Kiss Emília felvétele

Állítsunk emlékművet az 1956-os Nemzetőrségnek!

FELHÍVÁS
az 1956-os Nemzetőrség emlékművének anyagi támogatására
A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör
tagsága úgy döntött, hogy
pótolva az elmúlt több mint fél évszázad mulasztását,
az országban egyedülálló módon és először
Budapesten, a XVII. kerületben lévő Kucorgó téren
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
a Nemzetőrség hősies helytállásának emléke előtt tisztelgő
köztéri alkotást kíván elhelyezni.
Ahhoz, hogy az emlékmű megvalósulhasson, az Önök anyagi támogatására is számítunk.
A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör felkéri azokat a jogi személyeket és magánszemélyeket, akik a fenti cél megvalósítását támogatni szeretnék, hogy adományaikat utalják át
a Rákoskerti Polgári Kör
a 12011739-00157999-00200004 számú bankszámlájára,
„Adomány az 1956-os Nemzetőr emlékműre” megjelöléssel,
Postai készpénz átutalási megbízással (postai csekk) is lehet a fenti számlára adakozni.
A 100.000 forintot meghaladó összeget adományozók
nevét a talapzatba épített táblán megörökítjük!
Köszönettel:
Szelepcsényi Sándor
a Rákosmenti ’56-os Alapítvány titkára és
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
Tel: 06-20-944-2567
Az 1956-os Nemzetőrségnek még nincs emlékműve Magyarországon! A forradalom és szabadságharc idején meghatározó szerepet betöltő szervezet tagjai feltétlenül megérdemlik hősi helytállásuk emlékének
megőrzését. A még ma is köztünk élő nemzetőrök megbecsülését is jelenti ez az emlékhely, hiszen sokan
közülük a forradalomban való részvételükért kirótt börtönévekkel fizettek a nemzet szabadsága melletti
kiállásukért. A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör magára vállalta, hogy Budapest
XVII. kerületében felállítja azt az emlékművet, amely elevenen életben tartja a forradalom nemzetőreinek
emlékét. Ez a szobor — amely Simorka Sándor szobrászművész alkotása — alkalmas lesz arra, hogy előtte
az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve évről-évre kifejezhessük a hőseink iránt érzett tiszteletünket.
 Az emlékmű méretei:
 Figura: 250 cm magas, anyaga süttői fehér mészkő.
 Posztamens: 100 cm magas, anyaga fagyálló homokkő, andezit szikla vagy a süttői mészkő egy sötétebb változata.
 Elhelyezése: A figura és a posztamens körbejárható szegélye kisebb kövekkel, kavicsokkal borított,
kissé távolabb nagyobb kövek, esetleg padok, amelyekre le is lehet ülni. Háttérként az emlékművet
félkörben körbevevő sűrű örökzöld tujasor áll, amelynek sötétebb színe harmonizál a kő világos sziluettjével.
A szobor figurája egy huszonéves fiatalembert ábrázol korabeli hosszú kabátban, vállán a nemzetőrök járőrben hordott Mosin-Nagant típusú puskájával (dióverő), karján karszalag, baloldalán töltényeknek és élelemnek való válltáska. Bal kezében drapériaként függ az 1956-os Forradalom és Szabadságharc jelképeként
ismert lyukas zászló.
A posztamensen egy szalagon vésett, feketével színezett írás:
AZ 1956-OS NEMZETŐRÖK EMLÉKÉRE,
a szavak között elhelyezve a Nemzetőr Jelvény vésett mása.
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Manapság gyakran használják ki a jóhiszemű embereket lelkiismeretlen szélhámosok és kérnek
adományokat mondvacsinált ürügyekkel.
A mi szándékunk tiszta és leellenőrizhető!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata támogatja elképzelésünket, amelyet
az is igazol, hogy a 2014. augusztus 28-án tartott testületi ülésen a képviselők egyhangú szavazattal hozzájárultak az emlékmű felállításához.
Amennyiben erről további információra volna szükségük, kérem, lépjenek kapcsolatba a
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportjának vezetőjével, Kelemen
Sándor úrral a +36 1 253-3424 telefonszámon, vagy a muvelodes@rakosmente.hu elektronikus
levélcímen.
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Lakatos Bálint—Szakáll Ágnes

Üzlethelyiségekből orvosi rendelő Rákoshegyen
A két világháború közötti időszak helytörténeti kutatásában az üzletek, vállalkozások működésének
vizsgálata, a helyszínükre, berendezésükre, személyzetükre vonatkozó adatok feltárása azért sem
könnyű feladat, mivel az államosítás után a korábbi tulajdonosok birtokában lévő erre vonatkozó
iratanyag csak szórványosan került be levéltárakba. A családi archívumok pedig az örökösök halálával könnyen szétszóródhattak, megsemmisülhettek. Az alábbi példával arra szeretnénk felhívni
a figyelmet, hogy néha egy-egy otthon őrzött fénykép és papírszelet is értékes - és érdekes - adatokat tartogathat Rákosmente helytörténetére.
Román Miklósné tel az épületet északnyugat felől, tehát
szavai szerint édes- a Baross utca felől mutatja, mégpedig
apja
„eredetileg a mai állapottól eltérően három utcára
azzal a szándékkal néző üzletportállal és a homlokzaton
építette, hogy ké- vakolat-pillérdíszekkel. A ház palatesőbb emeletet húz tővel fedett; a tetőszerkezet megfelel a
rá, és az egész csa- jelenlegi állapotnak, de a felvételen
lád
odaköltözik jobb oldalon látható kéményt mára
majd.”3
már lebontották. Az épület előtt járda
(Feltehetően az e- látható. A kerítés a kép bal oldalán
meletráépítés szán- érdekes módon nem a telekhatáron,
déka is közreját- hanem a homlokzat vonalában húzószott abban, hogy dik. Az épület előtt három akácfa, a
az épület jól alápin- bal oldali tejcsarnok bejáratát takaró,
cézett; a pince fal- negyedik akácfa már a Baross utca
vastagsága 45 cm. innenső, páratlan oldalán állt. KözötEmiatt nyilvánítot- tük jól megfigyelhető a Baross utcát
Az orvosi rendelő épülete 2014-ben
ták hivatalosan is mint törvényhatósági utat borító terí(Lakatos Bálint felvétele)
— Rákoshegyen e- tett kavicsburkolat is.5
A rákoshegyi felnőtt háziorvosi ren- gyedüliként — a második világháború
A három bérelt üzlethelység: balra
delő jelenlegi épülete a Baross és Szi- alatt légópincévé.) Az emeletráépítés egy Tejcsarnok, középen, szélesebb
lárd utca sarkán (Baross utca 18.) azonban nem valósult meg, mert portállal, kirakattal a Rákoshegyi DiKalocsay Mihály építész és építési Kalocsay Mihály 1936. február 16-án vatáruház, balra pedig a gyógyszertár.
vállalkozó házaként
épült
fel. meghalt.4 Végrendelete értelmében a Az üzletekre Román Miklósné is visz6
Kalocsay Mihály lányával, Román Lilly-lakot lánya, Kalocsay Lilly örö- szaemlékezett. A tejcsarnokról és a
Miklósné Kalocsay Lillyvel még 1999- költe, míg a mai orvosi rendelő épüle- Divatáruházról, azaz a „Benedek-féle
ben Albrecht Gyula készített interjút, tét második feleséennek adataira támaszkodunk elsősor- ge, Lilly édesanyja,
ban,1 annak ellenére, hogy adatai nem monostori Kovács
feltétlenül pontosak. Kalocsay Mihá- Margit.
lyé volt az összes telek a Baross utca
Albrecht Gyula
páros oldalán a mai Szabadság utcától könyvében a 28.
a mai Szilárd utcáig. Saját lakóháza, oldalon kis méretaz orvosi rendelőtől két telekkel ar- ben közölte is azt
rébb álló Lilly-lak (Baross utca 14.) az akkor még Rolánya születésének évében, 1927-ben mán
Miklósné
épült, de Kalocsayék a visszaemléke- birtokában
lévő
zés szerint csak 1932-ben költöztek fényképet, amely a
be, mivel az első években Lengyel Rákoshegyi PolgáEndre gyógyszerész és családja bérelte ri Kör digitális
azt.2 Ekkor már biztosan állt a másik helytörténeti archíház, amelynek a Baross utcára néző vumában is megtarészén bérelt üzlethelységek voltak. lálható. Ez a felvé- Az épület 1929 körül
1

Albrecht Gyula: A régi Rákoshegy. II. kötet. Budapest, 2008, 23–28. (A szöveg eredetileg a Tizenhetedik 1999. februári számában jelent meg.)
Albrecht: i. m. 24–25.
Albrecht: i. m. 26.
4
64 éves volt. Temetése 18-án volt Rákoshegyen, amelyen a községi képviselő-testület, az Iparoskör és az Önkéntes tűzoltóegylet tagjai is részt vettek. Pestkörnyéki Újság 9(1936), 8. sz., febr. 21., 4.
5
Ezt 1930-ban cserélték le a Baross utcán egy 650 méteres szakaszon 13 cm vastag terméskő alapból és 10 cm zúzott, döngölt kavicsból álló burkolatra. Budapest Főváros Levéltára, V.712.a.
Rákoshegy nagyközség iratai, Képviselőtestületi iratok, 7. kötet, Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1929. aug. 13–1931. márc. 20., fol. 53. (Az adatot László Gábornak köszönjük.)
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Albrecht: i. m. 26.
2
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textilüzletről” egyelőre nem sokat tudunk, míg a gyógyszertár Lengyel
Endre gyógyszerészé volt, a maga
idejében az egyetlen Rákoshegyen. Ezt
1929. szeptember 24-én a vármegyei
tisztifőorvos nyitotta meg.7 A megnyitás dátuma azonban ellentétben áll
Román Miklósné visszaemlékezésével, aki szerint Kalocsay Mihály az
épületet 1932-ben építette.8 A háznak
azonban 1929 szeptemberére már biztosan készen kellett lennie; ezt az is
alátámasztja, hogy Albrecht Gyula
könyvében közöl Lengyel Endre
gyógyszertárának belsejéről készült
felvételt 1929-ből, amelyen a gyógyszerész is látható, a berendezés méretei
alapján ez csak a szóban forgó üzlethelység lehet. Ráadásul Lengyel Endre
ruházata (öltöny, nyakkendő, felette
fehér gyógyszerészköpeny) teljesen
megegyezik a képen a gyógyszertár
előtt álló férfin láthatóval, akit ez alapján Lengyel Endrével azonosíthatunk.
A felvételen a többi üzlet bejáratában

álló személyek egyelőre nem azonosíthatók egyértelműen: a tejcsarnok előtt
két fehérkötényes nő, a Divatáruház
előtt egy középkorú férfi (az üzemeltető Benedek) bal karját a tarkójára téve
támaszkodik az ajtófélfának, előtte
talán a lánya. Tőlük balra a két üzlet
között egy középkorú bajszos, csokornyakkendős, cilinderes úr áll a fal
előtt, bal kezével egy négy-ötéves forma kislány kezét fogja, mellettük egy
középkorú nő bal lábát már a gyógyszertár lépcsőjére teszi. Talán nem
tévedünk nagyot, ha a fénykép őrzési
helyéből következően az üzletek között álló két személyt a tulajdonos
Kalocsay-család tagjaival azonosítjuk:
eszerint a cilinderes férfi Kalocsay
Mihály, a kislány Kalocsay Lilly. A
kép Kalocsayék számára, valószínűleg
nem sokkal az épület elkészülte és az
üzletek megnyitása után, 1929 táján,
de bizonyosan 1934 előtt (Lengyel
Endre gyógyszertárának az utca túlsó
felére, a ma Hétszínvirág Óvodának

Az épület eredeti alaprajza
7
8
9

és a gyógyszertárnak otthont adó lakóés gyógyszertár épületébe való átköltözése) készült.
A patikát az üzletházban 1934-ben
Bán hentesüzlete váltotta;9 erről az
üzletről sem tudunk további kutatások híján egyelőre többet.
Az üzletház a második világháború
utánig, pontosabban az államosításig
(1949) működött. Akkori beosztását
özv. Kalocsay Mihályné 1952. évi kockás papírra írt nyilatkozatából ismerhetjük meg, mivel a nyilatkozat szövege
fölé lerajzolta az épület alaprajzát, a
különböző helységek rendeltetésének
feltüntetésével. A nyilatkozat keletkezésének körülményeit sajnos nem ismerjük, elképzelhető, hogy valaminek
az igazolására, bizonyítékként készült.
Szövege a következő: „Büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem,
hogy házam az államosításkor így nézett ki belülről. Rákoshegy, 1952. június hó. [aláírás:] Özv. Kalocsay Mihályné nyugd. MÁV kezelőnő. Budapest,
XVII. ker. Rákoshegy, Baross u. 12.
[Ellenjegyzés és pecsét a papírszelet
alján:] Budapest, 1952. jún. 26. Oláh
János utcatömb biz.”
A nyilatkozat feletti alaprajz tanúsága szerint a Baross utcára néző három helyiségben jobbról balra: fényképész, zöldséges és hentes helyezkedett el. Utóbbi üzlethelység rövidebb
is volt, hiszen egy hátsó helységben
volt a feldolgozó részlege. (Valószínűleg az üzlet azonos volt az 1934ben Bán hentesüzleteként aposztrofált
vállalkozással.) A baloldali, fényképész üzlethelység mögött voltak a
WC-k, középütt hátul található (ahol
egyébként ma is) a pincelejárat.
A helységek feltüntetése azért is
fontos forrás számunkra, mivel az
1950-ben orvosi rendelő céljaira kijelölt, és máig is akként működő épületben az ezredforduló után, néhány
éve teljes belső felújítást végeztek és
a közfalakat átépítve megváltoztatták
az épület beosztását.
A történet részletei (az üzletház
megnyitásának ideje, a benne működő bérlők, az egymást váltó üzletek
tulajdonosai, az államosítás körülményei) még kiderítésre várnak. De az
biztos, hogy a fényképek mint történeti források Rákoshegy két világháború közötti történetére vonatkozóan
fontos forrástípusnak számítanak,
mivel értékes adatmorzsákat, fontos
részleteket tartalmaznak.

Albrecht: i. m. 90., a megnyitásról szóló 1929/60.139. kig. sz. alispáni irat fényképét lásd uo. a 93. oldalon.
Albrecht: i. m. 26.
ALBRECHT 2008, Lilly-lak 1927. – „… hogy ne nyomja a föld”, 23–28. és Közel hét évtizede … - Ahol a patika áll, 90–95. ALBRECHT 2008, 26., 90–91.
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Új helytörténeti munka Rákoshegyről
Rákoshegy a XVII. kerület jószerivel egyetlen olyan településrésze volt eddig, amelynek a történetéről még nem született összefoglaló, áttekintő igénnyel megírt ismertetés. Ez a helyzet most örvendetesen megváltozott. Egyesületünk szakmai segítséggel támogatta annak az új helytörténeti kiadványnak a kiadását, amelyet László Gábor, a Magyar Baptista Levéltár, valamint Puzsár Imre, a
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára munkatársai írtak, és Lakatos Bálint szerkesztésében
a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság és a Rákoshegyi Polgári Kör jelentet meg.
A Fejezetek Rákoshegy történetéből. Egy nagyközség és
társadalma Budapest peremén, 1921–1950 című kötet
eredetileg a nagyközség 1922. január 1-jei megalakulásának kilencvenedik évfordulója tiszteletére készült volna,
de a szerzők egyéb irányú elfoglaltságai és a szerkesztés
elhúzódása miatt végül csak idén ősszel lát napvilágot. A
könyv célját az előszó világosan megfogalmazza:
„Kötetünket alapvetően tudományos igényű munkának
szántuk, az eddigi helytörténeti kutatások eredményeit
feldolgozó és a további kutatás számára kiindulópontot
jelentő összegzésnek. Célunk társadalomtörténeti nézőpontból, levéltári források és sajtó alapján bemutatni és
elemezni azt a folyamatot, amelynek során Rákoshegy
mint nagyközség létrejött, működött és fejlődött, rámutatva azokra a helyi tényezőkre is, amelynek sajátos karakterét köszönhette.” (6–7. oldal)
A terjedelmes, öszszesen 248 oldalas
munka a fentiek szellemében hat tematikus
fejezetben kíséri végig
és tárgyalja a Rákoskeresztúr területrészeként 1892-től parcellázott, 1922-re önállósult, majd 1950-ben
Budapesthez
csatolt
község történetét. A
hangsúly nem a helyi
érdekességek,
híres
személyiségek, hajdani közintézmények és
a természeti értékek
„négyszögén”
van,
hanem egy külsőbb és
felsőbb
nézőpontú,
társadalomtörténeti elemzést kapunk, amelyet szövegközi fényképek és térképvázlat
is segít befogadni. Az
első két fejezet, a látszólag száraz, de valójában a térbeli keretek
megértéséhez alapvető
fontosságú parcellázástörténet (főleg térképi források felhasználásával) és Rákoshegy 1922-ig tartó
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felívelő időszakának ismertetése Puzsár Imre munkája. A
harmadik fejezetben László Gábor az önálló nagyközség
működésének és működtetésének gazdasági és társadalmi
kereteit, a „hegyi gondolat” fejlődését és alakulását kísérni nyomon, majd a negyedik fejezetben ugyanő ennek a
demográfiai hátterét, a be- és továbbköltözések dinamikáját, az életkörülményeket és a közlekedési infrastruktúrát
mutatja be statisztikai források segítségével. Az ötödik
fejezet — szintén László Gábor munkájaként — a helyi
társasági élet formáit és színtereit és az egyházi élet dinamikáját veszi számba, majd a hatodik fejezetben Puzsár
Imre Rákoshegy 1939–1950 közötti, tragédiákkal és fordulatokkal terhes időszakát tárgyalja a nagyközség Budapestbe olvadásának folyamatával együtt. A kötetet bőséges jegyzetapparátus, szakszerű forrás- és irodalomjegyzék, illetve két adattári összeállítás kíséri. Puzsár Imre
állította össze Rákoshegy nagyközség vezetői
és
képviselőtestülete, 1921–1949
címmel a községi elöljáróság archontológiáját, míg Lakatos Bálint
készítette
el
Rákoshegy teljes utcajegyzékét. Ez a mai
utcanevek rendjében
veszi számba a jelenlegi városrész összes
névvel bíró közterületének elnevezéseit 1892
-től napjainkig.
A kötet bemutatója
2014. szeptember 27én, szombaton 18 órától lesz a Rákoshegyi
Közösségi Ház nagytermében a Rákoshegyi Napok rendezvényeként,
Albrecht
Gyula
helytörténeti
dokumentumfotóinak
kiállításával egybekötve. A munkát Ádám
Ferenc, az Erdős Renée Ház Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítóterem vezetője mutatja be. A könyv a
helyszínen meg is vásárolható.

Reitinger Ildikó

Centenáriumra készül a Budapest Gyűjtemény
(Barangolás a várostörténeti kutatás központjában)
Toldy László művelődéstörténészt,
népművelőt, 1893. március 16-án
megbízták a Budapest fő- és székváros könyvtárának szervezésével. Többek között a teljesség igényével kívánta gyűjteni a helytörténeti irodalmat, a Budára, Pestre, Óbudára vonatkozó minden nyomtatványt. A
helyi vonatkozású művek beszerzése
és őrzése önmagában még nem jelentett újdonságot a könyvtárak történetében, de az, hogy külön gyarapítási
elvek alapján, tartalmilag feltárva,
elkülönítve kezelt különgyűjtemény
jött létre, az egyedülálló kezdeményezés volt. A könyvtár 1903-ban történt
átszervezéséig a Budapestensia néven
működő gyűjtemény beépült az újjá-

szervezett könyvtárba.
A Budapest Gyűjtemény 1914-15ben nyerte el évtizedekre meghatározó kereteit. A könyvtár 1914. május 1-i
megnyitásán külön raktárrészleggel
és olvasószobával várta látogatóit.
A helyismereti tevékenység mint
megvalósítandó fontos feladat ebben
az időszakban kapott helyet az országos könyvtárpolitikai célok között.
Gulyás Pál: A népkönyvtárak szervezése, fenntartása, és kezelése című
művében a helyi irodalom könyvtári
gyűjtését kilenc régióra központosította. A budapesti és pestkörnyéki
nyomtatványok gyűjtését a Fővárosi
Könyvtár feladatai közé tette.
A húszas évek második felétől a

háborúig jelentősen bővült a gyűjtemény funkciója. Az akkori vezetés
nem elégedett meg a dokumentumok
bedolgozásával, a főváros történelmi
múltjának kutató intézetévé kívánt
fejlődni, a várostörténeti kutatás központjává akart válni. Forrásértékű
művekkel gyarapították az állományt,
intenzíven gyűjtötték a kisnyomtatványokat, a fővárosi vonatkozású képes
ábrázolásokat és a térképeket. A tartalmi feltárás eredményeként sorra
jelentek meg bibliográfiai munkák.
A hatvanas években hat kötetben,
több ezer oldalon került kiadásra a
Budapest történetének bibliográfiája,
melyet 1974-ben zárt a mutatókötet.
A szöveges feltárás után a képi doku-

A gyűjtemény egyik könyvritkasága: „Samuel Jamriska: Wie das Landes-Gesetz wegen Urbarmachung des Flugsandes, auch in Bezug auf den Rakosch-Kereszturer Hotter realisirt werden
könnte” Magyarul: „Hogyan valósítható meg az országos rendeletben előírt futóhomok megkötése Rákoskeresztúr határában”
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mentumok - képek, fotók, rajzok városrészeihez kötődő szépkövetkeztek, és 1979-re elkészülirodalmi művek.
tek a Budapest története képekben
A fotótárban százhetvenezer
fényképet őrzünk, amelyek
kötetei.
bemutatják a városkép, az
A nyolcvanas évek második feléinfrastruktúra változásait, a
től számítógépes adatbázisba törhétköznapok és történelmi
tént a tartalmi feltárás. Ma a Budafordulatok jeleneteit, a hírespest-bibliográfiában már közel
ségek és mára elfeledett vá84.000 tétel segíti a tájékoztatást.
roslakók arcvonásait. A képek
A folyamatosan gyarapodó gyűjegy részét digitális képarchíteményben mintegy százezer kötetvum segítségével is megtenyi könyv, kézirat, hírlap és folyókinthetik az érdeklődők.
irat, köztük számos régi, ritka doA plakát- és kisnyomkumentum található.
tatványtárban több mint háBudapest és elődtelepülései
romszázezer, plakát, röplap,
múltjának kutatásához szükséges
reklámkiadvány, kotta, színmagyar és idegen nyelvű források
lap, programfüzet, hivatali
és feldolgozások, történeti, építéformanyomtatvány, számolószeti, urbanisztikai, szociológiai
cédula, meghívó, gyászjelenés várospolitikai munkák, statisztés, belépőjegy és egyéb
tikák,
nyomdai termék őrzi a városi
cím- és névtárak, ingatlanjegyélet emlékeit.
zékek, telefonkönyvek, városleírások, útikalauzok, térképek és
Felhasznált irodalom:
tervrajzok,
Katsányi Sándor: A főváros
fővárosi és kerületi hírlapok,
könyvtárának története 1. köDokumentum
Rákosmente
iskolatörténetéhez
kalendáriumok, újságkivágatok,
tet 1945-ig. Bp., 2004.
budapesti intézmények, szerveKatsányi Sándor-Tóth Gyula:
zetek dokumentumai alapszabályok,
könyvek, utasítások, szabályrende- A főváros könyvtárának története 2.
jelentések, iskolai és egyesületi letek és városrendezési tervek,
kötet 1945-1998-ig. Bp., 2008.
képek a Budapest Gyűjtemény
évkönyvek, értesítők,
Budapesthez vagy annak egyes A
anyagából kerültek válogatásra.
városigazgatási anyagok, jegyzőAz újdonságokról tájékozódhat az interneten: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/budapest_gyujtemeny

Rákoskeresztúr központja egy, az 1960-as években készült fényképen
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A régi Rákoskeresztúrt idéző utcaképek (Pesti út és a Ferihegyi út részlete)
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Budapest centenáriumának évében a XVII. kerületről megjelent kiadvány
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Altziebler Károly

Elfelejtett híres terményünk - a keresztúri saláta
A rákoskeresztúri saláta legalább
hetven- nyolcvan éven keresztül
— rövid szezonális növény ellenére —
olyan híres volt, mint a vecsési káposzta.
A történet 1890-ben kezdődött.
Gubek Mihály kőbányai lakos
— akinek ősei az 1848-as forradalom
után kerületek Kőbányára — benősült
Rákoskeresztúrra, Lesták Zsuzsannát
vette feleségül. Ő kezdte el a fejes
saláta termesztését. Keresztúron addig is fogyasztották a salátát, de csak
úgy, mint a sóskát vagy spenótot,
sorba vetették. A német falusi gazdák
felfigyeltek arra, hogy komoly igény
van e növény iránt. A palántaneveléshez elterjedt egy fekete magú saláta,
amelyet évtizedeken keresztül jól
hasznosítottak. Földjeik nagy része
alkalmas volt a fejes saláta termesztésére. A Rákos patak—Malom árok
mentén, a kertekben, a keresztúri
határ nagy részében, a források mentén a Merzse-mocsár környékén lévő
földek kiválóak voltak erre a célra.
A termesztés technológiáját ezüstkalászos gazdatanfolyamokon, szakkönyvekből sajátították el, majd apáról fiúra szállt a tapasztalat. Már február végén, amikor a föld kiengedett,
elhelyezték a melegágyi kereteket,
érett meleg istállótrágyát raktak az
ágyasba, termőfölddel betakarták, és
elvetették a magvakat.
A salátát a II. világháború előtt Csepelen a Kvassay híd mellett lévő
nagybani piacon értékesítettek. Idősebbek elmondása szerint hajóra történő berakás is volt, mely salátát másnap Bécs vendéglőiben szolgálták fel.
A háború után a nagybani piac Ferencvárosba, a Haller térre költözött.
Gyermekkoromban salátaszezonkor 30—40 stráfkocsi
salátát is számoltam a piacon. Élmény volt számomra,
hogy amikor a csengő vagy
a kolomp megszólalt reggel
7 órakor, ezután lehetett
csak a kocsikról — amelyen
két-háromezer fej is volt —
szakszerűen lepakolni nagy
kosarakba, ládákba a fejeket.
A vásárlók leginkább a kofák, kereskedők, nagyobb
gyárak üzemi konyhái voltak. A vásárlás után a vevő
kiabálni kezdett a tróger úr
után. E szó nem volt sértő,

eredetileg a német Träger ’hordozó’,
’hordár’ szóból ered. Ezek azután
Budapest különböző üzleteibe kétkerekű nagyplatós kocsin szállították ki
az árut.
A saláta kivágásának ütemezése az
volt, hogy salátát kedden és pénteken
vágták ki és fuvarozták be a nagybani
piacra. A szállítmányt a kereskedők
szerdán és szombaton értékesítettek.
Az eladásból hazatérve ismét salátavágás volt kisebb mennyiségben,
talán négy-ötszáz fej, ezeket pedig a
kisebb budapesti piacokra vitték a
lovas kocsik. Kőbányára, Teleki térre,
Klauzál térre, de jutott Rákoshegyre
és Rákosligetre és a környező településekre is.
1951-ben megalakult Rákoskeresztúron a Kossuth Termelő Szövetkezet, ahová „önként és dalolva” a keresztúri középparasztok bevitték földjeiket. Innentől kezdve a termelés
lecsökkent.
1956 után a földeket részben visszavéve újból elkezdték termeszteni a
gazdák a salátát. Ekkor már sajnos az
értékesítés nehézségbe ütközött, mert
az elvesztett piacot mások töltötték
be. Találkoztam olyan teherautó rakománnyal a Haller piacon, amely
Kecskemétről hozott salátát. Az újabb
kollektivizálás után a keresztúriak
kertjeikben háztáji földeken termeltek
tovább és a kis piacokon árultak.
1962 táján a nagybani piac a Bosnyák térre költözött, A gazdák csak
kis földterületeken gazdálkodhattak
önállóan, kevés takarmányt tudtak
betakarítani és már nem tudták eltartani a lovakat. Ezért az áthelyezett
felvevő helyre egyre kevesebb lovas
fogat hordta a salátát. Bérbe lehetett
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venni a TSZ teherautóját, de ez jelentősen csökkentette a termésen lévő
hasznot. Később az egyre több családnál megjelenő személygépkocsival
szállítottak.
1958-ban Rákoskeresztúrra kimondták a halálos ítéletet, építési
tilalmat rendeltek el és kilátásba helyezték a régi házak kisajátítását és
bontását.
Mivel elhúzódott a szanálás, sokan
abban bíztak, hogy talán mégsem
bontják le a házakat.
Többen saját felelősségükre építettek új házat a régi helyén. Megjelentek a gumikerekes lovas kocsik, vaskapuk, eresztetők a „saláta pénzből”.
Az építkezés a városközpontban 1973ban kezdődött meg. Szanálás alatt az
összes kertben emeletes házak épültek, a földműveléssel foglalkozó őslakosok jó része elhagyta a települést és
a salátatermesztés megszűnt, az emléke is lassan feledésbe merült.
A rákoskeresztúri külterületi földeket is teljesen tönkretették azzal,
hogy 1965 táján Rákoshegy felől
Rákoskert felé a vasúti pályatestet kb.
egy méterrel lesüllyesztették, feltehetően azért, hogy a gőzmozdonyok
könnyebben vegyék az emelkedőt. De
ezzel a művelettel bevágtak a vasút
alatt lévő víztartó agyagrétegbe és a
talajvíz természetes áramlási útját
elzárták. A Tavasz utca (most Ásvány
utca) végén lévő, a II. világháborút is
sértetlenül átvészelő vasúti felüljáró
hidat (Nagyhidat) 1990 táján lebontották, azt a felelőtlen rombolással
megsemmisítették. A híd után Ecser
felé a vasúti töltés alatt az 1882-ben
megépült vasút alatti átereszt betömték.
Ezekkel az intézkedésekkel az
egész rákoskeresztúri határ
vízháztartását, így a Merzsemocsarat is halálra ítélték.
1977-ben Budapest Fővárosi Tanácsa Végrehajtó
Bizottsága már hiába nyilvánította
természetvédelmi
területté a Merzse-mocsarat,
néhány év után sajnos a mocsár kiszáradt. Az éghajlatváltozás is közrejátszik abban, hogy a mederben már
csak elvétve, egy-egy nagyobb hóolvadás vagy felhőszakadás után van rövid ideig víz.

Az Erdős Renée Ház kiállítása a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtárban
Szeptember 17-én nyitotta meg dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Rákosmente közgyűjteményének, az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjteménynek és Kiállítóteremnek a Megjött a levél… — Rákosmenti emlékek az első világháborúból című kiállítását. A tárlat, amely az egész idei év hátralévő részében,
folyamán nyitva lesz, a tavaszi helytörténeti kiállítás változata.
1914-ben, lélekszámukban növekedő, infrastruktúrájukban bővülő
rákosmenti községek fejlődését állította meg az első világháború kitörése.
Három önálló település volt ekkor Rákosmentén, azaz a mai Budapest
XVII. kerületének területén. A két Árpád-kori eredetű, a magyar lakosságú
Rákoscsaba, a magyar, szlovák, német Rákoskeresztúr és az utóbbi területén
1899-ben, Munkás-otthon néven megalakult, 1907 óta önálló nagyközségként működő Rákosliget. (Rákoshegy is a legjobb úton haladt az önállósodás felé, ám ez csak 1922-től valósult meg.)
A sorozások mindegyik község férfilakosságát érzékenyen érintették.
Pontos adataink egyelőre nincsenek arról, hányan nem tértek vissza a
világháborúból, a számok megbecsülésére támpontként csak a községekben 1924—25 során felállított hősi emlékművek tábláin szereplő névsorok
szolgálnak. Ezek szerint Rákoskeresztúrról 130, Rákoscsabáról 129,
Rákosligetről pedig 50 fő halt hősi halált.
A korszakból számtalan, a háborúval foglalkozó írásos forrás maradt fenn,
így háborús napló, Historia Domusok, levelezések. Az Erdős Renée Ház
Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem a kiállítása középpontjába is a frontról hazaírt, a frontra kiküldött leveleket, képeslapokat állítja, olyan sajátos
installációs megoldások segítségével, amelyek az egyébként kevésbé látványos papíralapú dokumentumokat is izgalmassá, érdekessé teszik a látogató
számára. Végigkövethetjük a férjek és a feleségek, rokonok levelezését,
láthatunk borítékokban, Galíciából az asszonynak hazaküldött, majdnem
száz éves mezei virágokat. Olyan levéllel is találkozhatunk, amelyet az
édesanya kapott meg, s benne egy fénykép a fia temetését ábrázolta… Segítségükkel betekinthetünk a harcolók és az itthon maradottak hétköznapjaiba, főleg pedig az események által meghatározott lelkivilágukba.
A kiállítás címe is a levelezésre utal. Bartók Béla 1911-től 1920-ig Rákoskeresztúron, a mai Rákoshegyen élt és alkotott. 1915-ben lakhelyén is több
dalt gyűjtött. Ezeket úgynevezett támlapokon rögzítette, közülük négyet
pedig fonográfjával is felvett. Az énekesek magyar és szlovák nyelvű dalokat énekeltek, szövegeik közül többet is a háború ihletett, így a kiállításunknak címet adó, „Megjött a levél, fekete pecséttel...” kezdetűt is.
A levelek mellett a tárgyak illusztrációként szerepelnek a kiállításban. Így
a kézifegyverek, a fronton használt eszközök is. (Tudatosan válogatva inkább a legénységiek, mert a levelezők sem a tisztek közül kerültek ki.)
Megtekinthetők az itthoniak háborús dísztárgyai, a beszolgáltatott rézmozsarak helyett kapott vas-, kerámiamozsarak, a fronton, hadifogságban készített dísz- és használati tárgyak. (Lőszerekből átalakított borsőrlők, vázák,
fafaragások, stb.) Látványos elem még egy világháborús repülőgép propellere, amely az 1932-ben hősi halált halt repülős, Bittay Gyula Rákosligeten
élő családjától került a kiállításra.
A tárlaton szereplő tárgyak az Erdős Renée Háznak az anyagából és
rákosmenti kölcsönzőktől származnak. Kölcsönzők: Németh Lajosné,
Reitinger Ildikó, Domonkos László, Szanyi Dezső, Borsche Károly, Salamon György, Hódos Mátyás, Orosz Károly, Zaláné Tarnói Vera.
Az anyagot Ádám Ferenc történész-muzeológus válogatta és rendezte.
A korszak hangulatát segítenek átérezni a FSZEK Budapest Gyűjteményének a kiállítást kiegészítő plakátjai is.
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