Rákosmente 

községeiben már az 1900-as évek 

elején is szerepet kapott. (Sőt, 

Rákosligetről ismerünk egy bizonyít-

hatóan 1899-ben készített képeslapot 

is!) Ennek persze az is az oka, hogy 

a helyi kereskedők, remek reklámle-

hetőséget láttak abban, ha képesla-

pon jelenítik meg településük jele-

sebb helyszíneit, és persze sok eset-

ben a saját üzletüket, vendéglőjüket 

is. Rákoshegyen ilyen kiadó volt 

például Záborszky Ernő, akinek a 

nevével már az 1890-es évek végén 

találkozunk a Felső-rákoskeresztúri 

Telepegyesület tagjai között, üzlete 

pedig a mai Táncsics utca Rákoske-

resztúr felőli végénél volt. Már 1910 

körül adott ki lapokat.  

A helyi képeslapok megjelentetése 

– függetlenül most a kiadótól, mert 

az 1910-es évektől már a központi, 

nagy kiadók ügynökei is járták a 

településeket és számos lapot jelen-

tettek meg – éppen azért jelent párat-

lan forrásértéket, mert sokszor, a 

korabeli térképekkel is összevetve 

csak ezek alapján lehet fogalmunk az 

akkori településképről. Ugyan sze-

rencsére Rákoshegy az a település, 

ahol sok régi épület megmaradt, de 

nem biztos, hogy az eredeti formájá-

ban. (Gondoljunk most például, 

Aulitzky Ottó üzletére, a Kaszinóra 

vagy a vasútállomásra. Hol vannak 

azok már a eredeti formájuktól!!! Jó 

esetben csak „racionalizálták” a 

homlokzatukat, lásd a vasútállomás 

esetét, az Aulitzky-ház meg magától 

is racionalizálódik a hosszú idők 

folyamán. Pár éve, – bár kívülről 

már tragikusan nézett ki akkor is – 

még én is vásároltam benne, ma már 

üresen is áll.) És hol van mára az 

1923-as községháza, a későbbi jegy-

zői lak gyönyörű, tornyos épülete! 

Nincs már meg a harangláb – temp-

lom épült a helyére – de az még a 

helyiek sem tudták például, hogy a 

Rákoskeresztúri Nyaraló Csárda a 

Varjútanyához címezve az úgyneve-

zett hurokban, a vasúti átjárónál volt. 

A most megjelent kiadványban 

számos régi épülettel találkozhatunk, 

amelyik ma már nincs is meg, vagy 

teljesen másképp néz ki. Az egyes 

képek mellett a korabeli sajtóban, 

könyvekben megjelent szemelvénye-

ket találhatunk. Ennek a fajta szer-

kesztésnek az eredménye nem csak 

egyszerűen egy érdekes, kiváló kiad-

vány lett, hanem használható is! 

Nem is akarok én róla sokat beszélni, 

magáért áll jót az egész. Használni 

szeretném.  

Kedves Szerző! 

Engedd meg, hogy én legyek az 

első, aki használom ezt a kiadványt 

és segítségével most teszünk egy 

sétát a régi Rákoshegyen! Rendben 

van? 

Akkor kezdjük! Hogyan máskép-

pen érkezhetnénk, mint vonattal! 

Hiszen 1896-tól már meg is állt a 

vonat Rákoskeresztúri-nyaraló állo-

máson. 1882. március 12-én megnyi-

tották a Budapest–Újszász–Szolnoki, 

egyvágányú vasútvonalat. 1913. má-

jus 1-jén a kereskedelemügyi minisz-

ter jóváhagyta a MÁV legfrissebb 

menetrendjét, amiben már 

Rákoshegy állomás elnevezés szere-

pelt. Egy séta során csak a térben 

ugrálhatunk, időben kevésbé, száll-

junk hát le a vonatról mondjuk 1925-

ben. Azért ekkor, mert ekkorra már 

elkészült az önálló község első ka-

taszteri térképe, amelynek segítségé-

vel most elhelyezzük az egykori ké-

peslapokat. Rákoshegy kataszteri 

felmérése egy évvel a község önálló-

sulása után készült. A község terüle-

te 477 kat. hold. A parcellázás szem-

pontjából meghatározó útvonal a 

többé-kevésbé a keleti határ vonalat 

jelölő Ferihegyi út, a területet nyuga-

ton határoló Lőrinci (ma Táncsics) 

út, a Rákoskeresztúrtól elválasztó 

Temető (ma Széchenyi) utca. Felső 

harmadoló vonalánál keresztezi a 

budapest–újszász–szolnoki vasútvo-

nal, déli határa a felvétel időpontjá-

ban még beépítetlen. 

ÉLET(KÉPES) RÁKOSHEGY 
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Ekkor egyébként a településnek 

2000-2500 lakosa lehetett, az 1920

-as népszámláláson 1606, az 1930-

ason pedig már 4198 lelket írtak itt 

össze. 

Induljunk el először Pest 

felé. No nem ijedünk meg a 

látványtól, nem megyünk 

azonnal vissza, ahogy meg-

érkeztünk. A korabeli 

rákoshegyi köznyelv ugyanis 

a vasútnak ezt az oldalát 

nevezte Pestnek a másikat, 

ahol az Erdős Renée Ház is 

áll, Budának. Először az tű-

nik fel, mennyi szabad építé-

si telek van a környéken, 

ahova még nem építettek 

házat! 

Rögtön a vasútállomás 

épületét láthatjuk, mai for-

májánál jóval díszesebb kivi-

telben. Számos képeslapon 

szerepel. Annak a keresztirá-

nyú utcának a neve, ahova 

kiértünk, ezen a térképen 

Károly király utca volt. 

(Nem tudni ez téves, vagy 

csak „áthelyezték” később az 

elnevezést, de tény, hogy a 

Lőrinci út Rákoskeresztúr 

felőli része szerepel később 

mindenhol ezen a néven.) 

Jobbra tartunk, majd hama-

rosan balra fordulunk, a Kos-

suth Lajos (ma Kép) utca 

sarkán találhatnánk 1923-

ban a községházát. (A helyi 

vezetés innen hamarosan 

tovább költözött, ez lett a 

jegyzői lak.) Ha be is térnénk az 

utcába, rögtön ott találnák a ma is 

városképi jelentőségű víztornyot. 

Pestről szerepel még a kiadvány-

ban a községháza, az óvoda, ma az 

egyik iskolaépület, meg a katolikus 

templom képe is, ám ezek későbbi 

képeslapok.  

Budára átmenve, az első sarkon 

Szegedy Albert utca – ma Petőfi – 

utolsó, jobboldali házában lakott 

ekkor Hackl Napoleon Lajos kar-

nagy, akinek a házában vendéges-

kedve írta meg Kacsóh Pongrác a 

János vitéz zenéjét. 

A következő keresztutca balra a 

Báji Patay András utca. A község 

emléket állított első bírójának. 

(Fuchs még Karolinnak nevezte, 

ma Bél Mátyásról van elnevezve, 

aki nyilvánvalóan megérdemelte, 

hogy így is emléket állítsanak neki 

Budapesten, de érthetetlen, mért 

ezt az utcát kellett neki adni elvéve 

Rákoshegy alapítójának az utcane-

vét.) Itt működött egyébként, a 

Lőrinci úthoz közel, 1907-től egé-

szen 1931-ig az Országos Gyer-

mekvédő Liga Rákoskeresztúri 

(majd Rákoshegyi) Fiúnevelő Inté-

zete, ahol árvagyerekeket neveltek, 

oktattak.) 

A következő utcasarkon 

Rákoshegy talán legszebb villáját, 

a Kállay-villát láthatjuk, 1925-ben. 

A könyvben több képeslapon sze-

repel, az 1900-as évek elején 

készültön Drobnits-villa, későbbie-

ken „Erdős Renée Villa” néven.  

A Szegedi Albert utcán továbbha-

ladva, a Kállai villa telekszomszéd-

ján helyezkedik el Aulitzky Ottó, 

bár 1925-ben lehet, hogy még 

Szász Dénes üzlete, ezt most nem 

tudom Önöknek egyelőre megmon-

dani, de amíg a képeslapokat nem 

láttam, azt sem tudtam, hogy vala-

ha Szász Dénesé is volt. (Egy 

újabb példa s képeslapok forrásér-

tékére.) Erről több kép is szerepel 

különböző időkből a kiadványban, 

az egyik legérdekesebb, amikor a 

kor státusszimbólumát jelen-

tő kerékpáros fiatalokat, ta-

lán éppen az eladókat, vagy 

az árukihordókat láthatjuk az 

üzlet előtt. 

A szemközti tér, ekkor még 

Bulyovszky, ma Tessedeik tér 

ekkor még üres, viszont a 

következő utcában már áll a 

könyvben, a harmincas évek-

ben lefotózott, tornyos 

Szepessy-villa elnevezésű 

ház, amely korábban 

Wachter-villaként is szere-

pelt, nekem meg legjobban a 

Szeszély-lak elnevezés tet-

szik, ezek szintén képesla-

pon szerepelnek, de ebben a 

könyvben a Szepessy villa 

jelenik meg. 

Szerepel még a könyvben 

például a Bulyovszky utcai 

iskola, – ma óvoda – épülete 

is, meg egy jó pár vendéglő, 

üzlet képe, de nem akarom, 

hogy nagyon sokat gyalogol-

janak, ezért csak arra kérem 

Önöket, sétáljanak ki 

Reitinger Ildikóval és velem 

még a Lőrinci útra, amely-

nek túloldalán ott láthatjuk 

a Kaszinó épületét úgy, 

ahogy 1900-ban már állt, s 

úgy ahogy a könyvben több 

képeslapon is szerepel.  Az 

épület ma is áll, a szocializmus 

idején férfi fehérneműgyár műkö-

dött benne, egy imaházban ki sem 

mondom, hogy nevezte a köznyelv, 

később ipari üzem, ma meg az a 

szó szerepel rajta, hogy „Eladó”! 

Tessék megvenni, meg lehet még 

menteni. Eredeti formájára is köny-

nyen visszaalakítható! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszönöm, hogy velem tartottak 

ezen a helytörténeti sétán, amely-

nek megtervezésekor többek között 

a Reitinger Ildikó által összeállí-

tott és szerkesztett Élet(képes) 

Rákoshegy című könyvet használ-

tam, amelyet a Filács kiadó adott ki 

és megjelent 2013-ban, 

(szeptember 28-án), Budapesten, 

Rákoshegyen. 

Szepessy villa Kiadó Göbl László; 

1930-as évek. Tulajdonos: Reitinger Ildikó 
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A gyárat alapító Gerenday Antal 1818-ban született 

Dömsödön, mélyen hívő református családban. Ifjú korá-

ban különböző profilú kereskedőházak alkalmazásában 

állt, ahol kitanulhatta a kereskedelem „fortélyait”. 1847-

ben megvásárolta a Pesten élő osztrák Karl Jakobsohn 

ácsmester teljes sírkőkészletét, valamint a sírkő-

kereskedelemhez való jogát. 

Gerenday pesti kőfaragó műhelye az 1850-es évektől a 

XIX. század végéig fokozatosan az ország legjelentősebb 

síremlékeket készítő vállalkozásává vált. A „Gerenday-

féle sírkőgyár” gazdasági megerősödését segítette, hogy a 

nyersanyagbeszerzés gazdaságossá tétele céljából, az 

Észak-Dunántúlon fekvő Piszke község (napjainkba Lá-

batlan város része) környékén több kőbányát is vásárolt, 

vagy bérelt. Megvett egy olyan főút melletti épületegyüt-

test, amelyet addig vendégfogadóként és lóváltó-helyként 

használtak. Ezt az ingatlant teljes mértékben átalakíttatta, 

a fogadóból irodákat, a gazdasági épületekből kőfaragó-

műhelyeket rendezett be. A vállalkozás első szimbolikus 

értékkel bíró megrendelése a szózat költőjének, az 1855-

ben elhunyt Vörösmarty Mihály síremlékének elkészítése 

volt, amely a Fiumei úti temetőben található. A sírkertbe 

ezt követően a „Gerenday-féle sírkőgyár”-ból még szá-

mos XIX. századi művészünk funerális emléke került, 

többek között idősebb Lendvay Mártoné és Laborfalvi 

Rózáé. 

A Gerenday-műhely legrégebbi, XVII. kerületi alkotá-

sa, a rákoscsabai református templomban található. Az 

1856-ban készített márványtábla felirata a következő: 

 

„EMLÉK! 

ITT E HOLTAK HELYÉN TÖBBEN TEMETTÉK, 

KIK KRISZTUSBAN HÍVE, E SÍRBAN FEKÜSZNEK, 

E SÍR LESZ MAJD EGYKOR LAKÁSOD, 

ÉS KRISZTUSSAL FELTÁMADÁSOD.- 1631. 

E SZ: EGYHÁZ GOTH ÉS TÖRÖK ROMOKBÓL, 

KIEMELVE, A CSEHEK ÁLTAL FEL ÉPÜLT, 

1627-BEN A MAGYAR PROTESTÁNSOK 

SZÁMÁRA, FENN ÁLL 1631 IK ÉVTŐL.- 

KŐ KÖZÉ ZÁRT EMLÉKI KÉZ ÍRATBAN HAGYA, 

EZT BIHARI HELYBELI HELVÉT VALLÁSÚ 

LELKÉSZ.- 1631 IK ÉVBEN 

 

E MÁRVÁNY LAP 

FEJES AMBRUS HEJBELI PREDIKÁTOR 

ÚR BUZDÍTÁSA 

S DEBRECZENI JÁNOS GONDNOKSÁGA 

ÁLTAL JÖTT LÉTRE 

1856.” 

A tábla alján kisebb méretű betűkkel kifaragva a 

"Gerenday Pesten" felírat található. 

Millisits Máté 

A Gerenday-gyár alkotásai Rákosmentén 

A Gerenday-gyár hazánk egyik leghíresebb kőfaragó műhelye volt közel egy évszázadon át. 

A XVII. kerületben több alkotásuk található, amelyek nemcsak fontos egyházközségi emlékek, ha-

nem Rákosmente helytörténetének is megkerülhetetlen forrásai. 
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Az emléktábla 84 cm hosszú és 64 cm széles. A táblán 

rögzített „emlékkel” (dokumentummal) kapcsolatos XXI. 

századi egyháztörténeti kutatás, a nyelvészeti szemponto-

kat is figyelembe véve megkérdőjelezi, hogy 1848-ban a 

templom előtti csatornaépítés közben megtalált bőrre írt 

feljegyzés valóban a XVII. században készült volna. 

Gerenday Antal és Gerenday Béla a „hazafias kőfaragók” 

Gerenday Antal egész életében fontosnak tartotta, hogy 

sikeres vállalkozóként anyagilag is támogassa a magyar 

reformátusság több fontos ügyét. A Dunamelléki Refor-

mátus Egyházkerület részére 1861-ben a Ráday Könyvtár 

megvásárlásában nyújtott segítséget. Ambrus bátyjával 

együtt hozta létre a „Gerenday-féle ösztöndíj alapít-

ványt”, amely a Pesti Református Teológiai Akadémia 

vidéki származású hallgatóit segítette, hogy a fővárosban 

megfelelő szálláshoz és ellátáshoz juthassanak. Több 

egyházi tisztséget is vállalt, a Pesti Református Egyház-

község presbitere, a Lábatlani Református Egyházközség 

tiszteletbeli főgondnoka volt. 

Gerenday Antal nyarait gyakran töltötte családjával a 

Duna partján fekvő római katolikus lakosságú Piszkén, 

református hitét a szomszédos településen, Lábatlanon 

tudta gyakorolni, így az évek során jó baráti kapcsolatot 

épített ki a lábatlani reformátusokkal, akik segítőkészsé-

gét megtapasztalhatták a református iskola helyreállítása-

kor - amely 1864. augusztus 8-án a falu nagy részét érin-

tő tűzvészben jelentősen károsodott - vagy a templom 

átépítésének idején is. 

Gerenday Antal 1887. augusztus 7-én hunyt el Piszkén, 

haláláról a Vasárnapi Ujság 1887. augusztus 14-én meg-

jelent száma, ezekkel a szavakkal tudósított: „Gerenday 

Antal, márványmű-gyáros, kinek a műipar terén annyi 

érdeme volt s kinek gyárából került ki, a legtöbb síremlék 

az ország távol részeiben is. Évekig birta a primási ura-

dalmak márványbányáit, szorgalom, művészi izlés voltak 

ama tulajdonságai, melyek széles körben tisztelt és be-

csült nevet szereztek neki. A jeleseink sirján emelkedő 

márvány-emlékek nagy része az Ő alkotása és több na-

gyobb szabású műve őrzi meg az ő emlékét is. Piszkén, 69 

éves korában hunyt el.” 

A sírkőgyárat Gerenday Antal halála után fia, Gerenday 

Béla (1863-1936) vezette. Számos megrendelést kapott, 

többek között itt készítették el Szász Károly (1829-1905) 

és Baksay Sándor (1832-1915) református püspökök sír-

emlékét is. A funerális alkotások mellett sok Kossuth-

szobrot faragtak, és a protestáns gályarabok debreceni 

emlékműve is sírkőgyárukból került ki 1895-

ben.Gerenday Béla édesapja emlékére a lábatlani refor-

mátus templom 1894-ben történt felújítása alkalmával, 

egy szépen faragott keresztelő kutat ajándékozott. 

A Rákosmentén a XX. század hajnalán készített 

Gerenday alkotások 

A Rákoscsabai Református Egyházközség 1904-ben 

rossz műszaki állapota miatt lebontotta a középkori ere-

detű templomát, és helyette egy, az előzőnél méreteiben 

nagyobb szakrális épületet emelt 1904 és 1905 között. 

Az új templom előcsarnokába a régi templomból áthe-

lyezték az 1856-ban faragott emléktáblát és a mellette 

lévő falfelületen egy másik táblát készíttettek a Gerenday 

Béla által vezetett kőfaragó műhellyel. 

Ezen az 1904-ben faragott táblán a egyházközség veze-

tőségének (presbitériumának) neveit rögzítették: 

„A MÁSIK LAPON EMLITETT Ó TEMPLOM A SZÁZADOK 

ÁLTAL MEGRONGÁLTATVÁN, LEBONTATOTT ÉS HELYÉN 

UGYANCSAK A GOTH ÉS TÖRÖK ROMOK FUNDANTOMI 

FELHASZNÁLÁSÁVAL EZ UJ HAJLÉK ÉPÜLT 1904-BEN 

AZ EGYHÁZ TISZTI KARÁNAK TAGJAI VOLTAK EZ ÉVBEN 

nt. SZÁNTÓ GÉZA lelkipásztor, 

tek. KRUCHIÓ LAJOS főgondnok, 

k. VITÁRIUS JÁNOS gondnok, 

KORSÓS LÁSZLÓ rector, 

CZEGLÉDY ANTAL tanitó, 

KOVÁCS ANDRÁS egyházfi, 

és DEBRECZENI ISTVÁN, KOVÁCS JÁNOS, 

NAGY JÁNOS, NAGY SÁNDOR, k NAGY SÁNDOR 

SZABÓ ANDRÁS, SZABÓ SÁMUEL, SZABÓ SÁNDOR. 

SZOKOLAI ISTVÁN, TÜSKÉS MIHÁLY, VITARIUS ISTVÁN,/ 

H. VITÁRIUS SÁMUEL, presbiterek.” 

A tábla alján kisebb méretű betűkkel kifaragva: 

"Gerenday A. és fia Budapest" felírat látható. Az emlék-

tábla a másik táblával megegyezően 84 cm hosszú és 64 

cm széles. 

tel:%28%201863-1936
tel:%281829-1905
tel:%281832-1915
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A rákosligeti református templomban elhelyezett 

Gerenday-alkotások 

Az 1900-as évek elején Rákosligeten az összlakosság 

12-15 százaléka volt református. Az istentiszteleteket 

kezdetben a helyi elemi iskolában tartotta a Rákoscsa-

bai Református Egyházközség lelkésze Törő Lajos. 

A rákosligeti reformátusok önállósulási folyamata a 

Rákoscsabai Református Egyházközségtől 1903-ban 

kezdődött el. Ebben az évben február 22-én a 

Rákosligeten tartott alakuló gyűlésen Törő Lajos elnök-

lő lelkész örömét fejezte ki az egyöntetű szavazat kap-

csán, amely kimondta a leányegyház megalakításának 

szándékát. Az ülésen sor került a leányegyház első 6 

tagú presbitériumának a megválasztására is. Az ezt kö-

vető tizenkét év folyamatos gyülekezetépítés eredmé-

nyeként a ligeti reformátusok 1915-ben válhattak a töb-

bi egyházközségtől független anyaegyházközségé. 

A leányegyházközség 1904-ben templomépítés céljá-

ra 480 négyszögöles telket vásárolt, ahol kicsi alapterü-

letű átmeneti imahelyet emeltek. Méreténél fogva az 

imahely vasárnapi istentiszteleti célra nem szolgálha-

tott, ezért 1904 és 1905 között számos helységben folyt 

gyűjtés a felépítendő rákosligeti református templom 

javára. A templomtelken, az összefogásnak köszönhe-

tően 1910-ben épült meg az ideiglenesnek szánt ima-

ház, amelyet Sztanek Pál rákosligeti építész tervezett. 

Az istentiszteleti helyként szolgáló imaház felszentelé-

sét Mády Lajos esperes végezte. Az ünnepi esemény 

örömteli időpontja 1910. november 6-ára esett. 

A felszentelés emlékét 1911-ben az épület belső teré-

ben, a szószék mellett márványtáblán örökítették meg 

az egyházközség akkori tisztségviselőit és támogatóit: 

„E PAPI LAK ÉPÜLT 

B. Hajdu Imréné Urasszony kegyes adományából to-

vábbá B. Hajdu Imre Úr gyűjtéséből és a rákosligeti 

reform. 

egyháztagok adományából. 

Felavattatott ideiglenes imatermül 1910 év november 

hó. 6-án. 

MádyLajos esperes Harsányi Pál h. lelkész 

B. Hajdu Imréné védőasszony,  

Kováts Elek társegyházi főgondnok, 

Biró Ferencz és Berencsy Károly gondnokok 

E. Szentpétery Zsuzsika és Pilisy János pénztárnokok, 

Alvinczy Miklós. Bacsó Endre. Bélley Géza. Borbély 

Ferencz. Czövekh Sándor. Illyés György. Jantsó János. 

Joungh Vilmos. Kecskés József. Kiss Dániel. Kis (sic) 

Sándor. Lipcsey Gábor. Szilágyi Boldizsár. Szobonya 

Zoltán és Takácsy Imre. Presbiterek működése idejé-

ben. 

Építette: Sztanek Pál építész.” 

Az emléktábla 86 cm magas és 51,5 cm széles.  

Az imaház részére az egyházközség egyik presbitere 

vörösmárvány úrasztalát adományozott, amelynek fel-

irata: 

„Isten dicsőségére 

felajánlották 

Kiss Sándor és neje 

1910. nov. hó 6.” 

A lábazatba vésve a márványfaragó cég neve, 

„Gerenday A. és fia” felirat található. 

Az úrasztala magassága 91,5 cm, az asztallap hosz-

szabb átmérője 96 cm, az asztallap rövidebb átmérő 65 

cm. Az asztal-oszlop magassága 88 cm, az asztal-

oszlop alsó részének területe 50 x 50 cm. 

A Gerendayak emlékezete 

Gerenday Antalra és a Gerenday-családra Lábatlanon 

a piszkei városrészben található Gerenday Közösségi 

Ház emlékezik, amelyet a család egykori épületegyütte-

séből alakítottak ki. A közösségi házban az előadó- és 

kiállítótermek mellett külön Gerenday-emlékszobát is 

kialakítottak, amelyben megtekinthetőek a Gerendayak 

eredeti bútorai és festményei is. A Budapest Főváros 

Levéltára 2013 nyarán kiállítást rendezett az alábbi 

címmel: „A magyar polgári hagyaték: A Gerenday csa-

lád iratai”. 
 

Felhasznált irodalom: 

Lukácsy András: Lex Grenday-Egy polgárcsalád 150 

éve. Budapest, 2011. 13-273. old. 

Vasárnapi Ujság 1887. 34. évfolyam augusztus 14. 

554.old. 

A felvételeket Millisits Máté készítette. 

tel:2011.%2013-273


2011-ben a rákoskeresztúri Elágazás, ma Fő tér rekonstrukciójának egyik 

programpontja volt egy – a téren elhelyezendő köztéri műalkotás elkészíté-

sére kiírt pályázat. A pályázat, anyagi okokból kétszeri kiírás után sem való-

sult meg, bár nyertese, Illyés Antal szobrászművész kvalitásos, a kiírás fel-

tételeinek megfelelő, izgalmas kompozíciójú művet tervezett. 

Ugyanerre a pályázatra adott be két makettet Kutas László szobrászművész is.1 

Az egyik gipszöntvény Bulyovszky Gyulát,2 a másik gróf Vigyázó 

Ferencet3 ábrázolta. 

A pályázati kiírásban szerepelt az a kitétel, hogy a köztéri alkotás valami-

lyen módon utaljon a település múltjára. Kutas László Rákoskeresztúr két 

prominens személyiségét választotta, arra gondolva, érdemesek arra, hogy 

ne merüljenek a feledés homályába, s ezt talán egy köztéri alkotás elősegít-

hetné.  

Kutas László makettjei nem nyertek a pályázaton, a művész azonban az 

Erdős Renée Ház gyűjteményének ajándékozta mindkettőt.  Másfél év eltel-

tével a művész fölajánlotta, hogy saját költségén kiönteti bronzból a plaszti-

kákat, és tisztításuk, cizellálásuk után azokat is a muzeális gyűjteménynek 

ajándékozza. 

Bulyovszky Gyuláról és Vigyázó Ferencről fennmaradt rajzok, fotók alap-

ján készült a két karakteres kisplasztika. A lényegre törő, a két férfi szemé-

lyiségének fontosabb jegyeit megragadó portré hiteles képet tár elénk. 

Bulyovszky Gyula, a kor divatját követő öltözékével, erőteljes szakállával 

erős, magabiztos férfiként jelenik meg. Vigyázó Ferenc (édesanyjától, 

Pomaniczky Zsuzsannától örökölt gyenge idegzetével) bizonytalan tekinte-

tű, szelídebb alakja előre vetíti tragikus sorsát. 

Kutas László nagylelkű adományát nagy örömmel és hálával fogadta a 

muzeális gyűjtemény. Ezúton is kifejezzük köszönetünket a művésznek. 

Nagyszerű kezdeményezés lenne a portrék valamelyikét díjként adomá-

nyozni arra érdemesnek ítélt személyeknek Rákosmentéért végzett áldoza-

tos munkájukért. 
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A címlapon szereplő kép: 
Rákoshegyi képeslap az 1930-as évekből: 
Kaszinó, Községháza, Mozi; 

Tulajdonos: Erdős Renée Ház 

1 Kutas László 1960-ban végezte el a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, ahol Gyenes Tamás és Pátzay Pál voltak a mesterei. 
Jó formaérzékkel mintáz, anyaghasználata változatos. Köztéri szobrokat, kisplasztikákat, érmeket készít. Alkotásai a realista 

hagyományokra épülnek, de szellemes kompozícióival egyéni stílust teremtett. Dinamikus alakjai népszerűek a hazai, valamint 

a külföldi gyűjtők körében egyaránt. 
2 Bulyovszky Gyula (1827-1883) 1847-től ügyvédként dolgozott. Versei, elbeszélései, színházi és képzőművészeti kritikái 
1843-tól kezdve jelentek meg. 1848-ban a márciusi napok egyik főszereplője volt. Jókai Mórral közösen szerkesztették a 

Tizenkét pontot. Tagja lett az országgyűlésre, Pozsonyba menő küldöttségnek.  

A márciusi napok után hivatalnok lett a magyar belügyminisztériumnál,  írt a Márczius Tizenötödike c. újságba. A szabadság-

harc után kizárólag írói munkásságának élt. 1859-ben megalapítója, majd 1859-64 között szerkesztõje a Nefelejts, 1862-ben a 

Hölgyfutár, 1864-66-ban a Sürgöny c. lapoknak. Az 1840-es, 50-es  évek egyik legnépszerűbb írója volt. A legtöbb sikert 

tárcáival aratta, amely műfaj megteremtője volt hazánkban. 
3 Gróf Vigyázó Ferenc (1874 -1928)gróf Vigyázó Sándor fia, aki a budapesti egyetemen jogi diplomát szerzett, a főrendiház 

tagja volt 1918-ig, itt több ízben viselt jegyzői tisztséget. 1928-ban öngyilkos lett. Végrendeletében a Magyar Tudományos 
Akadémiára hagyta földbirtokait, házait és egyéb értékeit, köztük értékes könyv-, kódex-, óra-, ötvös- és képgyűjteményét, 

valamint a Vigyázó-Podmaniczky  kastélyt.  Ferenc édesapjától, Vigyázó Sándortól örökölte a vagyont, akit már a kortársak is 
bibliofilként ismertek. Szerepe nemcsak a műgyűjtemény gyarapításában, hanem a birtokok és a gazdaság fellendítésében is 

igen jelentős volt. 1921-ben halt meg.  

Az Erdős Renée Ház gyűjteményének gyarapodása 

Kutas László: Gróf Vigyázó Ferenc  

és Bulyovszky Gyula. 2012 


