
MEGJÖTT A LEVÉL... 

RÁKOSMENTI EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL 
Az Erdős Renée Ház kiállítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében volt látható 2014. szeptember 18-

tól december 23-ig.  

A XVII. kerület, Rákosmente Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjteményének és Kiállítóteremének a bemutatóján 

köszöntőt mondott: Dippold Péter, a Központi Könyvtár igazgatója. 

A tárlatot megnyitotta: Fohsz Tivadar, Rákosmente alpolgármestere; 

A kiállítást bemutatta: Ádám Ferenc, az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem vezetője; 

Közreműködött: Dely Tercia népdalénekes. 

 

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, támpontként hősi 
emlékművek táblái alapján Rákoskeresztúrról 130, Rákoscsabáról 129, Rákosligetről pedig 
50 fő halt hősi halált.  
 
A kiállítás középpontjába a frontról hazaírt, a frontra kiküldött leveleket, képeslapokat 
állítja. Végigkövethetjük a férjek és a feleségek, rokonok levelezését, láthatunk 
borítékokban, Galíciából az asszonynak hazaküldött, majd' százéves 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. 
Bartók Béla 1911-től 1920-ig Rákoskeresztúron, a mai Rákoshegyen élt és alkotott. 1915-
ben lakhelyén is több dalt gyűjtött. 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 kiállításon. 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 válogatta, rendezte: Ádám Ferenc történész-muzeológus. A korszak hangulatát 

segítenek átérezni a FSZEK Budapest Gyűjteményének a kiállítást kiegészítő plakátjai is. 

 

A kiállítás folytatása a könyvtár Városmustra című sorozatának, amelyben a 

peremkerületek helytörténeti gyűjteményei mutatkoznak be. 

 

http://www.erdosreneehaz.hu/

