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6. rész 

Hírességek lakhelye 

 

Több híres ember, művész választotta lakóhelyéül Rákoshegyet.                                                

Közülük csak néhány:  
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Erdős Renée írónő erotikus 
regényeivel vált híres irodalmárrá. 

Rákoshegy talán legszebb, 
különleges kis, kastélyszerű 

épületét vásárolta meg 1927-ben. 
Ott élt és alkotott családjával 

1944-ig. 

A fővárosi védettségű ház 1897-
ben épült a Zsófialiget Petőfi 

utcájában. 1945 után a házat apró 
bérlakásokra alakították át, majd 

kiutalták több rászoruló családnak. 
Később teljesen visszaállították 

eredeti állapotába.  

 1990-től  „Erdős Renée Ház 
Muzeális Gyűjtemény és 

Kiállítóterem”  

 néven látogatható kultúrház. 

Bartók Béla világhírű 
zeneszerzőnk fiatal 
házasként 1911-ben 

érkezett családjával ide. 
Először bérelt lakásban 
éltek, majd 1912-ben 

költöztek a Zsófiatelepi  
Hunyadi utca 50 sz. alatt 
felépült házukba. Több 
híres művét, így a Fából 

faragott királyfit is itt 
alkotta. 

Egykori otthona ma 
Zeneházként működő 
kulturális létesítmény. A zeneszerző a képen fiával, ifjabb 

Bartók Bélával látható házuk kertjében. 
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Kodolányi János híres írónk a harmincas 
évek első felében lakott családjával 

Rákoshegyen. Először a Ferihegyi úton, majd 
később a Kossuth utcában, a mai parókia 

épületében bérelt lakást. 

A plébánia falán márványtábla emlékezik a 
termékeny, gazdag életutat betöltött  íróra. 

 

 

Laborcz Ferenc  szobrászművész 
1941-től 1971-ig (haláláig) élt és 

alkotott Rákoshegyen. A Bél 
Mátyás utca 41. sz alatti ház 

kertjét ma is a művész több szobra 
díszíti. 

Az ország több településén is 
láthatjuk kiállítva gazdag 
életművének alkotásait. 

Lánya, Laborcz Flóra ötvösművész 
és  férje Benedek József 

szobrászművész ott élnek, és  
gyakran tartanak bemutatót a 

kertben kialakított B.L.Teremben 
és a szabadban. 

Kiállításaik a helyi közélet fontos 
eseményei. 

Vecsey Ferenc, az 1893-ban született világhírű 
hegedűművész fiatal korában az Agorasztó (ma 

Szabadság utca) 14. sz. alatti villában élt 
szüleivel. A fiatal virtuóz nyolc évesen már nagy 

sikerrel játszott a pesti Vigadóban. Szoros 
kapcsolatot ápolt a közelben lakó Bartók 

Bélával. 

Tanulmányait a Zeneakadémián folytatta, ahová 
vonattal járt be az akkor még Rákoskeresztúr-

Nyaraló állomásról. 

 

         A következő rész: A virágkor hanyatlása  

Szerző: Kiss Miklós, Budapest, 2020 — © Minden jog fenntartva —  Források: a 9. részben 
 


