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Az Erdős Renée Házat látogatók a muzeális intézmé-

nyek alapfeladatai közül leginkább a bemutatásnak, pub-

likálásnak az eredményeit láthatják a kiállításokon, ol-

vashatják papíralapon vagy elektronikus formában. Az 

intézményi szolgáltatásokat kutatóként igénybe vevő láto-

gatóink már a feldolgozott anyagban keresgélhetnek. De, 

ha logikusan végiggondoljuk ezen területek egymáshoz 

való viszonyát, egyértelmű, hogy az egész tevékenység 

alapja a gyűjtőmunka! Hiszen ha még fel sem dolgoz-

zuk, be sem mutatjuk a gyűjtött anyagot, legyen az mű-

tárgy, vagy ’csak’ információ, akkor is megvan, őrizzük a 

jövő számára és majd jobb időkben talán be is tudjuk 

mutatni. Vagy éppen akkor vesszük elő, amikor éppen be 

tudjuk illeszteni egy-egy tematikus feldolgozásba, publi-

kációba. Már lesz mihez nyúlni, tudunk mit mutatni a 

gyerekeknek, felnőtteknek, kutatóknak, látogatóknak. 

 A múzeumnak szerepet kell vállalnia a helyi közös-

ség építésében, a tradíciók, emlékek megőrzésében és a 

lokális identitás, lokálpatriotizmus erősítésében is. A XXI. 

század globalizálódó világában erre különösen nagy szük-

ség van. Ennek megfelelően a fenntartóknak, akiknek 

valamennyire talán mégis fontos, hogy megőrizzék saját 

környezetük múltját, történetét, különösen a muzeológiai 

tevékenység alapját jelentő gyűjtőmunkát kellene segíteni. 

Az általános tapasztalat mégis az, hogy leginkább csak a 

bemutatásra hajlamosak erőforrásokat áldozni. (Pedig egy 

muzeális intézmény költségvetésének igazából úgy kelle-

ne kezdődni: gyűjteménygyarapításra: x millió…) Amíg 

azonban ez nincs így, a muzeális intézmény is csak az 

önkéntesen adományozókra tud támaszkodni. Így van ez 

az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és 

Kiállítóterem esetében is. Szerencsére – meg nyilván 

munkánk eredményeként is (!) – vannak olyan jótét lel-

kek, akik ajándékokkal látnak el bennünket. Néhány ilyet 

szeretnék most bemutatni az elmúlt negyedévből. 

Azt mondják, csak hamis lehet az a történetírás, amelyik 

az elmúlt ötven év eseményeivel foglalkozik. Minimum 

egy emberöltőnek el kell telnie ahhoz, hogy némileg füg-

getlenül, pártatlanul tudjunk viszonyulni a történtekhez. 

Ebben nyilván sok igazság van. A tárgyak esetében talán 

nem kell eltelnie ennyi időnek, hogy műtárgyként tekint-

sünk rájuk, de valamennyinek bizonyosan. Néha már egy 

tíz évvel korábbi mobiltelefon is nosztalgiát kelt bennünk. 

Hát még az 1960-as, hetvenes évek műszaki eszközei, 

lakberendezési tárgyai! Esetünkben egy 1975-ös műanyag 

állólámpa már komoly történeti értéket is hordoz! Segítsé-

gével már tudjuk illusztrálni a frissen épült lakótelepre 

beköltözők életkörülményeit. Ezért is különös örömmel 

fogadtuk Borsche Károly felajánlásait, a majd félszáz, 

főleg technikai eszközt, amelyeket az 1950-es évektől a 

1990-es évek kezdetéig gyártottak, használtak. Illusztrálá-

suk kedvéért, lássunk néhányat közülük: 

– SZMENA SL 24x36 mm-es fényképezőgép gyerme-

keknek, 1970-ben gyártották a Szovjetunióban. (Aki nem 

tudná, ez a mai Oroszországot, Ukrajnát és még jó né-

hány szocialista köztársaságot foglalt magában. De ez 

már múzeumpedagógia. Néha megdöbbentő, mi mindent 

el kell magyarázni, akár már harmincéveseknek is…) 

– 220 voltos kenyérpirító, 

1965-ből a Német Demok-

ratikus Köztársaságból 

(Aki nem tudná, a mai 

Németország keleti fele, 

rövidítve: NDK.) 

– SOKOL 404-7 tranzisz-

toros rádió LW-MW hul-

lámsávval, 1960-ból, a 

Szovjetunióból. 

– CONTINENTAL író-

gép. (Ez nem annyira a 

közelmúlt tanúja, 1939-

ben készült a Német 

Birodalomban.) 

– Szódavízkészítő be-

rendezés, 1958-ból, a 

Magyar Népköztársaság-

ból (ma: Magyarország). 

– VIDEOTON SZAT-

MÁR rövid- és középhul-

lámos rádió az 1960-as 

évekből, Magyarország-

ról. 

Az Erdős Renée Ház muzeális gyűjteményének gyarapodása 

Divatos szóval élve a „trendi” tendenciák természetesen a kortárs muzeológiát sem kerülhetik el. 

Nem is olyan nagy baj ez. Sőt! Szükséges is reagálni környezetünk jelenkori változásaira, a mai kor 

kívánalmainak meg kell felelni, még akkor is, ha ez a tudomány elsősorban a múlttal foglalkozik. 

Így természetesen még egy olyan kicsi muzeális intézménynek is, mint az Erdős Renée Ház, valami-

lyen módon be kell illesztenie tevékenységi körébe a manapság szakmai körökben olyannyira hang-

súlyozott múzeumi közművelődést (lásd: Múzeumok éjszakája eseményei), a múzeumpedagógiát 

(sajátos ismeretterjesztési formákat az ifjabb korosztályok számára) vagy éppen a múzeumandra-

gógiát (a felnőttképzést, ha csak az ismeretek közlésének szintjén is). Mégis, ha egy intézmény vagy 

szakember csak ezeket tartja fontosnak – ami napjainkban sajnos előfordul – az egyértelműen buta-

ság. Hiszen ezek csak a múzeumi munka hármas feladatrendszere, a gyűjtés, a feldolgozás és a 

publikálás (bemutatás) közül csak a harmadiknak a részterületei. Különösen oda kell figyelni ezek 

súlyozására akkor, ha az intézmény infrastrukturális és személyi feltételei korlátozottak. 
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 – VIDEOTON TV 1620, 1979-ben készült, Magyaror-

szágon. 

– AKKORD stereo/mono lemezjátszó, 1974-ből, a Szov-

jetunióból). 

Borsche úr, aki egyébként a Rákosmenti Oldtimer 

Egyesület vezetője is – csak járművet még nem ajándéko-

zott az Erdős Renée Háznak – már azt is felvállalta, hogy 

nem csak saját anyagát adományozza muzeális gyűjtemé-

nyünknek, hanem gyűjt is. Így Görbics Dezső úrtól ő 

gyűjtötte többek között azt az 1950-es években, a Szov-

jetunióban készült VOLGA lemezjátszót, az 1970-es 

években az NDK-ban gyártott, ZIPHONA-COMBO le-

mezjátszót, hangfalakkal, továbbá az 1970 körül Bulgári-

ában készült TIR M10-0 asztali rádiót, amelyet gyűjtemé-

nyünknek ajándékoztak. 

 Az Erdős Renée Ház gyűjteményi egységei között, 

bár szám szerint nem túl nagy, de igen jelentős a képző- 

és iparművészeti gyűjtemény. Jól mutatja, hogy e művé-

szek között mennyire kedveltek voltak Rákosmente tele-

pülései a XX. század folyamán. Mellesleg ez az a gyűjte-

mény, amelyet többször bemutattunk már határainkon túl 

is. Ez leginkább korábbi, önkormányzati támogatással 

megvalósult vásárlások segítségével alakult ki. Azonban 

az utolsó ilyen jelentős vásárlásra a kétezres évek elején 

került sor. Ezért is különösen örvendetesek a felajánlá-

sok. Kelemen Dénes Lehel, kerületünkben élő festőmű-

vész Tájrekonstrukció című, általa 50000 Ft-ra (alul)

értékelt, 130×100 cm méretű, olaj, vászon technikával 

készült tájképét ajándékozta szeptemberben az Erdős 

Renée Háznak. Az alkotás értékét jelzi, hogy a 2012. évi 

Hatvani Tájképbiennálén Ezüst Diploma díjban részesült. 

 Szakáll Ágnes és Lakatos Bálint számos papíralapú 

dokumentummal gyarapította a gyűjteményt. Ezek közé 

olyan keresztúri fotográfiák is tartoznak, amelyeket Sza-

káll Ágnes egy aukciós portálon vásárolt és rákoskeresz-

túri utcaképeket, eseményeket ábrázolnak, feliratuk sze-

rint 1957-ből. 

Egy nagyon érdekes, vastag, bekötött, gépelt oldalakból 

álló könyv, amelynek a felirata: Rákoshegyi Manifesztá-

ciók 1935—36. Nem mást tartalmaz, mint az 1935. szep-

tember 1. és 

1936. május 

31. közötti 

iskolaév ide-

jén, Rákoshe-

gyen szervezett 

spiritiszta sze-

ánszok jegyző-

könyveit! A 

könyv tartal-

ma, az esemé-

nyek helye, a 

résztvevők sze-

mélyének kide-

rítése még to-

vábbi kutatáso-

kat igényel, de 

van rá remény, 

hogy többet 

megtudjunk e 

kuriózumról. 
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 Dudás László korábban újságíróként volt ismert 

Rákosmentén. Rákoshegyen lakott, a szomszédja Erdei 

Zoltán volt, aki 1971 és 1973 között lett a XVII. kerületi 

Tanács elnöke és ezt a funkciót töltötte be 1980-ig. Tőle 

kapott számtalan írásos és fotódokumentumot, amelyet 

Losó József ajándékozott neki. Ma már kevesen emlékez-

nek rá, de aki a kerület helytörténeti gyűjteményében 

dolgozik, folyton találkozik Losó József nevével, ugyanis 

az ott őrzött dokumentumok nagy részét ő gyűjtötte. El-

kötelezett kommunista volt, a Hazafias Népfront helytör-

téneti klubját is ő irányította egy időben. (E cikk írója 

egyébként több budapesti helytörténeti gyűjteményt is-

mer, de a rákosmenti egyedülálló abban, hogy az egyet-

len olyan kerület, ahol ennyire nem tartották fontosnak az 

egyháztörténetet. Néhány A/4-es oldalnyi feljegyzésben 

említik a helyi egyházak több száz éves történetét, ellen-

ben méterekkel mérhető munkásmozgalom-történeti adat 

és fotóállomány van.) A Dudás László által intézmé-

nyünknek adományozott dokumentumanyag nagy része 

már korábban is megvolt a gyűjteményben, azonban 

olyan fontos dolgok, mint a Losó József tollából született 

Feljegyzések a XVII. kerületben 

zajlott 1956-os ellenforradalmi 

eseményekről, hiányoztak. Úgy 

látszik, a szerző nem tartotta fon-

tosnak az eseményt emlékét meg-

őrizni egy muzeális gyűjtemény-

ben. Pedig – szemléletmódjától 

eltekintve – igen jó forrásmunka 

(26 oldal, gépelve, bekötve). 

Ahogyan négy iskolai füzetben, 

kézírással leírt emlékiratai is. 

Emellett az anyagban megtalálha-

tó még egy 1945. május 1-jei keresztúri ünnepély fotója 

és plakátja, a keresztúri munkásotthon építését segélye-

zendő téglajegy. (Kiadta a Magyarországi Szocialista Mun-

káspárt, az MSZMP, azaz a Vági-féle, legálisan 1925 és 

1928 között működő munkáspárt.) Továbbá valószínűleg 

nagyapjának a cigányzenész igazolványa, több értékes fo-

tográfia, plakát. 
Szerencsére az itt ismertetett adományok csak illusztrá-

ciói azoknak, amelyeket intézményünk az utóbbi időben 

kapott. Mindegyiküket nincs is módunkban bemutatni, 
pedig sorakoznának a nevek: Domonkos László, Hódos 
Mátyás, Orosz Károly, stb.  

De most ezeken keresztül is köszönetünket kívánjuk 
kifejezni minden egyes adományozónknak! 

Ádám Ferenc gyűjteményvezető 

 Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és 

Kiállítóterem 2015. májusától történeti játékkiállítást ren-

dez. Kölcsönzésre keresünk régi játékokat, amelyek az 

1970-es évekig bezárólag készültek. Például lemezjátéko-

kat, építőjátékokat, babákat, régi vasútmodelleket, papír-

játékokat, stb. Tel.: +36 20 264 9158, e-mail: 

erh@enternet.hu 

 

 Mecseki Hargita szobrászművész jubileumi életmű-

kiállítása nyílt meg 2014. november 29-én az Erdős Re-

née Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóteremben. A 

kiállítást dr. Bereczky Loránd művészettörténész, a Ma-

gyar Nemzeti Galéria címzetes főigazgatója nyitotta meg. 

A művésznő életművéből több mint ötven alkotást rende-

zett harmonikus egységbe Bánkúti Albin Pulszky Ferenc-

díjas kiállításrendező. 

A korábban és a legutóbbi időkben készült alkotások 

emberközpontúsága, humánus életszemlélete, emocioná-

lis ereje erősen hat a nézőre. A grafikák, a kőből, bronz-

ból, de elsősorban agyagból megformált művek klasszi-

kus arányai, finom részletei, lendületes kompozíciói 

olyan szubjektív világot teremtenek, amelyben mindenki 

megtalálhatja a számára fontos, továbbgondolásra alkal-

mas témákat. 

A kiállítás megtekinthető 2015. január 15-ig. 

 

 A 2014. november 29-én nyílt Mecseki Hargita-

kiállításon avattuk intézményünk első emeletének új galé-

riavilágítását. A korábbinál összehasonlíthatatlanul ko-

molyabb élményt adó világítás kialakításában az Erdős 

Renée Házat Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzata, Fohsz Tivadar alpolgár-

mester, Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolt képviselő támo-

gatta. 

Az Erdős Renée Ház hírei 
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A munkáslakások 

A munkáslakások építészeti szempontból történő feldol-

gozását Tóth Krisztina építészmérnök végezte el. Sajnos 

tanulmánya mind a mai napig csak kéziratban olvasható. 

Sztanek Pál 

Nem sokkal a munkáslakás-építések befejezése után 

illetve annak vége felé a beköltözők számára fontos volt 

közösségi épületek létrehozása is. Mivel a településen 

nem voltak a különböző felekezetek számára alkalmas 

templomok, így kézenfekvő volt már a korai időszakban 

ezek megépítése. 

Sztanek Pál építőmester neve elsősorban ehhez a tevé-

kenységhez fűződik. A legelsőnek elkészülő templom a 

rákosligeti reformátusoké volt. A rákosligeti református 

közösség 1910-ben építette föl Bogáti Hajdú Imréné vé-

dasszony adományából, és férje Bogáti Hajdú Imre kirá-

lyi ítélőtábla-bíró gyűjtéséből Sztanek Pál építész tervei 

alapján az imaházat, amelyet Mády Lajos budapesti re-

formátus esperes avatott föl. A kivitelezés ellenőrzése, 

felügyelete is Sztanek Pál feladata volt.  

Nem sokkal később 1912. május 19-én megtörtént a 

zsinagóga alapkőletétele. 1914. augusztus 15-én avatták 

fel az épületet. Ebben az esetben Sztanek mint kivitelező 

játszott szerepet. 

A rákosligeti izraelita imaház tervpályázatán két 80 

koronás díjat ítéltek oda Károly Lajos (1873–?) és 

Weinstein Simon, továbbá Boros Arthur művének.  

(In: Művészet. Szerk.: Lyka Károly Hetedik évfolyam 

1908. 1. szám, 60–72) 

Debnár László 

Rákosliget építőmesterei 

Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás-építés tervei határozták meg. Ennek le-

zárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep funkciót igye-

keztek kielégíteni, majd olyan lakások épülhettek, amelyek az itt állandó lakhellyel bírók igényeit 

szolgálták. A cikkben csak néhány önkényesen kiválasztott tervező neve és munkái kerültek feldol-

gozásra. 

Benedek Dezső tervező: Kétszobás típusterv 
(Forrás: Tóth Krisztina építészmérnök) 

A református imaház még torony nélkül, 

Sztanek Pál tervei szerint 
(Forrás: ERH Digitális Archívum) 

Képeslap az eredeti állapotról 
(Forrás: ERH Digitális Archívum) 
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A római katolikus egyházközség 1913. november 1-jén 

Sztanek Pál építész templomtervrajzát fogadta el és az 

alapkövet 1914. május 1-jén tették le. 1915. augusztus 10-

én állították fel a Strizs István isaszegi oltárkészítő mester 

által épített neogót főoltárt és 1915. augusztus 15-én az 

elkészült templomot már fel is szentelték. 

Az evangélikus egyház templomépítése esetében 

Sztanek Pál tervezőként indult. Az általa tervezett épüle-

tet azonban a presbitérium nem fogadta el, helyette Sándy 

Gyula műépítészt bízta meg a tervek elkészítésével. A 

kivitelezés sem köthető ugyan személyéhez, de lelkes 

híve és motorja volt a templomépítésnek.  

Nevéhez kötődik a XV. utca 23. szám alatti, eredetileg 

kaszinónak épült, később több funkciót is ellátó (sport-

klub, varroda, színház) épület tervezése is (1907–1910). 

Sándy Gyula 

Sándy Gyula műépítész valójában csak egy épület terve-

zése és kivitelezése vonatkozásában említhető. Ez pedig a 

rákosligeti evangélikus templom, a településrész egyik 

meghatározó épülete. Valójában az építésekor periférikus 

részen, a XIX. utcában került megvalósításra. Az épület a 

korszak építőművészei körében is elismerést vívott ki, 

hiszen a Magyar Építőművészet XXXIV. Évfolyam 1–2. 

szám több oldalas cikket szentelt a templomnak. 

Az iskola tervezője Friedrich Lóránt műépítész 

A budapesti József Nádor Műegyetem építészmérnöki 

kar tanára. Fontosabb munkái: az óbudai evangélikus 

templom (1935), a Gugger-hegyi Árpád kilátó (1929), de 

részt vett a budaörsi kislakások tervezésében is, és tervei 

alapján állították helyre a Bécsi kapu téri evangélikus 

templomot 1948-ban. 

A sportklub épülete korabeli képeslapon 
(Forrás: ERH Digitális Archívum) 

Halála mély megdöbbenést váltott ki a Rákosligeten 

működő egyházak körében. A reformátusok az alábbi sza-

vakkal búcsúztak tőle. 

(Forrás: Rákosligeti evangélikus gyülekezet archívuma) 

A rákosligeti evangélikus templom 
(Forrás: www.wikimapia.org) 

(Forrás: Szanyi Dezső: Rákosliget első negyedszázada 

1899-1924. Szakdolgozat) 
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Ebben az évben négy alkalommal emlékeztünk a ma-

gyarországi  holokausztra  Rákosmentén. 

2014. február 25-én nyílt meg a Vigyázó Sándor Műve-

lődési Házban a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapít-

vány által rendezett „Ember az embertelenségben” című 

kiállítás, amely Raoul Wallenberg születésének századik 

évfordulója alkalmából, 2012-ben készült és azóta szünet 

nélkül járja az országot. Az utazó tárlat bemutatását a 

XVII. kerületben Sebes József, az egyesület vezetője 

kezdeményezte. A tablók a svéd diplomata életét, tevé-

kenységét mutatták be korabeli fotók, dokumentumok és 

szövegek segítségével. Egy olyan embert ismerhetett meg 

a néző a tárlaton, aki fantasztikus bátorságával, követke-

zetességével, emberszeretetével, humanizmusával példa-

képe lehetne minden magyar polgárnak. 

A kerület minden felső tagozatos általános iskolai és 

gimnáziumi történelemtanára kapott meghívót a kiállítás-

ra azzal, hogy tárlatvezetéssel várjuk a diákokat. Senki 

sem jött el. Úgy látszik, nem találták elég érdekesnek, 

aktuálisnak a témát, pedig a kiállítás elsősorban számukra 

készült. 

2014. április 13-án a Vigyázó Sándor Művelődési Ház 

nagyszerű programja volt az „Úgy éltem életem…” című 

Radnóti Miklós-est. A Tucker András rendező és Holl 

Zsuzsa színművész szerkesztette előadás megrendítő és 

elgondolkodtató volt, mint Radnóti Miklós egész életmű-

ve. További aktualitást adott a darabnak Radnóti Miklós 

felesége, Gyarmati Fanni halála. 

2014. június 8-án kilencedik alkalommal tartottunk 

műsoros megemlékezést a kerületben élő túlélők részvé-

telével a Fuchs-kastély falán 2006-ban elhelyezett emlék-

táblánál. A Fuchs-kastély gettóként működött 1944 tava-

szán. Innen indították útnak Auschwitzba a megalázott, 

kirabolt, zsidó származású magyar honfitársainkat, az 

országos és helyi hatóság, valamint a lakosság aktív köz-

reműködésével. 

A holokauszt-emlékév alkalmából, az Erdős Renée Ház 

Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem bemutatta a 

„Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. szá-

zad első felében” című tárlatot. A Kecskeméti Katona 

József Múzeum vendégkiállítása 2014. október 21-től 

november 20-ig várta az érdeklődőket. A közönségnek a 

kiállítás megnyitásakor ifj. Gyergyádesz László művé-

szettörténész, a tárlat kurátora mutatta be a kiállított kép-

zőművészeti alkotásokat.  

A Rákosmentén bemutatott gyűjtemény egy része an-

nak az értékes képzőművészeti anyagnak, amelyet Nemes 

Marcell, jeles műgyűjtő adományozott 1911-ben Kecske-

mét városának. Nemes Marcell adománylevelében is utalt 

arra, hogy a gyűjtemény létrehozása kapcsolódott a Kecs-

keméti Művésztelep megalapításához. A másik jelentős 

képzőművészeti anyag a Farkas István–Glücks Ferenc-

hagyaték. Farkas István festőművész 1944-ben, Ausch-

witzban történt meggyilkolása után, 1948-ban a több mint 

ezer alkotást tartalmazó Wolfner–Farkas-gyűjteményt öt 

részre osztották örökösei, és ebből  291 mű került a Kecs-

keméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjte-

ményébe. 

Az országos jelentőségű képzőművészeti anyagot Kecs-

kemét egyik legszebb épületében, az 1902–1903-ban 

épült Cifrapalotában (Márkus Géza építész alkotása) állí-

tották ki.  

Az Erdős Renée Házban bemutatott kiállítás a kecske-

méti gyűjtemény minden jelentős alkotójától bemutatott 

legalább egy-egy művet. 

A kiállító művészek életrajzi adatai számos 

„tanulságos” huszadik századi eseményre világítanak rá. 

Itt most álljanak csupán a nevek, a születési és halálozási 

dátumok: 
Ámos Imre (Nagykálló, 1907. december 7. – Ohrdruf, 

Nord, 1944)  
Anna Margit (Borota, 1913. december 23. – Budapest, 

1991. június 3.)  

Bálint Rezső (Budapest, 1885. október 14. – Budapest, 

1945. november 18.) 

Basch Andor (Budapest, 1885. május 19. – Budapest, 

1944. június 24.)  
Basch Gyula (Budapest, 1851 – Baden, 1928.) 

Berény Róbert (Budapest, 1887. március 18. – Budapest, 

1953. szeptember 10.)  

Bokros Birman Dezső (Újpest, 1889. november 19. – 

Budapest, 1965. január 24.) 

Bruck Miksa (Pest, 1863 – Budapest, 1920)  

Czigány Dezső (Budapest, 1883. június 1. – Budapest, 

1938. január 1.)  

Czóbel Béla (Budapest, 1883. szeptember 4. – Budapest, 

1976. január 29.) 

Hódos Mária 

Holokauszt-emlékév Rákosmentén (1944–2014) 

Czigány Dezső: Nevető önarckép   1912–1914  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1863
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
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Diener-Dénes Rudolf (Nyíregyháza, 1889. január 28. – 

Budapest, 1956) 

Erős (Erbstein) Andor (Budapest, 1889 – Kárpátok, 

1915) 

Faragó Géza (Budapest, 1877. június 25. – Budapest, 

1928. szeptember 23.)  

Farkas István (Budapest, 1887. október 20. – Auschwitz, 

1944. június 30.) 

Fényes Adolf (Kecskemét, 1867. április 19. – Budapest, 

1945. január) 

Gráber Margit (Budapest, 1895. augusztus 5. – Budapest, 

1993. augusztus 4.) 

Herman Lipót (Nagyszentmiklós, 1884. április 24. – Bu-

dapest, 1972. július 1.) 

Iványi Grünwald Béla (Somogysom, 1867. május 16. – 

Budapest, 1940. szeptember 24.)  

Jávor Pál (Budapest, 1880. október 13. – Budapest, 1923. 

március 14.) 

Kádár Béla (Budapest, 1877. június 14. – Budapest, 

1956. január 22.) 

Kohner Ida (Budapest, 1895. február 7. – Budapest, 1945. 

január) 

Magyar-Mannheimer Gusztáv (Pest, 1859. február 27. – 

Budapest, 1937. január 16.) 

Márk Lajos (Retteg, 1867. augusztus 25. – New York, 

1942. március 18.)  

Perlrott-Csaba Vilmos (Békéscsaba, 1880. február 2. – 

Budapest, 1955. január 23.)  

Pólya Tibor (Szolnok, 1886. április 25. – Szolnok, 1937. 

november 29.) 

Pór Bertalan (Bábaszék, 1880. november 4. – Budapest, 

1964. augusztus 29.)  

Zádor István (Nagykikinda, 1882. január 15. – Budapest, 

1963. május 24.) 

Ziffer Sándor (Eger, 1880. május 5. – Nagybánya, 1962. 

szeptember 8.)  

A kiállítás a Kecskeméti Művésztelep sokszínűségéből 

kínált egy kis ízelítőt, ugyanakkor a Magyarországon élő, 

magukat magyar polgároknak és magyar művészeknek 

tartó zsidó származású képzőművészek alkotásaival és az 

életrajzok segítségével sorsukkal ismerkedhetett meg a 

látogató. A kiállításon szereplő művészek többsége telje-

sen asszimilálódott, magyar polgár volt. Európa akkori 

kulturális központjában, Párizsban tanultak, éltek, dol-

goztak és állították ki alkotásaikat a korszak számos, ké-

sőbb világhírűvé lett művészével együtt. Magyarországra 

való visszatérésük után nagyon nehezen vagy egyáltalán 

nem tudtak megbirkózni az egyre erősödő antiszemitiz-

mussal, kirekesztettségükkel, mindennapi megaláztatá-

sukkal, a zsidótörvények következményeivel. Többen az 

öngyilkosságba menekültek, volt, akit meggyilkoltak, és 

volt, aki éhen halt. A túlélők megpróbáltak új életet kezdeni. 

A kiállítás művészei a magyar művészettörténet kimagas-

ló alkotói, akik életéről vajmi keveset tudunk. A lexiko-

nokban található szócikkek szerint az egyik legnagyobb 

magyar realista festők egyike Fényes Adolf, aki 1945 

januárjának közepén, a budapesti gettó Vörös Hadsereg 

általi felszabadítása előtt egy-két nappal éhen halt. 

Ez a tárlat volt a holokauszt-emlékév alkalmából 

Rákosmentén megrendezett programok utolsó eseménye. 

Farkas István: Vége (Nagymama és unokája), 1941 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1877
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1880
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_13.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1923
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_14.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1859
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_27.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1937
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Retteg
http://hu.wikipedia.org/wiki/1867
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
http://hu.wikipedia.org/wiki/1942
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_18.
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsaba
http://hu.wikipedia.org/wiki/1880
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_2.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1955
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1886
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1937
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_29.
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1basz%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/1880
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_4.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1964
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_29.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykikinda
http://hu.wikipedia.org/wiki/1882
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1963
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_24.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
http://hu.wikipedia.org/wiki/1880
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_5.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%A1nya
http://hu.wikipedia.org/wiki/1962
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_8.
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Jubileumi évkönyv készül Rákosligeten a katoli-

kus templom századik évének megünneplésére 

Tampu-Ababei József plébános vezetésével. A lel-

kes szerkesztőcsapatot Csorba Edit és Tóth Zoltán 

András vezeti, és a munkálatokat is ők irányítják. A 

kiadványban egyaránt helyet kapnak majd tudomá-

nyos igényű tanulmányok és személyes emlékek, 

élmények. Lesz szó benne az egyházközség és a 

templom történetéről, a templom épületének, fest-

ményeinek, harangjainak művészettörténeti jelleg-

zetességeiről. Az itt élő generációk 100 évének is 

nyomába erednek a szerkesztőbizottság tagjai, hogy 

a puszta adatok, statisztikák mögött megkeressék a 

történelmi összefüggéseket. Megelevenedik a XX. 

század eleji Rákosliget, és a korabeli sajtó tükrében 

olvashatjuk a katolikus közösség életét, a templom 

építéstörténetét. Külön fejezet foglalkozik majd a 

régi és az új közösségi házzal. Személyes élmények, 

történetek keretében kelnek életre az egyházközség 

mindennapjai, ünnepei, tevékenységei. A könyvet 

kiegészíti majd egy fotókat, gyerekrajzokat, videó-

kat is tartalmazó DVD-melléklet. A májusi és júniu-

si megbeszélések szeptemberben folytatódnak, hi-

szen tennivaló akad bőven. A megjelenés 2015 

őszén várható. 

Néhány sajtóhír a készülő könyvből 
A szövegeket betűhíven, a kor szóhasználatával és írás-

módjával, változtatás nélkül olvashatjuk. 

Rákosligeti küldöttség a vallásügyi miniszternél. A 

rákosligeti róm. kath. egyház kebeléből a napokban kül-

döttség szándékozik megjelenni a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úrnál, hogy a templomépítés ügyében a 

minisztériumtól anyagi támogatást kérjen. Értesülésünk 

szerint a templomépítés ügye mindinkább közelebb jut a 

megvalósulás stádiumához. Erre vall az a körülmény is, 

hogy Gróf Csáky Károly megyéspüspök megbízta az 

egyházközséget, hogy a Rákosligeten felállítandó kápta-

lansági kirendeltség fenntartásához szükségelt fedezetét 

okmányilag igazolja. Az egyházközség ezen rendelkezés-

nek a legközelebbi választmányi ülésen fog „eleget” ten-

ni. Ugyanezen ülésen lesznek bejelentendők az időköz-

ben elért gyűjtési eredmények. Az egyházközség ez alka-

lomból felkéri mindazokat, kik gyűjtőívet vagy gyűjtő-

perselyt vettek át, hogy azokat e hó végéig beszolgáltatni 

szíveskedjenek, hogy a begyűjtött pénzek mielőbb 

gyümölcsözőleg elhelyezhetők legyenek. 

Rákosvidéki Hírlap 1914. március 8., 2. oldal 

Reitinger Ildikó 

Rákosligeti centenárium 

A jubileumi évkönyv szerkesztőbizottsága megbeszélés közben 
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Zsellér Imre üvegfestő, mozaikművész Budapesten 

született 1878-ban. Édesapja, Zsellér Lipót szobafestő-

mázoló volt, hat fia közül csak Imre lépett művészi pá-

lyára. A Zsellér család 1903-ban költözött az akkori Aré-

na út 124. szám alatti (ma Dózsa György út) házba. Ifjú 

éveiben Zsellér Imre Róth Miksa egyik legtehetségesebb 

tanítványaként működött. 1908-ban feleségül vette a vi-

rágkereskedéssel foglalkozó Reinisch család egyik lá-

nyát, Lujzát, majd 1912-ben elköltöztek a Munkácsy Mi-

hály utca 24-be. Zsellér saját műhelye a VII. kerület, 

Thököly úton működött. Egy szerencsétlen képviselővá-

lasztási ügy miatt 1935-ben bírósági perbe fogták, válasz-

A Rákosliget róm. kath. közönségének hitéletében a 

közeljövőben örvendetes változás fog beállani. Ugyanis a 

Congrua tanács a kinevezendő lelkész fizetéséhez évi 800 

koronával hozzájárul. Továbbá a közoktatási miniszter úr 

Őnagyméltósága a rákosligeti r. k. templom építési költ-

ségeinek részbeni fedezésére tizenhatezer (16000) korona 

segélyt engedélyezett két részletben, melynek első részle-

te f. év július hó 1-ével már ki is utalványoztatik. A temp-

lom építése a közeljövőben megkezdődik. Itt megemlít-

jük, hogy Duchón Sándor úr közbenjárásával az építéshez 

szükséges anyagok egységárainál lényeges megtakarítást 

értünk el. 

Rákosvidéki Hírlap 1914. június 28., 1. oldal 

Építkezés. A helybeli katholikus templom építése szé-

pen halad előre, miben Sztanek Pál építő-vállalkozót 

nagyban elősegíti a száraz időjárás. Ha az építkezés to-

vábbra is így fog haladni, akkor a templom a tél beállta 

előtt már tető alá is fog jutni.  

Rákosvidéki Hírlap 1914. szeptember 13., 2. oldal 

A helybeli kath. templom kőfalazata már annyira elké-

szült, hogy a fedélszéket is felrakták. Úgy látszik, hogy a 

kedvező időjárás folytán e templom a tél beállta előtt te-

tőzet alá jut. 

Rákosvidéki Hírlap 1914. november 1., 2. oldal 

Templomszentelés Rákosligeten. Rákosliget katolikus 

egyházközsége vasárnap vette át a háborús évben nagy 

nehézségekkel megépített templomát. Csáky Károly gróf 

megyéspüspök megbízásából Varázséji Béla dr. újpesti 

prépost végezte a felszentelést Lakatos Kálmán dr. rákos-

csabai, Hillebrandt Móric rákosligeti plébános és számos, 

a környékbeli helységekből megjelent papság segédleté-

vel. A templomszentelést nagymise követte. A mise orgo-

narészét Faber Józsa játszotta, a szóló számokat pedig 

Sziegmethné Balló Irén énekelte Czobor Károly dr. tanár, 

zeneszerző orgona- és Fellinger Béla hegedűjátéka kísére-

tében. Steidl Mariska, Faber Annuska, Takácsy és 

Kovácsy négyest adtak elő. Az ünnep jelentőségét szép 

beszédben Lakatos Kálmán dr. méltatta, a fölszentelést 

végző prépost pedig a vezetése alatt álló csabai plébániá-

ból kivált új hitközség keletkezését vázolta. 

Rákos Vidéke 1915. augusztus 22., 4. oldal 

Művészet Rákosligeten. Kitűnően sikerült művész 

estet rendezett a minap a Rákosligeti Katolikus Nővédő 

Egyesület az ottani katolikus templom javára a sportklub 

nagytermében. A gazdag és változatos műsor keretében 

szerepelt Fligl József, Némethy Ferencz, Bárány Irma, és 

Stojanovits Jenő. A nagyszámú előkelő közönség mele-

gen ünnepelte a közreműködőket és szép összeget jutta-

tott a jótékony czélra. 

Rákos Vidéke 1917. február 11., 5. oldal 

A Katholikus Nővédő Egyesület felkérésére Pater Ju-

hász Ireneus máriabesnyői rendházfőnök május 12-i kez-

dettel a rákosligeti katholikus híveknek három napos lel-

kigyakorlatot tartott. A lelkigyakorlatnak, melyet szent-

áldozással fejeztek be, meglepő szép eredménye volt. 

Ilyen nagy létszámmal még a környéki lelkigyakorlat-

okon sohasem vettek részt. Lélekemelő látvány volt, mi-

kor a felnőtt hívek együtt végezték szent áldozásukat az 

oltárhoz áldozni először járuló gyermekekkel. A 63 elő-

ször áldozó gyermekeknek a Katholikus Nővédő Egyesü-

let reggelit adott a Polgári Körben. 

Rákosvidéki Szemle 1931. május 23. 

Böröczki Noémi – Millisits Máté 

Zsellér Imre, a rákoscsabai Nepomuki Szent János-templom 

üvegablakainak alkotója  

Zsellér Imre levélpapír-fejléce 
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tójogát felfüggesztették. Az 1940-es évek végétől keveset 

tudunk életéről, annyi ismeretes, hogy utolsó éveit Tatán 

töltötte, ahol 1959. szeptember 8-án hunyt el. Szűz Mári-

át ábrázoló mozaikképpel díszített sírhelye itt, az Almási 

úti temetőben található, ám mivel semmilyen védettséget 

nem élvez, sajnos pusztulásra van ítélve. 

Zsellér Imre nevéhez több középület és több mint 100 

templom üvegfestészeti munkája kötődik. Historizáló 

alkotásai mesterét, Róth Miksát és az üvegfestészetben a 

19. században elterjedt – a gótikus fülkékbe helyezett 

szoborszerű alakok, az erőteljes fekete árnyalás, a közép-

korra visszanyúló ornamentális hátterek – kompozíciós 

rendjét követik.  

Egyik legkorábbi alkotásai az 1907–1909-ben készült, a 

jánoshalmai Szent Anna római katolikus templom Szent 

Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló neobarokk üvegablakai. 

Budapest szakrális emlékei közül talán legismertebb al-

kotása az 1917-ben befejezett zugligeti Szent Család ró-

mai katolikus plébániatemplom Szent Családot ábrázoló 

mozaik oltárképe, amely Kelet-Európa legnagyobb moza-

ikalkotása. Az alakok hierarchikus rendben helyezkednek 

el; fent középen Krisztus a trónon, mellette Mária és Jó-

zsef, a trónnál Mária szülei, azaz Szent Joachim és Anna, 

alattuk és a kompozíció körül angyalok. Munkásságának 

egyik legszebb és részleteiben legkidolgozottabb darabjai 

a templom üvegablakai – Szűz Máriát és Szent Benede-

ket, Szent Józsefet, valamint Szent Lipót őrgrófot ábrázo-

ló jelenetek – a templom neoromán-neogótikus kialakítá-

sával összhangban készültek. A templom négyezetének 

világítóablakán a Szentlélek galamb képében jelenik meg 

a geometrizáló motívumokkal díszített térben. 

A Hermina úti kápolna Szent István vértanú- és Szent 

Teréz-üvegablakai, illetve mellékoltár-képe is Zsellér 

műhelyében készült 1920-ban. A kápolna utódjaként mű-

ködő Kassai téri Szentlélek-plébániatemplom üvegabla-

kainak nagy részét is ő készítette 1936–1937-ben, sőt, 

adományozóként is feltűnik; a Szent Imre-képet feleségé-

vel együtt ajándékozták a templomnak. Az ablakokon 

oszlopos fülkében Krisztus, a Szentlélek hét ajándéka, a 

magyar szentek, valamint a főváros címere jelennek meg. 

A templom üvegezése a második világháború során sú-

lyos károkat szenvedett, ezeket 1957-ben Kopp Ferenc 

üvegfestő restaurálta.  

Egyik késői munkája a XVII. kerület, rákoscsabai Ne-

pomuki Szent János-főplébániatemplom barokk épületé-

nek szenteket ábrázoló üvegablakainak díszítőfestése. A 

szentélyben lévő üvegablakokon az Oltáriszentség és 

Isten Báránya, a hajóban Jézus Szíve, Szűz Mária Szíve, 

Szent József a kis Jézussal és Szent Anna a gyermek 

Szűz Máriával látható  
Középületek is őrzik alkotásait, például az V. kerületi 

Kígyó utcai Apostolok Étterem Patrona Hungariae és 

magyar szenteket megjelenítő üvegablaka 1929-ből, illet-

ve egyik leggrandiózusabb alkotása, a Vakok Iskolája 

számára készített üvegei. A század elején a Vakok Orszá-

gos Intézete és Foglalkoztató Műhely néven működő 

intézmény akkori igazgatója, Herodek Károly nevéhez 

fűződik az intézeti kápolna, az ún. Nádor-terem üvegab-

lakainak megrendelése, amelyeket Zsellér Imre műhelye 

készített el 1930-ban. Ez Magyarország legnagyobb ösz-

szefüggő ólmozott, festett üvegablak-együttese, amely a 

szecesszió jellegzetes magyaros formavilágában készült 

az épület stílusának megfelelően (az épületet Lechner 

Ödön tervezte, majd Baumgarten Sándor és Herczeg 

Zsigmond műépítészek fejezték be 1904-ben). Az 
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ablakok alsó sorá-

ban Habsburg Jó-

zsef nádor, valamint 

egy segítő apáca 

látható, mellettük 

egy-egy angyal ta-

nuló gyermekekkel, 

majd a középső 

ablakokon a magyar 

szentek – Árpádházi 

Szent Erzsébet, 

Szent Imre, Szent 

István, majd Szent 

Margit – láthatók. A 

többi ablakon stili-

zált virág és növé-

nyi motívumokból 

álló szecessziós 

mintasort figyelhe-

tünk meg a négy 

evangélista jelképé-

vel, legfelül a koro-

nával. 

Vidéken legismer-
tebb alkotásai a 
Sárváron található 
Szent László-plébá-
niatemplom 1926-
ban kibővített mel-
lékhajóinak üvegab-
lakai, illetve a kalo-
csai főszékesegyház 
barokk architektúrá-
jú ablakai is nagy 
valószínűséggel az 
ő műhelyében ké-
szültek 1908–1912 
körül. A szegedi 
dóm számára Már-
ton Ferenc terve 
alapján készítette el 
a 12 apostol moza-
ikképét, illetve a 
dóm több ablakát is 
1930-ban.  

Üvegfestményei 
mellett mozaikképei 
is számos helyen 
megtalálhatók; 
 a már említett 
Szent Család-plébá-
niatemplom és sze-
gedi dóm mellett 
például a VIII. kerü-
let, törökőri Lisieux-i 
Kis Szent Teréz-
templom homlokzatán (1928), a Kígyó utcai Apostolok Étteremben (1929), 
a külső-ferencvárosi Szent Kereszt plébániatemplom mellékhajójában 
(1930), illetve a Közép-ferencvárosi Páli Szent Vince római katolikus temp-
lomban (1939). 
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