A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei
Köszönjük a strikányokat!
Tagtársunk, Altziebler Károly kapta a „Rákoskeresztúrért-díjat” 2015-ben

É róla az ember, és maga is

lő helytörténet – mondhatná

őrzésében. Sőt! A pontosság
kedvéért meg kell jegyeznünk,
tesz azért, hogy ennek legyen
hogy már az 1960-as években is
alapja. Altziebler Károly rendegyik fő adatközlője Boross Maszeresen gyarapítja régi iratokrietta néprajzkutatónak, aki a
kal, kiadványokkal, archív fotorákoskeresztúri németekkel kapgráfiákkal, a helytörténeti gyűjtecsolatosan több tanulmányt jeményt és … most, pontosan e
lentetett meg. Alapítása óta tagcikk írása közben váratlanul felja a Rákosmenti Múzeumbarát
hív a Budapest XVII. kerületi
Egyesületnek is. Egyik fő érdeNémet Nemzetiségi Önkormányme az, hogy ma már méltóképzat nevében, hogy az Erdős Repen megemlékezhetünk az 1945
née Háznak szeretnének ajándé-ben Rákoskeresztúrról a Szovkozni két „strikányt”. (Ne érezze
jetunióba kényszermunkára elmagát tudatlannak az olvasó, ha
hurcolt német lakosságról. (Ő
nem tudja mit jelent ez. A helyi
maga édesapját sem ismerhette,
népviseletnek XX. század közeakit még Károly születése előtt
pén kedvelt, elsősorban nők által
elvitték „málenkij robotra”, és
hordott, kötött kardigánszerű
onnan soha nem tért vissza.) A
darabjáról van szó. Neve a német stricken – magya- tragikus esemény 50. és 60. évfordulója alkalmából
rul: kötni – szóból származik.)
könyvet, emlékiratot is megjelentetett. Fontos szereAltziebler Károly ősei Karintiából, a mai Auszt- pet játszott a „Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházriából, a Dráva völgyéből származnak. Még Mária község története” című könyv megjelenésében.
Terézia uralkodásának idején telepítették ki őket 1998-ban indítványozta egy emléktábla felavatását a
onnan evangélikus vallásuk miatt. Rákoskeresztúron második világháborúban elesett katonák emlékére.
először az Altziebler Jakab név tűnt fel az 1770-es
Ám Altziebler Károly jóval többet is tett a keUrbáriumban. A családból többen tehetős gazdák resztúri német közösségért mint amennyire a hagyolettek, neveikkel később is folyamatosan találkozha- mányok életben tartása lehetőséget ad! Letette a
tunk a különböző írott forráXVII. kerületben működő német
sokban. Képviselőket, bírót is
nemzetiségi óvoda és általános
adott a család a községnek. A
iskola alapjait, amelyek napjaXX. század első felében is neinkban, működésükkel az itt élő
ves leszármazottai voltak a
német nemzetiség számára a
famíliának, például Altziebler
nemzetiségi nyelv és hagyomáPál karnagy, aki a helyi dalkönyok továbbörökítését biztosítrök és zenekarok, színtársulaják.
tok vezetője volt. (Ő korábban
Altziebler Károly 2015. október
posztumusz kapta meg a Rá23-án, Budapest Főváros XVII.
koskeresztúrért-díjat.)
kerület Rákosmente ÖnkormányAltziebler Károly a helyi
zata képviselőtestületének dönténémet kisebbségi önkormányse alapján „Rákoskeresztúrértzat vezetőjeként, 1995-től 18
díj” kitüntetésben részesült. Graéven keresztül aktívan, szervetulálunk a kiérdemelt díjhoz! (És
A Rákoskeresztúrért-díj plakettje.
ző módon részt vett a kereszt- Csorba Katalin alkotása.
köszönjük a strikányokat!)
úri németség történetének ku- ERH ltsz. 2005.10.1.
Ádám Ferenc
tatásában, a hagyományok
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Szanyi Dezső
A rákoscsabai 1956-os nemzetőrök emlékezetének ápolása (2002–2015)
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékének ébren tartása és ápolása, részben mivel még "kortárs" eseményről van szó, nem is olyan egyszerű feladat. Az emlékezet helyeinek kialakításában, az események felidézésében és a méltó ünneplésben ezért is nagy szerepe van a helyi közösségeknek, hiszen a szabadságharc helyi eseményeinek felidézése mindig segít jobban átélhetővé
tenni, megérteni és megértetni a múltat. A rákoscsabai helyi hagyományteremtő ünnepség és megemlékezés ennek a helyi folyamatnak a szép példája.

M

ég 2002-ben történt, hogy Németh Lajosné, Rákoscsaba lelkes polgára – érintettsége révén is – azt
kezdeményezte, hogy a Szabadság sugárút és a Péceli út
kereszteződésétől induljon gyertyás megemlékező séta az
Árpád-házi Szent Erzsébet katolikus templomhoz. Az
séta célja az 1956-os rákoscsabai események felidézése
volt: 1956. november 4-én ennél az útkereszteződésnél
szállt szembe egy csapat fiatal nemzetőr a magyar szabadságharcot eltiporni készülő és Budapest belső területei
felé tartó szovjet katonai hadoszlop utolsó teherautójával.
A tűzharcban három orosz katona életét is kioltották, ez
azonban nem maradt megtorlatlanul. Nem sokkal később
ugyanis két orosz harckocsi is megérkezett a kereszteződéshez, és lövegeikkel tűz alá vették a csabai nemzetőröket. A lövések még a Szent Erzsébet-templom oltárát is
szétroncsolták.

Juhász László, Mikla László, Szász János, Vitárius Imre.
Mindkét iskolába jártak: Almási László, Kalina János,
Márton Pihe Győző. Rákoscsabai nemzetőrök voltak még
rajtuk kívül Gelencsér József és Murányi Gábor.
(Bizonyára vannak még olyanok, akiknek a nevét különböző okok miatt még mindig nem ismerjük.)
Az események utáni megtorlás során az államhatalom
Kőtelepi Lajos és Kalina János nemzetőröket halálra,
többeket pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték. Csak az
mentette meg Kőtelepi és Kalina életét, hogy a helyszínre
érkező vizsgálók nem találták bizonyítottnak, hogy az ő
lövéseik végeztek az orosz katonákkal. (Már a helyszíni
vizsgálat ténye is ritka, kivételes eseménynek számított
abban az időben!) Az életfogytiglanra változtatott büntetés azonban így is kellően súlyos volt.
Rájuk és a többiekre gondolva 2002-ben – a még élő
rákoscsabai nemzetőrökkel együtt – tizenkilencen indultak először megemlékezni a templomhoz az egykori Rákoscsabai Kiegészítő Parancsnokságtól (ma a KIOSZ
Kisiparosok Országos Szervezete helyi egységének épülete). Az emlékséta hagyományt teremtett. 2003-ban Érszegi Gábor rákoscsaba-újtelepi plébános támogatta a
gyertyás felvonulás szentmisével való összekapcsolását,
szentbeszédében pedig hangsúlyozta, hogy milyen fontos,
hogy a következő generációk is emlékezzenek ezekre az
eseményekre. Már ekkor megfogalmazódott a résztvevőkben egy kopjafa állításának gondolata is, amelyet az
útkereszteződésnél kialakítandó emlékhelynél kívántak
felállítani, ez azonban ekkor még nem valósult meg.
A következő, 2004. évi megemlékezést záró mise
végén azonban Németh Lajosné azt javasolta, hogy a
templom falán helyezzenek el közadakozásból egy emléktáblát. A tervet Érszegi Gábor atya is támogatta, de
halála megakadályozta abban, hogy a táblaállítást kivitelezze, így ezt már csak utódja, Szőke Lajos plébános fejezhette be 2005-ben. Az ez évi megemlékezés alkalmából a templom nyugati külső falán dr. Fachet Gergő önkormányzati képviselő avatta fel az emléktáblát, amelyet
Szőke Lajos atya szentelt meg. Azóta minden évben az
Itthon Rákosmentén Egyesület szervezi a megemlékezést.
A forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján, 2006-ban a rákosmenti megemlékezések méltó záróakkordjaként avatták fel az események színhelyén, a Péceli út és Szabadság sugárút sarkánál Tóth József rákoscsabai fafaragó művész kopjafáját, amelyet a Rákosmenti
1956-os Alapítvány megbízásából készített el. Ugyanekkor került felszentelésre dr. Mosolygó Marcell rákoscsabai görögkatolikus parókus által az 1956-os emlékzászló
is. A megemlékezésen a Szent Erzsébet-templom falán
elhelyezett emléktáblánál pedig Rácz Sándor, az 1956-os
Budapesti Munkástanács egykori elnöke mondott szenvedélyes beszédet. Ez utóbbinak folytatásaként 2007-ben

Az összecsapásban részt vevő rákoscsabai nemzetőr
ifjak Németh Lajosné emlékezete szerint részben a Szabadság Sugárúti Általános Iskola, részben a Jókai Mór
Általános Iskola tanulói közül kerültek ki. A Szabadság
sugárúti iskolába jártak: Csernyi Attila, Kőtelepi Lajos,
Palkó László, Sárosi István, Szabó Attila, Válóczy István.
A Jókai Mór Általános Iskolába jártak: Bánkuti Antal,

3

harcról. 2011. november 4-én az említett emlékzászlót
vándorzászlóként a Szabadság sugárúti diákok és igazgatójuk, Jurecz Emil tanár úr ünnepélyesen átadták a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola diákjainak és igazgatójuknak, Újváriné Gercsák Anikónak. Egy
esztendő múltán, 2012-ben a Zrínyi Miklós Általános
Iskola diákönkormányzatának képviselői és Szanyi Dezső történelemtanár vehették át a vándorzászlót immár
Ágotai Ferenc igazgató úrtól, aki ekkor az ünnepi beszédet is tartotta. A megemlékezés végén a zászlóval körbesétálták a Szent Erzsébet-templomot és emlékmisét tartottak. 2013. november 4-én az 1956-os vándorzászlót a
Diadal Úti Általános Iskola képviselői vehették át, amikor az azt átadó Petrőczy Tibor, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója tartotta az ünnepi beszédet. 2014ben a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulói vihették iskolájukba az 1956-os emlékzászlót Farkas
György igazgató úr és Molnár Zsolt történelemtanár kíséretével. Az ünnepi beszédet ekkor is az átadó intézmény
vezetője, Raffay Gábor, a Diadal Úti Általános Iskola
igazgatója tartotta.
Ennek a sorrendnek megfelelően idén, 2015. november 4-én az ünnepségen Farkas György igazgató úr beszélt, párhuzamot vonva 1956 és 1848 szabadságharca
között, majd beszédét így fejezte be: „Azt látjuk, hogy
évszázados szabadságküzdelmeink nem voltak hiábavalóak. A mártírok vére nem hullott hiába. Ezek a harcok
hozták el a szabadságot 1867-ben a kiegyezéssel, s 1989ben a rendszerváltozással. Tisztelt rákosmenti polgárok!
Tanárként úgy gondolom, hogy a mostanihoz hasonló
ünnepi alkalmak nem csak arra valók, hogy a felnőtt,
sokat megélt nemzedék emlékezzen az egykori eseményekre. Mert mit sem ér az emlékezés, ha azt nem tudjuk
továbbadni a fiatalság számára. Az emlékek sírba szállnak az emlékezőkkel, ha azokat nem tudják követendő
példaként állítani az utánuk jövő generációknak. Márpedig 1956 követendő példa kell, hogy legyen. Ezért tartom
fontosnak azt a kezdeményezést, miszerint az ’56-os
zászló, amit diákjaink most ide elhoztak, minden évben a
kerület más és más iskolájában hirdetheti a forradalom
eszméit. A Balassi Bálint Gimnázium diáksága egy évig
méltó módon őrizte a zászlót. Ezt nem csak azért mondhatom, mert az iskola aulájában díszhelyet kapott ez az
emlékzászló, hanem elsősorban azért, mert tanulóink úgy
őrizték, hogy közben megértették és átérezték ’56 szellemiségét. Ez az átélés nem csupán a tankönyvek leckéinek

Rácz Sándor az Árpádházi Szent Erzsébet
templomnál 2006-ban
Válóczy István dandártábornok, egykori nemzetőr, 2008ban dr. Mosolygó Marcell parókus, 2009-ben Galgóczy
Árpád költő és dr. Kálmán Alajos akadémikus,
rákosmenti díszpolgárok, 2010-ben Gelencsér László
(Gelencsér József nemzetőr fia) voltak az emlékbeszédek
szónokai. A tizedik évfordulón, 2012-ben Almási László
volt nemzetőr fia, ifj. Almási László emlékezett ekképpen: „'56 fiai és lányai, apáink, testvéreink, barátaink!
Végtelen köszönet és hála Nektek! Tőletek tanultuk,
hogy egy percre sem szabad tisztességtelennek lennünk,
tiszta szívvel, őszinteséggel, szeretettel, becsülettel kell
szolgálnunk népünket, segíteni a bajbajutottakat, felemelni az elesetteket, gyógyítani a betegeket, virágzóvá tenni
hazánkat, városainkat, falvainkat.”
Az emléksétából, szentmiséből, koszorúzásból és
ünnepi beszédből álló rákoscsabai megemlékezéshez
2010-ben újabb elem társult, és az ünnepség ezzel kerületi szintűre bővült. 1956 szellemiségének az ifjúság körében történő erősítésére ugyanis 2010-ben új kezdeményezésként a Szabadság Sugárúti Általános Iskola tanulói a
négy évvel korábban felszentelt emlékzászlót egy éves
megőrzésre kapták meg azzal, hogy azt a következő évfordulón egy másik iskolának kell továbbadniuk. E zászló mellé egy emlékkönyvet is nyitottak, amelybe bejegyzésre került mindaz, amellyel az iskola tanulóközössége a
tanév során megemlékezett a forradalomról és szabadság-

Dr Mosolygó Marcell rákoscsabai görögkatolikus parokus 2006-ban felszentelte az emlékzászlót,
amelyet 2012-ben a Zrínyi Miklós általános iskola diákjai vettek át megőrzésre
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segítségével történt. Diákjaink részt vehettek egy olyan
emlékgyűjtési programban, melyben interjúkat készítettek a ma is köztünk élő rákosmenti illetőségű ’56-os forradalmárokkal. Ezek az interjúk az Emlékpontok című
internetes oldalon lelhetők fel, illetve egy részüket szerkesztett kötet formájában is megjelentettük. A riportokat
készítő és olvasó diákjaink személyesen, mondhatni testközelből élhették át a forradalom eseményeit. Hiszem,
hogy az így szerzett élmény sokkal maradandóbb bármilyen történelemóránál. Ezúttal is köszönöm azoknak a
rákosmenti ’56-osoknak, akik vállalták a beszélgetést a
balassis diákokkal. Köszönöm, hogy segítettek nekünk,
tanároknak, hogy megtaníthassuk diákjainknak az igazi
történelmet. A gyermekeink már tudják, hogy mit rejt ez
a zászló. Tudják a történetét, értik a szimbolikáját, érzik a
lelkét. Bízom benne, hogy általa minél többen magukba
fogadták 1956 üzenetét.”
A Balassi Bálint Gimnázium diáksága ezután adta
tovább a zászlót a következő kerületi intézmény, a
rákosligeti Gregor József Általános Iskola diákjainak. Ők
fogják őrizni a zászlót 2016-ban. A zászló átadását követően a hagyományos koszorúzás következett; először az
Itthon Rákosmentén Egyesület nevében dr. Fachet Gergő
önkormányzati képviselő és a főszervező, Németh Lajosné, majd Dunai Mónika országgyűlési képviselő helyezte
el az emlékezés virágait. Az ’56-os nemzetőrök közül
idén Szabó Attila, Szász János és dr. Válóczy István is
jelen volt.
Miért volt érdemes áttekintenünk ennek a majdnem
másfél évtizednek a rákoscsabai nemzetőrökről való
megemlékezéseit? Azért, mert Rákoscsabán egy olyan új,
egyre inkább kerületi szintre emelkedő hagyomány és
ünnepség alakult ki, amely az ifjúságot is igyekszik közelebb hozni 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk
eseményeinek megértéséhez, helyi emlékezetének ápolásához. Ez végső soron nemcsak a rákosmenti közösség
identitását formálja, nemcsak kerületi szinten fejti ki hatását, de példaértékű más helyi közösségek, sőt akár a
nemzet emlékezéskultúrájának formálódása szempontjából is.

Csorba Edit
Száz év esszenciája
A rákosligeti római katolikus
templom centenáriumi évkönyvéről

T

ampu-Ababei József rákosligeti plébános három
évvel ezelőtt keresett meg bennünket azzal, hogy a
templommegáldás centenáriumára készítsünk egy könyvet. Férjemmel, Tóth Zoltán Andrással rövid hezitálás
után igent mondtunk a feladatra; nem tagadom, volt bennünk egy kis drukk, de végül győzött a kíváncsiság. Nem
titkolt célunk volt, hogy művünk kicsit rendhagyó legyen: ne csupán a szikár tényekre, adatokra, számokra
szorítkozzunk a kiadványban, hanem szerettük volna,
hogy minden olvasó, az egyházközség tagjai azt érezhessék, a mű nekik, velük íródott, róluk szól.
Éppen ezért nagy örömünkre szolgált, hogy a templomban közzétett felhívásunkra sokan jelentkeztek. A
szerzőkből verbuválódott közösség havonta, kéthavonta
rendszeresen egyeztetett a közös munkáról – a sok közös
ötletelés eredményét pedig október elején mutattuk be a
plébánia közösségi házában; úgy láttuk, a hívek örömmel
veszik kezükbe a Száz éve közösségként című kötetet.
Reméljük, a könyvet lapozgatva ők is megtapasztalják,
hogy múltunkat ismerve, közös értékeinket tudatosítva
másmilyenné válik a jelenünk is. Hiszen más érzés belépni a templomba, ha tudjuk, Palka József üvegablakain süt
be a fény, Nagy János szekkóira pillantunk a padokban
ülve, és még büszkébbek lehetünk a Vajk megkeresztelkedése, illetve a Napba öltözött asszony című festményeinkre is, ha több ismeretünk van keletkezésükről, szimbolikájukról. Ha rátekintünk 1992-ben felszentelt oltárunkra, láthatjuk a templom két korábbi védőszentjének,
Borromei Szent Károlynak és Szent Istvánnak a szobrát,
akik közrefogják a Magyarok Nagyasszonyának teljes
alakos ábrázolását. Száz év esszenciája – egyetlen képbe
sűrítve.

Az 1956-os emlékoszlop a
Péceli út - Szabadság sugárút sarkánál
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tartották a szentmiséket is. Később az oltárt minden valószínűség szerint átvitték a szedres-apátipusztai Nepomuki
Szent János-kápolnába. Ez egykor uradalmi magánkápolna volt, ma a teljes pusztulás szélén álló műemlék. Az
oltárt később (nem tudjuk, mikor) szétbontották. Annyi
biztos, hogy a szedresiek fiatalabb generációja már nem
emlékszik rá; az ottani plébánia Historia Domusa pedig
körülbelül 15 éve elveszett. Az oltár alja (stipes) a
medina-szőlőhegyi imaházban van jelenleg, az oltárkép
(Borromei Szent Károlyt ábrázolja) a szedresi templomban található, és a Szent József szobor is ott van. „A gyönyörű neogótikus oltárfelépítmény sehol sincs meg, ezért
valószínűsíthető, hogy megsemmisült, vagy esetleg elkerült az én plébániakörzetemből” – zárta levelét a plébános.
A ligeti egyházközség 1952-ben megkapta a feloszlatott lazarista rend Szent Gellért-oltárát, amelyet a szerzetesek a Ménesi úti rendházuk kápolnájába készíttettek a
XX. század elején, mikor a rend hazánkba érkezett. Ebben az időben változott templomunk titulusa Szent Istvánra. A rendszerváltás után a rend újraalakult hazánkban, a tőlük kapott oltárépítményt visszaadtuk nekik, ez
jelenleg is a Ménesi úti kápolnában található.
Az anyaggyűjtés során rengeteg dokumentum bukkant elő a múltból: előkerültek a régi elsőáldozási emléklapok, fotók, hittanfüzetek, keresztlevelek. Ami otthon
eddig egy fiók mélyén lapult, a könyvben méltó helyet
kapott: szinte életre kel a múlt, elődeink valahogy közelebb kerülnek hozzánk, a templom mai közösségéhez.
A Száz éve közösségként című könyv fontos szereplői a közösség ma élő tagjai is. Interjúban vall hitéről, az
összetartozásról, „ligetiségéről” többek között jelenlegi
plébánosunk, Tampu-Ababei József, az egyházközségben
korábban szolgálatot teljesítő lelkipásztorok, sekrestyéseink, áldoztatóink, és természetesen bemutatkoznak a különböző közösségeink is. Fontosnak tartottuk, hogy a
kötet korszerű is legyen: ennek jegyében az évkönyv 164
oldalas terjedelmét kiegészíti egy DVD-melléklet, amely
a könyvből részben vagy egészen kimaradó anyagokat,
további fotókat, valamint egy videót is tartalmaz, amelyben a hívek közösen mondják el a Szeretethimnuszt.
„Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. /Enyém a
mult és övék a jelen. / Verset irunk — ők fogják ceruzámat / s én érzem őket és emlékezem.” Óhatatlanul is József Attila sorai jutnak eszembe, ha az elmúlt időszakra
visszagondolok. Régi történetek nyomában jártunk, az út
azonban nem visszafele, hanem előrébb vitt bennünket. E
gondolatok jegyében ajánlom szeretettel a könyvet az
olvasók figyelmébe.

A rákosligeti templom első oltára
Az anyaggyűjtés során sokunknak okozott fejtörést
legelső oltárunk sorsa, ami a Rákosligeti Római Katolikus Nővédő Egyesület ajándéka volt. A Historia Domus
bejegyzéséből kiderül, hogy a Tolna megyei szedresi
plébániának ajándékoztuk. A centenáriumi könyvben
azonban már jóval több információról számolhatunk be: a
Szedresen plébániai szolgálatot ellátó Sebestyén-Molnár
Árpád atya nekünk írt leveléből tudjuk, hogy a teherautón
elszállított oltárt kezdetben a szedresi templom bal mellékhajójában állították fel, mert az ottani templomépítés
folyamatában ez a rész készült el a leghamarabb, így ott

MEGJEGYZÉS: A Száz éve közösségként című kötetet az érdeklődők beszerezhetik a rákosligeti katolikus
templom sekrestyéjében, illetve a plébánián. A kiadó
számításai szerint 2.000 Ft adomány fedezi az előállítási
költségeket. A könyv bibliográfiai adatai: Száz éve
közösségként. Emlékkönyv a Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom megáldásának
centenáriuma alkalmából. Szerk. Csorba Edit, Tóth
Zoltán András. Budapest, Rákosligeti Magyarok
Nagyasszonya Plébánia, 2015,
165 oldal, DVD
melléklettel.

A rákosligeti plébános egy 1943. évi
osztálytablón
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Puzsár Imre

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol” – volt itt a ferihegyi határ
Ferihegy elhelyezkedése a korabeli térképek tükrében

F

erihegy hovatartozása számos vitát váltott ki az elmúlt évtizedekben főként Budapest XVII. és XVIII.
kerületeinek önkormányzatai között. A rákoskeresztúriak
szerint Ferihegy Rákoskeresztúrhoz tartozott, míg a pestszentlőrinci köztudatban a pusztaszentlőrinci birtok részeként él. De vajon hol az igazság?
Ha Ferihegy történetét kutatjuk, akkor Pusztaszentlőrinc történetéről a következőket érdemes tudnunk.
Grassalkovich (I.) Antal 1757-ben majorságot épített, és
hét családot telepített le lakatlan birtokára, Szentlőrinc
pusztára. A Pusztaszentlőrinc major a XVIII. kerületben,
az egykori Bókaykert városrész területén és a mellette
délre és keletre elhelyezkedő zöldterületen, valamint a
Benedekfalva utca tágabb környékén terült el. Valószínűleg 1762-ben épült fel itt a mai Pestszentlőrinc egyetlen
műemlék jellegű épülete – a barokk stílusú Szent Lőrinckápolna. 1767-ben 38, 1786-ban már 58 család élt itt,
ami nagyjából 300-350 főt jelentett. Ez a szám a 19. század második feléig nem változott jelentősen. 1
1794-ben, apja halála után Grassalkovich (III.) Antal,
a fent említett Grassalkovich (I.) Antal unokája, a családi
birtokokat rendkívüli adósságokkal terhelten vette át.
Apja példáját követve Bécsben élt, és Gödöllőre is csak
ebben az évben látogatott először vadászati célból. Rendkívül sokat adakozott, még apjánál is többet. Többek
között ő adományozta a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti
Színház telkét is, valamint bőkezűen támogatta a Magyar
Tudományos Akadémiát is. Bőkezűsége miatt azonban
1827-ben fizetésképtelenné vált, majd a hatvani és a gödöllői uradalom is zárgondnokság alá került. A pestszentlőrinci birtokot még 1799-ben bérbe adta Mayerffy Xavér Ferencnek, aki mintagazdasággá fejlesztette az itt
található bérleményét. A hagyományos gazdálkodás mellett komlótermesztéssel, szőlészettel és méhészettel is
foglalkozott.2 A bérlet valószínűleg egészen Mayerffy
haláláig, 1845-ig fennmaradt,3 ugyanakkor úgy tűnik,
hogy 1811-től a báró Jurenák családdal közösen bérelte
Szentlőrincet, míg a szomszédos, Pest város tulajdonát
képező Gubacs puszta egy részét önállóan.4
Mayerffy Xavér Ferenc 1776-ban született Pesten.
Apja, Franz Mayer 1751-ben született a München melletti Landsberg an der Lechben, ahol serfőzősegéd volt.
Magyarországra érkezvén Óbudán telepedett le. 1796ban Mayerffy Ferenc Reginaldus néven magyar nemességet (indigenátust) nyert. A fiú apja mesterségét folytatta:
a Lipótvárosban serfőzőháza volt a Géza (ma Garibaldi)
utcában, és olyan városi legenda is ismert, amely szerint
az Országház telkén állt az épület, amit aztán Mayerffy a
nemzetnek ajándékozott. Ez az anekdota további vizsgálatokra szorul, tekintve hogy a sörgyár a tetemes vízfelhasználás miatt a Duna közelében állhatott, ugyanakkor
korabeli térképek alapján a Géza utca (ahogy ma a Gari-

baldi utca is) csak az Akadémia utcáig tartott, tőle nyugatra a Dunáig nem jelzik a terület beépítettségét, noha
ez utóbbi szakasz északi oldala valóban a Kossuth tér,
ami lényegében az Országház telke. Mayerffy Ferenc a
nemzet javát szolgáló áldozatkészségét jelzi többek között, hogy az 1808. évi országgyűlésen 1000 forintot
ajánlott fel a Ludovika akadémia létesítésére (1808:VII.
tc.), talán ez is hozzájárult az előbbi történet megszületéséhez. Lényeges körülmény még, hogy a serfőzéshez a
komlót maga termesztette birtokain.
Említésre méltó testvére, Mayerffy Károly (1786–
1845) is, aki a budai Sas-hegyen és a Gellért-hegyen
borászkodott, és a Várhegyen a mai Attila utcában volt
borospincéje. Borosgazdaként arra a megállapításra jutott, hogy a fahordók helyett márványhordóban érlelt
bornak nemcsak az íze lesz zamatosabb, hanem a márvány által állandóbb hőmérséklet is biztosítható a bor
jobb és gyorsabb éréséhez. Indokait Előterjesztése azon
hasznoknak, melyeket a Márvány-hordók a Fa-Hordókhoz képest ajánlanak című, 1827-ben megjelentetett
könyvecskéjében fejtette ki. Megrendelésére Áprily Márton süttői kőfaragómester 1826-ban elkészített egy 2,8
méter magas, 150 hektoliteres félhenger alakú márványhordót, amelyet a budai Attila út 21. szám alatti ház kétágú pincéjében állított fel. A hordó ma is ott található
(tekintve, hogy igen nehéz, ha nem lehetetlen lenne kihozni onnan).5 Személye Rákoscsabához is kapcsolódik.
1827-ben Török János lelkész renováltatta a rákoscsabai
református templomot, amihez egy bizonyos Májerfi
Károly ajándékozott 1000 téglát.6 Nem biztos az azonosság, de a bőkezű adományt tekintve valószínű, hogy az adományozó megegyezik a neves Mayerffy család tagjával,
ugyanis Mayerffy Károlynak téglagyára is volt. Végül megjegyzendő, hogy Mayerffy Károly 1816-tól a Grassalkovich
-uradalom szomszédos birtokát, Vecsést bérelte.7

Halász Brigitta képe a hordóról8

1

Pestszentlőrinc krónikája – Múltunkról a mának, szerk. Téglás Tivadar, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Közművelődési és Sport Alapítványa, Bp., 1996, 93–94.
Uo. 211.
Uo. 101.
4
Zainkó Géza: A Ferihegyi repülőtér története, első rész (https://kepesrepules.wordpress.com/2015/05/29/a-ferihegyi-repuloter-tortenete/, 2015. november 2.).
5
A Mayerffy-Kabon-ház – A titkos pince és a márványhordó, http://urbface.com/budapest/a-mayerffy-kabon-haz (2015. május 2.) és A Mayerffy pince, http://mednyanszky.uw.hu/D1.HTM (2015. május 2.)
6
Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – régi és újkori ismertetése, második reprint kiadás, Kátai Péter, Bp., 1996, 75.
7
Bilkei Gorzó János: Vecsés nagyközség története – különös tekintettel a 150 év előtti telepítésre (1786–1936), Vecsés nagyközség előljárósága, Monor, 1938, 56.
8
http://borfakaszto.cafeblog.hu/2011/03/06/a-mayerffy-pince/ (2015.11.04.).
2
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A Mayerffy család foglalkozott még ló-, marha- és
juhtenyésztéssel, gyapjúkereskedelemmel, dunai hajózással, gabona- és zöldségtermesztéssel, mészárszékekkel és
kocsigyártással is.9
Történetünkhöz visszatérve: Mayerffy Ferenc tehát
1799-ben kibérelte Szentlőrinc pusztát Pusztaszentlőrinc
major központtal. Bár a szakirodalom nincs egységes
állásponton azzal kapcsolatban, hogy a három császár
által a bécsi kongresszus idején megejtett pesti kirándulás alkalmára Grassalkovich Antal vagy Mayerffy Ferenc
építtette a Gloriettet a mai Gilice téren, a major közelében (innen a név: Gloriett-telep), de a záróünnepséget
állítólag Mayerffy rendezte, ahol például 25 százéves
öregasszonynak rendezett futóversenyt. Minden bizonynyal a bérbeadó és a bérlő is jelen volt ezen a nagyszabású ünnepélyen, hiszen ez mindkettejük számára kiemelkedő esemény lehetett. Ugyanakkor valószínűbb, hogy az
ügyesen gazdálkodó Mayerffy Ferenc rendezte a programokat, mint az eladósodott Grassalkovich, és az ezerszámra felvonultatott állatállomány is inkább Mayerffyé
lehetett. Az viszont már egyértelműen Mayerffy személyéhez köthető, amikor 1820-ban a születésnapját ünnepelte meg a majorban, és ezen a fényes külsőségek között
megrendezett ünnepségen még az uralkodócsalád tagjai
is megjelentek, amely alkalomból Mayerffy 100 ekés
szántó versenyt rendezett.10
Sokan úgy tartják, hogy Mayerffy Ferenc a Szentlőrinc pusztai bérlemény egy részét vette meg később, és
ez lett Ferihegy. Ugyanakkor Vecsés 1844. évi földkönyvében a következő bejegyzés található: „Haraszt, melly
erdő volt, jelenleg ki van irtva, s nagy részben Szőllővel
be ültetve; bírja T. Mayerffij Ferenc Úr szerződés szerint”. A terület nagysága ekkor 394 hold és 313 nöl. 11 A
Vecsés telekkönyvéhez készített 1846. évi térképén pedig a következő szerepel: „Haraszt (kiírtott erdő)”.12 Ezt
később Mayerffyről és a rajta kialakított szőlőültetvényről – amit még síkvidéken is „(szőlő-)hegy”-nek szokás
titulálni – nevezték el Ferihegynek. Vecsés 1864. évi
térképén már ez a név szerepel, de a birtok határa a térkép alapján nem egyértelmű. A térkép szerint a birtok
északi felében elhelyezkedő Urasági részt egy vékony,
zselléreknek tulajdonított északkelet–délnyugati földsáv
osztotta ketté, valószínűleg ennek teljes nyugati fele volt
Ferihegy, amit a később ismertetett térképek igazolnak
is. Ez a terület a Rákoskeresztúri csapásnál kezdődik (A
csapás egyik vége a Gyömrői útnál volt, pár száz méterre
keletre a Ferihegyi út és a Gyömrői út ma már nem létező kereszteződésétől. A másik vége a mai Vecsés–
Budapest-határvonal Üllői úti szakaszán található kiszögellés keleti vonala volt. Akkoriban e kiszögellés két
oldalán a vasút és az Üllői út között az államvasutak kavicsbányája volt, és a bánya nyugati fele maga a mai
kiszögellés volt. A birtok középső vonalában, az úttól
mintegy 650 méterre (350 ölre) keletre terült el a birtokközpont gazdasági épületekkel és gyümölcsössel. Mellette keleti irányban, trapéz alakzatban feküdtek a szőlőparcellák, és az egészet szántók vették körül. Az 1846. évi
térképpel összehasonlítva ez a terület megegyezik a korábbi Haraszttal, azzal a különbséggel, hogy délkeleti
sarka akkoriban az Első vetőbeli földek II. Düllője volt. 13
1862 júliusában ugyanis, amikor a vecsési lakosok és
báró Sina Simon közötti úrbéri per az előbbiek javára
kezdett billenni, a földesúr tiszttartója által egyezséget

kötött a vecsésiekkel, aminek értelmében az első vetőbeli
földek 2. dűlőjét és 1. dűlőjének egy részét kicserélték a
többi elszórt földesúri birtoktestre, és Ferihegyhez csatolták.14 Az 1844. évi telekkönyv alapján egy másik terület
is Mayerffy majorságához tartozott, mégpedig a Ferihegytől a község keleti határán található szőlőkig az
ecseri határ mellett elterülő legelő, ami a Birkajárás északi felét képezte. Ez az árenda később szintén a Jurenák
családhoz került.15

Az 1846. évi telekkönyvi térkép részlete a
Haraszttal16
A földkönyv és a térképek alapján tehát teljesen bizonyos, hogy Ferihegy Vecsés területén helyezkedett el,
hiszen a térképek a környező pusztákat, úgymint Szentlőrinc pusztát és Halomegyháza pusztát (ma már Vecsés
része, rajta alakult ki az Andrássytelep, a Halmitelep és a
felső major helyén a Felsőhalom) különálló birtokokként
jelölték.

A repülőtér területének mai határa (vastag
vonal), az 1945 előtti községhatárok (vékony
vonal), Ferihegy puszta legnagyobb kiterjedésének határa /középen/, Ferihegyi dűlő /nyugatra/,
Ferihegyre dűlő /délre/ és Puszta Ferihegy dűlő /
keletre/ határa (szaggatott vonal)

9

Puzsár Imre: Budapest XVII. kerület (Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákosliget) története 1950-ig, Rákoscsaba története 1950-ig, különös tekintettel a kül- és belterületek alakulására,
Szakdolgozat, ELTE BTK, levéltár szak, 2008.
Séták a XVIII. kerületben, szerk. Fekete Ferencné, Budapest Főváros XVIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága és a Hazafias Népfront XVIII. kerületi Bizottsága, Bp., 1986., 43, 78.
11
Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (a továbbiakban: PML) IV.165.c. 247. kötet, Vecsés földkönyve, 1844.
12
PML IV.165.d. 52. térkép, Vecsés szerződéses helység térképe, Somody Károly, 1846. május 11.
13
PML IV.165.d. 279. térkép, Vecsés rendezett határának térképe, Barnafy Balázs, 1864. december 22.
14
Bilkei Gorzó János: Vecsés nagyközség története – különös tekintettel a 150 év előtti telepítésre (1786–1936), Vecsés nagyközség előljárósága, Monor, 1938, 63.
15
Vecsés története, szerk. Lakatos Ernő, Vecsés Nagyközségi Tanácsa, Vecsés, 1986, 82.
16
Zainkó Géza: A Ferihegyi repülőtér története, első rész (https://kepesrepules.wordpress.com/2015/05/29/a-ferihegyi-repuloter-tortenete/, 2015. november 2.), eredeti jelzet: PML IV.165.d. 52.
térkép, Vecsés szerződéses helység térképe, Somody Károly, 1846. május 11.
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Galgóczy Károly 1877-ben írja, hogy Ferihegy „csak
nem rég is még kiegészítő részét képezte a szomszéd
Szent-Lőrincz pusztának”, hiszen korábban Szentlőrincet
is Mayerffy Ferenc árendálta, és „a gödöllői uradalom
felosztása után, ez kiszakítva Sz.-Lőrinczből, külön pusztakép adatott el”.17 Ez legfeljebb csak gazdaságilag lehetett igaz, hiszen a két terület nem is volt határos, elválasztotta őket a vecsésiek szántója.18 További bizonyíték,
hogy 1863-ban és 1872-ben még Lőrinc, Halom és Ferihegy puszta is Vecséshez tartozott, míg 1877-ben, 1882ben és 1892-ben már csak a két utóbbiról jegyezték fel
ugyanezt, Lőrincen ugyanis 1870-ben létrejött Kispest, és
1875-ben a puszta maradékát is elcsatolták Vecséstől. 19

birtok tartozott bele, hanem a teljes korábbi Urasági rész is,
ami egészen Üllőig húzódott, és a Ferihegy pusztától keletre
eső része csupa kis parcellából állt (lásd a térképen). Puszta
Ferihegy dűlőtől délre a mai Ecseri út, a Mátyás utca és
folytatása, valamint a korábbi Rákoskeresztúri csapás avagy
Keresztúri út között feküdt a „Ferihegyre dűlő”, ettől délre
Halomegyházáig tartott a „Halomi határra dűlő”, valamint
tőlük nyugatra, a Keresztúri úton túl feküdt a „Lőrinczi határra dűlő”.23 Tehát megállapítható, hogy a korábbi birtok
ekkorra keleti irányban már kissé megnövekedett, míg nevét
mint dűlőnevet a teljes korábbi Urasági rész örökölte meg,
ráadásul a tőle délre fekvő dűlő is azután nyerte elnevezését,
hogy mellette feküdt.

Pusztaszentlőrinc-major és Ferihegy-major a II. katonai felmérés térképén. Nagyjából félúton
egy északkeleti–délnyugati dűlőút a határ Szentlőrinc puszta és Vecsés között.20
Ferihegy létrejöttének datálásában szintén egy térkép
van segítségünkre. A Grosser Weingarten von 200
vierteln angelegt im Jahre 1830 zu Feri hegy durch H:
Franz X von-Mayerfy című térkép alapján 1830-ra tehetjük a terület felparcellázását, vagy legalábbis ennek első
tervét, és valószínűsíthető, hogy nem sokkal korábban
vásárolta azt meg Mayerffy Xavér Ferenc. 21 Ez egyben a
Ferihegy elnevezés első írásos említése is. (A második a
váci egyházi sematizmus, ahol 1835-ben szerepel
„Ferihegy külterületi lakotthely”.)22
A nagyjából még az 1900-as századforduló előtt felvett kataszteri térkép alapján „Ferihegy puszta” lényegében a birtokkal megegyező, nagy parcellákból álló terület, azzal a különbséggel, hogy ekkorra már kiegészült
néhány keleti parcellával is. Ugyanakkor a térkép jelöli
„Puszta Ferihegy”-et is mint dűlőt, amibe nemcsak a

Ezzel azonban még nem értünk a Ferihegyek sorának
végére. Szentlőrinc puszta 1854. évi birtokvázlatán a
terület 2-2 dűlőre van felosztva: a Kőbányai és a Ferihegyi, illetve a Halmi és a Gubacsi dűlőre. Az első kettőt az
Üllői út választotta el az utóbbi kettőtől. A Kőbányai és a
Ferihegyi dűlő közötti határ nincs egyértelműen feltüntetve, csak feltételezzük, hogy nagyjából a mai Haladás
utca–Ráday Gedeon utca vonalán hajdanában futott dűlőút lehetett az.24 Tehát Ferihegy mint dűlőnév is megjelent
szinte minden égtáj irányában az igazi Ferihegy körül.
A 19. század folyamán a birtokosok is váltották egymást. Vecsést előbb Mayerffy Károly bérelte Grassalkovich Antaltól, majd meg is vették a Mayerffyak.
1845. február 26-án Mayerffy Xavér Ferenc eladta Ferihegyet Jurenák Frigyesnek, aki 1842-től, a Grassalkovich
Antal halálát követő évtől a Vecsés mellett délre található

17

Galgóczy Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája, 3. k., Pestmegye közönsége, Bp., 1877, 393–395.
Vecsés története, szerk. Lakatos Ernő, Vecsés Nagyközségi Tanácsa, Vecsés, 1986, 97.
Vecsés története, szerk. Lakatos Ernő, Vecsés Nagyközségi Tanácsa, Vecsés, 1986, 107–108.
20
A Második Katonai Felmérés (1806–1869) térképe (http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=13&lat=47.43683&lon=19.24187, 2015. május 2.)
21
HUNGARICANA közgyűjteményi portál, Térképek adatbázis, Budapest térképeinek katalógusa 2294 (http://maps.hungaricana.hu/hu/4639/, 2015. július 9.)
22
Vecsés története, szerk. Lakatos Ernő, Vecsés Nagyközségi Tanácsa, Vecsés, 1986, 97.
23
Franziszeischer Kataster, Szent-Lőrinc kataszteri térképe (http://mapire.eu/hu/map/collection/cadastral/?zoom=14&lat=47.43752&lon=19.21281, 2015. május 24.)
24
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Térképtár, K 1 057-Bv 2 021 Szentlőrinc 1854.
18
19
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Halom pusztát is bérelte.25 A század dereka táján Ferihegyet külön birtokként adták el Szontagh Samunak, 26
majd 1876-ban báró Podmaniczky (III.) János vásárolta
meg, aki Rákoskeresztúr központtal igyekezett kiépíteni
uradalmát,27 de a községgel határos terület ettől jogilag
még nem lett annak része. Négy évvel később a báró
lánya, Podmaniczky Zsuzsanna (gróf Vigyázó Sándorné)
javára végrendelkezett Keresztúr és Ferihegy tekintetében, majd még ebben az évben neki is ajándékozta azokat. Ferihegyen ekkor az ingóságok között volt 2580 akó
bor, 3934 csomó rozs, 895 csomó árpa és 530 csomó
zab.28 Ferihegyet a Vigyázó családtól Vigyázó Sándor
végrendelete értelmében a Magyar Tudományos Akadémia örökölte meg 1937-ben a rákoskeresztúri birtokkal, a
kastéllyal és a könyvtárral együtt. A haszonbérletbe adott
terület sok fejfájást okozott a tudós társaságnak, utolsó
bérlője Gompez Aladár volt a Ferihegyi Kert- és Mezőgazdasági Rt. vezetője.29
Ahogy a Ferihegy név is jóval túlhaladta az eredeti
birtok határait, úgy már a kezdetektől a Ferihegyi repülőtér területe sem csak Ferihegy pusztát foglalta magába.
Sőt! A Ferihegyi repülőtér területe Nagy-Budapest – ami
persze ekkor még egy másfajta (köz)igazgatási egység
volt, és amibe a térkép szerint ekkor még Vecsés is beletartozott – 1947. évi térképe szerint alig érintette Ferihegy pusztát – ahol a major épületei ekkor még álltak –,
jobbára más vecsési és keresztúri földekre terjeszkedett ki.30

A Ferihegyi Repülőtér 1947-ben Vecsésen, NagyBudapest határán belül, rákoskeresztúri földekkel
kiegészítve, de a valódi Ferihegyet alig érintve

Vecsés térképe a Ganztelep és Ganzkertváros
elcsatolása után a Ferihegyi polgári repülőtérrel, valamint tőle keletre a sportrepülőtérrel 31
25

A mátyásföldi nemzetközi repülőtér az 1920-as évek
végére kicsinek bizonyult, és bővíteni sem lehetett, továbbá közlekedése is szegényes volt, ezért a ’30-as évek
elejétől foglalkozott a kormány egy új nemzetközi repülőtér kérdésével. 1935-ben kezdtek érdemben foglalkozni
a problémával, amikor is két szóba jöhető helyszín maradt fenn a rostán: Budaörs és Ferihegy. Előbbi az éppen
átadott balatoni műúttal könnyen megközelíthető volt,
míg utóbbi az akkori elképzelések szerint 7 km-re lett
volna az Üllői úttól, így 1937-ben Budaörs nyithatta meg
kapuit. Azonban már 1938-ra nyilvánvalóvá vált, hogy
Budaörs rossz talaja miatt alkalmatlan az állandó üzembiztos működésre, így ismét felmerült egy új nemzetközi
repülőtér építése és helyszínként Ferihegy. A talajvizsgálatok és a meteorológiai megfigyelések eredményei után
1939-ben megszületett a döntés. Tulajdonképpen 3 repülőtérről volt szó: 1940-ben megkezdte működését a
sportrepülőtér, 1943-ban a katonai repülőtér, de a polgári
repülőtér épületének építése csak 1942-ben kezdődött
meg.32
És itt hadd idézzem Szili Sándor 1997. október 21-i
országgyűlési felszólalását az 1994. évi XLIII. törvény –
amely a XVII. kerületnek ítélte a repülőteret – megváltoztatásáról szóló vitában:
„A repülőtér építéséről még 1939-ben határozott a
Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium, és e döntés
értelmében Ferihegypusztán – amely Pestszentlőrinc és
Vecsés határán terült el [valójában csak Vecsésen, de a
repülőtérhez Ferihegy mellett a szintén az Akadémia
tulajdonában levő rákoskeresztúri földeket is igénybe
vettek – P. I.] – új közforgalmi repülőteret építtetnek. A
munkák 1940-ben kezdődtek meg. Az építkezés érintette
Pestszentlőrinc város településszerkezetét is, hiszen a
Budapestet Feriheggyel összekötő úgynevezett gyorsforgalmi út a városon haladt keresztül, s ezért így a régi
Gyömrői út egy meghatározott szakasza mentén jelentős
telekkisajátításokat kellett eszközölni, nem ritkán az érintettek ellenkezésére.”
„De Pestszentlőrincnek nem csak ez okozott viszontagságot. 1944. április 13-án, majd július 27-én és augusztus 9-én súlyos légitámadások érték a repülőteret,
amely jelentős károkat okozott a környék lakóépületeiben is. (…) A háború után 1947-ben kezdődött el a repülőtér újjáépítése, amelynek folyamán 1950 májusában
megindulhatott a légiforgalmi üzemeltetés.”
„Az 1949. évi XXVI. törvény következtében 1950.
január 1-jén életbe lépett közigazgatási határmódosítás a
főváros területét több mint kétszeresére növelte. Ekkor
vált a főváros részévé többek között Rákoscsaba,
Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget mint a XVII.
kerület, valamint Pestszentimre és Pestszentlőrinc mint
XVIII. kerület.”
„A közigazgatási határ módosításával nemcsak a csatolt városok és községek kerültek Nagy-Budapest területére, hanem több környező település kisebb-nagyobb
mezőgazdasági területe is, így a Pestszentlőrinccel határos Vecsés területéből is a Ferihegyi repülőtér akkori
kifutópályája és környéke mint védősáv.”
„Az 1949. évi XXVI. törvény 2. §-a alapján hozott
4349/1949. számú minisztertanácsi rendelet melléklete

Bilkei Gorzó János: Vecsés nagyközség története – különös tekintettel a 150 év előtti telepítésre (1786–1936), Vecsés nagyközség előljárósága, Monor, 1938, 56–57.
Galgóczy Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monográfiája 3. kötet, Pestmegye közönsége, Bp., 1877, 393–394.
Vargha Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786–1883) életrajza, h.n., 1933.
28
Vargha Zoltán: Gróf Vigyázó Sándorné, báró Podmaniczky Zsuzsanna (1838–1923) életrajza, Bp., 1931.
29
Zainkó Géza: A Ferihegyi repülőtér története, első rész (https://kepesrepules.wordpress.com/2015/05/29/a-ferihegyi-repuloter-tortenete/, 2015. november 2.).
30
Nagy Budapest térképe, Kókai Lajos, Bp., 1947.
31
Zainkó Géza: A Ferihegyi repülőtér története, első rész (https://kepesrepules.wordpress.com/2015/05/29/a-ferihegyi-repuloter-tortenete/, 2015. november 2.).
32
Renner Péter: Fejezetek a magyar légiforgalmi irányítás történetéből 1916-2000., Ph.D. értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Technika- Mérnök- és Tudománytörténet
Doktori Iskola, Bp., 2007, 27–28, 54–56.
26
27
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meghatározta a kerületek határát, amelynek értelmében a
XVII. kerület határa a felsorolt községek és városok határának Vecséstől elcsatolt területével kiegészülve a Budapest–Cegléd vasútvonalig terjedt, és ennek megfelelően a
Ferihegyi repülőtér kifutópályája, valamint a védősáv a
kerülethez tartozott.”

várócsarnok, irányítótorony s a többi – bővítésére, valamint a kifutópálya korszerűsítésére.”33
A nagyobb gépek megjelenése miatt 1958 végére elkészült a 2500 méteres futópálya 3010 méterre történő
meghosszabbítása újabb keresztúri és pestszentlőrinci
területek igénybevételével. 1976-ban került a tervbizottság elé a repülőtér következő
fejlesztési programja. Ennek
megfelelően 1983-ig elkészült az új (második) futópálya, a hozzá tartozó gurulóúthálózat, a mai napig is a létesítmény egyik jelképének
tartott irányítótorony és a
MALÉV-gépek karbantartására szolgáló műszaki bázis,
amihez újabb XVII. kerületi,
vecsési és ecseri földeket
vettek igénybe.34
A repülőtér területének érintett részét végül megosztották a két kerület között, de az
igazi Ferihegy egy része még
ma
is Vecséshez tartozik.
A repülőtér egy 1961-es Budapest térképen a XVII. kerületben, még a
Ami
azonban biztos: a
kifutópálya meghosszabbítása nélkül
Mayerffy Ferenc birtokos
után elnevezett Ferihegy mint
„A XVIII. kerület határa a régi Pestszentlőrinc– dűlő- majd településnév, végül a repülőtér átnevezéséig
Vecsés határát követve a Nagybánya utca és a MÁV ceg- intézménynév, illetve máig a köznyelvben használt földlédi fővonalának keresztezéséig, illetve innen irányváltoztatás nélkül a Szemere-telepi új település parcellázási rajzi név könnyen érthető és könnyen megjegyezhető. Így
határvonalán a régi Gyömrői útig haladt. Ennek megfele- nem véletlen, hogy az eredetileg egy kisebb földterületre
lően a Ferihegyi repülőtérnek az úgynevezett I., mai I. használt megnevezés ekkora "karriert" futhatott be. Közterminálépülete, az üzemanyag-tárolók, valamint a ké- ismertségéhez ugyanakkor kellett a repülőtér megépülése
sőbb megépített zajvédő domb Lőrinc területén volt, illet- is, amely persze ugyanúgy a világvárossá fejlődő Budave van.”
pest agglomerációs jelenségének tekinthető, mint a XVII.
„1967-ben (…) a két kerület, mármint a XVII. és a és XVIII. kerületek előtörténete, majd létrejötte. Arról
XVIII. kerület megállapodott, majd a 1027/1960-as mi- már nem is szólva, hogy a Rideg Sándor által írt és kénisztertanácsi rendelettel jóváhagyott Budapest általános sőbb megfilmesített Indul a bakterház című regény csevárosrendezési tervében rögzítetteket és a valós tényt lekménye is a vecsési vasútvonal környékén, Ferihegyfigyelembe véve megállapodott – mivel közúti, közműhálózati összeköttetése csak a XVIII. kerülettel van, vala- pusztán játszódik. De ez már egy másik történet...
mint a reptér akkori fejlesztési tervei is szükségessé tették – mintegy 1414
katasztrális hold nagyságú
terület átcsatolásáról a
XVII. kerületből a XVIII.
kerülethez. Ezt a megállapodást hagyta jóvá a 17/1968-as
népköztársasági
elnöki tanácsi határozat,
amely alapján a Budapest
Fővárosi Tanács V. B. városrendezési és építészeti
osztálya 1968. szeptember
20-ai határozatával a két
kerület közötti határleírást
módosította, amelyről az
érintetteken túl a fővárosi
pesti kerületek földhivatalát is értesítette. Ezzel az
A repülőtér egy 1977-es Budapest térképen meghosszabbított 1-es
átcsatolással megnyílt az
út a régi központi épület –
kifutópályával immáron a XVIII. kerületben
33
34

Országgyűlési napló 1994–1998, 313. ülésnap, 1997. október 21. (http://parlament.hu/naplo35/313/3130288.htm, 2015. május 2.).
1983: elkészül a ferihegyi 2-es leszállópálya (http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/08/30/1983_elkeszul_a_ferihegyi_2_es_leszallopalya/, 2015. november 2.).
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Reitinger Ildikó
A helytörténet hálójában

Digitális irodalom a helyismereti kutatások szolgálatában
2. rész: Hungaricana Közgyűjteményi Portál

A

közös honlap, a Hungaricana azért jött létre, hogy a
közreműködő közgyűjtemények digitalizálásának
eredményei eljussanak a felhasználókhoz. A digitális
gyűjtemény gazdája az Országgyűlési Könyvtár, hiszen a
megvalósítás alapja egy Nemzeti Kulturális Alap által
kiírt pályázat sikeres elnyerése volt, mellyel a könyvtár
megbízhatta az Arcanum Digitális Kft.-t az informatikai
háttér létrehozásával és kezelésével. A Hungaricana
nemcsak az amatőr, hanem a profi kutatók számára is
hasznos, mert a részt vevő intézmények – könyvtárak,
levéltárak, múzeumok, egyházi intézmények – a legtöb-

bet kutatott anyagaikat igyekeztek digitalizálni. Az adatok egy része a partnerintézmények szerverein található,
míg másik része az Arcanum szerverein. Jelenleg a rendszer közel 150 intézményt fog át határon innen és túl, 5
millió oldalt tartalmaz, 4-5 millió képpel, 5-6 millió bibliográfiai adattal és több ezer térképpel. Az oldalon egyszerre kereshetünk az összes anyagban, de szűkíthetjük is
a keresést egy vagy több tetszőleges adatbázisra. Egyszerű eligazodni, jól lehet keresni. Külön érdekessége a portálnak, hogy összeköti a könyvtári, a levéltári és a múzeumi szakmát.
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A honlap - www.hungaricana.hu - így ismerteti
elemeit:
„Az integrációra jó példa a Múzeumi Kollégium
által támogatott képeslap adatbázis, amely az új
Közgyűjteményi Kollégium létrejöttével ki tudott
lépni a múzeumi körből, és az ugyancsak értékes
anyagokat tartalmazó Országos Széchényi Könyvtár

anyagával egészítette ki az eddigi múzeumi anyagot. Emellett utat nyitott a további összefogásnak is,
hiszen képeslapok nemcsak múzeumokban, hanem
levéltárakban, könyvtárakban és egyéb, akár egyéni
gyűjteményekben is nagy számban találhatók, úgy
Magyarországon, mint a határon túl.

A rendszer másik fontos és különleges eleme a
történelmi térképek korszerű, látványos és legmodernebb térinformatikai technológiával megtámogatott, tudományos igényű megjelenítése. A rendszer
egyrészt az Osztrák Állami Levéltárban található
kéziratos, nagy felbontású (1:28.800) 1. és 2. katonai felmérésre, másrészt pedig a magyarországi és
horvátországi levéltárakban található kataszteri

(1:2.880) térképekre épül. A georeferált térképek
akár két, akár három dimenzióban megtekinthetők,
összehasonlíthatók a mai térképekkel (Google vagy
OpenStreetMap), illetve szinkronizáltan, egymással
összehasonlítva is megjeleníthetők. Emellett részletes régi Budapest térképeken követhetjük a város
változásait a 18. század végétől a 20. század közepéig.
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A HUNGARICANA fontos részét alkotják a
metaadatbázisok és a hozzájuk tartozó képek. Ezek
kiindulópontja a Magyar Levéltári Portál (MLP),
amely okleveleket, , közjegyzői iratokat, végrendelete-

ket, térképeket, stb. tartalmaz, s most egyetlen felületen jelenik meg más múzeumi (pl. Kitaibel-herbáruim)
és könyvtári metaadatbázisokkal (pl. RMK I.).

Forrás: Lakatos Ernő: Budapestkörnyék 1848-ban. Tanulmányok Budapest múltjából 12. kötet 313-348. o.
Forrás:Herczeg Etelka: Levéltári alapleltárak II. Fővárosi Levéltár (volt Budapesti 1. sz. Állam Levéltár) 3. A
budapesti iskolák I. kötet. Kézirat. Budapest, 1961.
A HUNGARICANA rendszer fontos funkciója a különböző adatbázisok, intelligens, kifinomult és együttesen való keresése: nem kell külön-külön lekérdezéseket
futtatnunk, hanem lehetőségünk van egyetlen kereséssel

valamennyi adatbázisban megtalálni a minket érdeklő
adatokat.”
A teljes állomány szabadon kutatható előfizetés és
regisztráció nélkül a www.hungaricana.hu oldalon.
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Régen és most
Rákosmente története korabeli és közelmúltban készült fényképfelvételek tükrében.

Keresztúri vasútállomás
1882-ben szüntették meg a közös Keresztúrcsabai állomást, és a két község önálló állomást
kapott.1 Valamikor ezután épülhetett föl a rákoskeresztúri vasútállomás épülete a Cinkotai úti átjáró
mellett. A II. világháború végén a németek szisztematikusan elpusztították a magyarországi vasúti
infrastruktúrát, az állomás sem menekült meg.
1945. február 17-én Csepeli István, a helyreállítási
albizottság elnöke mutatta be a Nemzeti Bizottságnak az új vasútállomás terveit. Március 10-én már
folyt az evangélikus ótemplom bontása, aminek

anyagából az állomást építették. 1945 szeptember
elejére el is készült a MÁV állomás.2 „A nagyobb /ligeti/ állomás megépítése amúgy is fölöslegessé tette volna a Rákoskeresztúri állomás
fenntartását, de Rákosliget gyors növekedése mellett a kegyelemdöfést az 1970-es években beindult
nagy városrendezés adta az állomásnak. A központba épített panelekbe költöző lakosoknak közelebb esett a ligeti megálló, így a forgalom fokozatosan csökkent. A Régiakadémiatelep nevű városrész szélén található állomást az 1990-es évek elején
bezárták, azóta egyetlen vonat sem áll itt meg.”3

Rákoskeresztúri I. világháborús Hősi emlékmű
„Alkotó: Kisfaludi Strobl Zsigmond
Az eredeti állapotában fennmaradt emlékmű
a magyar honvédség rákoskeresztúri (magyar,
szlovák, német nemzetiségű) hősi halottainak
állít emléket. Fő alakja egy jobbját a szívére
tevő, baljában puskát tartó első világháborús
katona, mögötte téglalap alakú posztamensen,
karmai között kardot tartó turul. A posztamens

hátoldalán babérkoszorúval övezett kard látható.
Anyaga műkő, mérete megközelítőleg
3,1×0,9×1,3 m, központi felirata:
„Egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy
halált.”
Az emlékmű posztamensére szerelt három
táblán 130 név szerepel.
Állíttatta: „Rákoskeresztúr közönsége”,
1924-ben. Kerítését 1937-ben készítették el.”4

1

Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – régi és újkori ismertetése, Második, reprint kiadás, 1996, VIII. A római katolikus anyaegyház, 107–142.
Budapest Főváros Levéltára, XVII.43., 1. doboz, Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
Hírmentén/Fedezd fel Rákosmentét: Rákoskeresztúr vasútállomás (http://hirmenten.hu/2015/04/fedezd-fel-rakosmentet-rakoskeresztur-vasutallomas/ , 2015.11.18.)
4
Ádám Ferenc: Katonasírok, síremlékek, hősi- és mártír emlékművek, emlékjelek és emléktáblák Rákosmentén, In: Rákosmenti Múzeumi Estek, VIII. évf. 2. sz. 2013. június
2
3
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Rákoskeresztúr városközpont északnyugati sarka
Már az 1959-60-i Budapest és környéke általános rendezési tervében szerepelt Rákoskeresztúr városközpont városias
jellegű beépítése. Az 1970-i rendezési tervben 3500 új lakás
felépítését és 600 lebontását tervezték ide. A kerület vezetése
is úgy fogalmazott az 1970-es években, hogy Rákosmente
kertváros, és ezt a jellegét kell erősíteni, mindazonáltal ők is
úgy látták, hogy ennek a kertvárosnak is szüksége van egy
városias magra, így született meg a keresztúri lakótelepek
terve. Már a IV. ötéves terv idejére (1971-75) 570 lakás felépítését tervezték, amit 1973-ban 400-ra módosítottak, de
1976-ig csak a szanálás történt meg. 1976-ban a Fővárosi Tanács jóváhagyta az V. ötéves terv (1976-80) lakásépítési előirányzatát, miszerint a kerületben a tanácsi célcsoportos lakásépítés keretében a Rákoskeresztúr I. ütemben (a kerületközpont tízemeletes házai) 1976-ban 131, 1977-ben 194,
1978-ban 265 lakás felépítését tervezték.
A fényképeket rendelkezésre bocsátotta: Szanyi Dezső.
Köszönjük!

5

Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1987-1990) avagy egy integrációs folyamat tanulságai, In: Tér és Társadalom, XV. évf. 2001/3-4. sz., www.rkk.hu
XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. máj. 25., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
7
XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
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