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Á L L A M I  L A K Ó T E L E P  É S  S Z E N T  I M R E K E R T V Á R O S
T R I A N O N  K Ö V E T K E Z M É N Y E I  E L Ő L  M E N E K Ü L Ő K  

M E G T E L E P E D É S E  P E S T S Z E N T L Ő R I N C E N

H e i l a u f  Z s u z s a n n a

Pestszentlőrinc 1950 óta a főváros, Budapest része, Pestszentimrével együtt a XVIII. kerületbe ta-
gozódva. Az Üllői út mentén fekvő település a 19. század utolsó harmadától kezdett benépesedni. 
Az első világháború utáni intenzív fejlődéséhez nagyban hozzájárult, hogy a trianoni békeszerződés 
(békediktátum) miatt menekülők közül több ezren itt találtak otthonra, sőt az Állami lakótelep és a 
Szent Imre-kertváros, 1 Lőrinc két nagyméretű, jellegzetes lakónegyede az ő elhelyezésükre jött létre. 
Jelentős közösségről volt szó: a két világháború között Pestszentlőrinc lakosainak 16-17 százalékát 
tették ki az elszakított területeken születettek. 2 Jó néhányan közülük a településfejlesztésben is ki-
emelkedő szerepet vállaltak, Pestszentlőrinc város első polgármesterének is egy tapasztalt kolozsvári 
közigazgatási szakembert, Kolozs vármegye tiszti főügyészét, Balogh Gézát választották.

Pestszentlőrincen a jelenkori település kialakulásának első eleme a korábbi majorsági birtokon, 
Szent Lőrinc pusztán létrehozott villatelep (Lónyaytelep) volt. Az intenzíven növekvő település 
1910-től nagyközség, és alig 25 év elteltével, 1936-tól város lett a magyar főváros szomszédságában. 3 
Az 1930-as években már több mint 30 000 ember élt Lőrincen.

Az 1960-as évekig, az első sokemeletes modern lakótelep felépüléséig, kertvárosias telepekből 
álló város fejlődésében, kulturális, közösségi életének alakulásában fontos szerepet játszottak a ma is 
önálló elnevezést viselő városrészek. 4 Az egy időben parcellázott vagy épített, jellegzetes utcaszerke-
zetű, rövid idő alatt benépesülő telepek különféle feltételekkel és telekméretekkel várták az új tulaj-
donosokat, akik itt közösséggé alakulva a település fejlődésének is új és újabb lendületet adtak. 

A Pestszentlőrinci Állami lakótelepet és a Szent Imre-kertvárost egyetlen, meghatározó tény köti 
össze: mindkét lakónegyedet a Trianon következményei elől menekülők sokszor évekig húzódó lak-
hatási gondjainak megoldására hozták létre. 

Két gyökeresen eltérő kezdeményezés és megoldás: az Állami lakótelep a két háború közötti Ma-
gyarország legnagyobb szociális lakótelepe volt, ahol 50 hektáron 6-8000 ember talált otthonra az  
 
 

1 Fontos tisztáznunk, hogy Pestszentimre nagyközség és Szent Imre-kertváros a névhasonlóság ellenére sem azonos (a 
két kerületrészt még helyben is sokan keverik). Pestszentimre a XVIII. kerület közel harmadát adja, egykor önálló 
nagyközség volt. Története az 1900-as évek elején kezdődött, Péteri-puszta, majd Soroksárpéteri néven. Az ott élők 
többféle, jól azonosítható elnevezéssel próbálkoztak (Alsópest, Marxfalva), míg az önálló községgé válást követő 
évben, 1931-ben végre sikerült a megfelelőre rátalálniuk, ez a ma is viselt Pestszentimre. A Szent Imre-kertváros a 
szomszédos önálló település, Pestszentlőrinc két háború között létrehozott lakónegyede.

2 MOLNÁR E. 1937. 254–257. pp.
3 A Pestszentlőrinc elődjének (itt volt a puszta majorsági központja) tekinthető Szent Lőrinc puszta határos volt Pest 

városával, de a puszta fővároshoz közelebb eső részén hozták létre a szintén sokáig önálló településként működő 
Kispestet.

4 Pestszentlőrinc jelenleg 16 önálló történetű, karakterű, saját középületekkel, kvázi vagy valós alközponttal rendel-
kező telepből, lakónegyedből áll: Erzsébettelep, Bélatelep, Ferihegy, Rendessytelep, Lakatos-lakótelep, Lónyaytelep, 
Miklóstelep, Szemeretelep, Ganztelep, Ganz-kertváros, Szent Imre-kertváros, Gloriett-telep, Bókaytelep, Szent Lő-
rinc-lakótelep, Havanna-lakótelep, Liptáktelep.
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1920-as években az állam által átalakított lőszergyár többlakásos épületeiben. Helyén ma a Havanna-
lakótelep áll. Az Állami lakótelepből csak két templom maradt fent. 5 

A Szent Imre-kertváros ma is Pestszentlőrinc egyik legelegánsabb lakónegyede, nagyméretű 
ingatlanokból álló tisztviselő/villatelep, amelyet az elcsatolt területekről érkező tisztviselőcsaládok 
egyesülete, majd szövetkezete álmodott meg és hozott létre. Az 1930 – 40-es években emelt lakóépü-
leteit, szabadon álló kisebb és nagyobb kertes házait 1-1 család lakta, így lakóinak létszáma az 1940-
es években alig haladta meg a 2700 főt a kertváros 190 hektáros területén. 6

A Pes tszentl őrinc i  Állami l akóte lep

Miért éppen Pestszentlőrincen jöttek létre ezek a lakónegyedek? Az első világháború után a menekü-
lők jelentős része különféle okokból a fővárosba került, ahol már a háború alatt is egyre égetőbbek 
voltak a lakhatási problémák. 1918-tól – a korábban háborús funkciójú, ideiglenes, faépületekből 
álló (pl. Mária Valéria, Zita) barakktelepekből sebtében átalakított – szükséglakótelepeken, pályaud-
varokon kialakuló vagonvárosokban, zsúfolt és drága albérletekben, rokonoknál, ismerősöknél meg-
húzódó, de sokszor a szabad ég alatt élő, nagyrészt menekültekből álló embertömeg elhelyezéséről 
kellett gondoskodni. 

A menekültáradat kezelése és elhelyezése nagy feladatot jelentett a vesztes háború következmé-
nyeit nyögő, drasztikusan lecsökkent területű országnak. A háború alatt bevezetett lakbér-morató-
rium, központi lakásgazdálkodás, a lakásépítés teljes leállása miatt mindenhol lakásínség volt, de 
mindez halmozottan jelentkezett Budapesten. Ennek az időszaknak a jelképei a menekült vagonla-
kók: sok család évekig élt minden ingóságával a lakásnak alkalmatlan, szinte kifűthetetlen vagonok-
ban, miközben egzisztenciáját próbálta újrateremteni.

A kormányzat már 1921-ben hosszú távú megoldásokban gondolkodott. Első körben maga kez-
dett el többlakásos házakat, kislakásos telepeket építeni a fővárosban és Pestszentlőrincen, és erre 
ösztönözte a vidéki településeket is. Az építkezésekre az 1921-es XXXVI. és LI. törvény adott lehe-
tőséget. Az új otthonokat már nem ideiglenes fabarakkokban (szükséglakások), hanem téglafalazatú 
épületekben (kislakások) alakították ki. Az épületek többsége teljesen új építésű volt. 7

Az állam a fővárosban részben a szükséglakótelepeken, illetve a főváros által felajánlott önálló 
ingatlanokon többlakásos, téglafalazatú lakóépületeket, lakótömböket épített (utóbbiakra példa a 
Juranics- és a Pongrác-telep), de legnagyobb beruházása a Pestszentlőrinci Állami lakótelep volt. 8 
Itt több ütemben, 1921 és 1927 között 235 lakóépületet alakítottak ki, 1397 lakást hoztak létre 9 a 
korábban lőszergyárként működő területen, amely félúton volt Pestszentlőrinc központi tengelye, az 
Üllői út és a félreeső Cséry-telep között. 10 A fallal körbevett telep bejárata ugyan a lőrinci „belváros” 
szélére nyílt, de egyik hosszanti oldalán a Lipták-gyár területe, másik oldalán mezőgazdasági műve-
lésű földek voltak.

A lakótelep helyén az első világháború alatt, 1916 nyarán a pestszentlőrinci Lipták-gyár és az 
osztrák Enzesfeldi Lőszer- és Fémművek Rt. alapította meg a Magyar Lőszergyár Rt.-t. A gyártelep 

5 Nagyobb fái, fasorai túlélték a bontást és a Havanna-lakótelep építését, többségüket az elmúlt években kénytelenek 
voltak kivágni, rossz állapotuk miatt.

6 Pestszentlőrinc város térképe 1940 körül.
7 A szükséglakás és a kislakás közötti eltérésekre ld. UMBRAI L. 2008. 73–77. pp.
8 BORSOS E. 1929. 297–298. pp.
9 Uo.
10 Ma az Üllői út és az M5-ös Budapestre bevezető szakasza között félúton.
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építése azonnal elindult Lőrincen, és október-novemberben a termelés is megkezdődött. 11 A robba-
násveszély csökkentésére egyetlen nagy épület helyett több önálló, földszintes, könnyű tetőszerkeze-
tű téglaépületet húztak fel. Tűzoltáshoz a területet behálózó vízvezetéket és víztornyot építettek. A 
lőszergyárat vágányok kötötték össze a lajosmizsei vasútvonallal, a gyártelepen – a súlyosabb tüzér-
ségi lőszerek szállításának megkönnyítésére – keskeny nyomtávú sínpárokat fektettek le, amelyek az 
épületeken is keresztülfutottak. A román megszállók 1919-ben teljesen kifosztották a lőszergyárat, 
csak a csupasz falak maradtak meg. 12

A pestszentlőrinci gyártelepet azért szemelte ki és vásárolta meg az állam, mert több meglévő 
feltétel is az építési beruházás gyors végrehajtását és sikerét segítette: vízvezetékkel és villannyal fel-
szerelt, fallal körülvett, nagyméretű, részben üres, részben lazán beépített ingatlan volt, nagyszámú 
új téglaépülettel, közvetlen vasúti összeköttetéssel, amivel az építőanyag helyszínre szállítását is 
könnyen meg lehetett oldani. Mivel a fővároson kívül volt, csökkentette Budapest zsúfoltságát, de 
mégis viszonylag jól megközelíthető Budapestről az Üllői úti villamosvonal segítségével. Ezért 1921 
szeptemberében a Magyar Lőszergyár Rt-ből a kormányzat létrehozta a Pestszentlőrinci Lakásépítő 
Rt-t 13, amelynek célja: „lakások és lakótelepek létesítése, és azoknak a lakás nélkül való egyének részére 
leendő bérbeadása útján való hasznosítása volt”. 14

1921 – 1922 folyamán a telepen már meglévő üzemépületeket átalakították egy- és kétszobás, 
saját konyhával és vécével felszerelt lakásokká, majd 1927-ig a még beépítetlen területen nagyobb 
részt földszintes négy- és többlakásos, illetve néhány emeletes lakóházat húztak fel. 15 A lakásokhoz 
kert is tartozott. Az első ütemben az átalakított és az új épületekben is viszonylag nagy alapterületű, 
egyszobások esetében 55 m2, a kétszobások esetében 77 m2 vagy ennél nagyobb lakásokat készítettek, 
de az időszak végén, 1927-ben átadott utolsó 300 lakás már jóval kisebb, garzon méretű volt (27-34 
m2), de ezekhez is tartozott önálló vécé. 16 (1. kép)

11 PÁPAI T. L. 2016. 58–59. pp.
12 Uo. 60. p., 73–78. pp.
13 BFL V.473.c 566.
14 BFL VII.2.e 04670.
15 BFL V.473.c
16 MNL OL K-150. 4009 IX.

1. kép – A Pestszentlőrinci Állami lakótelep víztornya és négylakásos háza. 1920-as évek.  
(Fotó: Mező y Imre)
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A vagonlakó beköltözőket a vasúti vágányon, vagonjaikkal együtt szállították a helyszínre. 17 Az 
Állami lakótelepnek elnevezett, körülkerített városrész 235 lakóépületében az 1920-as évek közepén 
már 6000 ember élt, jelentősen megnövelve az ekkor mindössze 12 000 fős Pestszentlőrinc lélekszá-
mát. 18 A telepen víz- és csatornahálózat, közvilágítás volt, aki kérte, annak a lakásban is biztosították 
a villanyvilágítást. A főváros és környékének legnagyobb, és jó körülményeket nyújtó szociális bérla-
kásokból álló lakótelepét minisztériumi gondnokság üzemeltette, szedte a lakbért, működtette a szo-
ciális intézményeket, a kertészetet, karbantartotta az épületeket, szállította a szemetet, gondozta az 
utcákat és tereket. 19 Pestszentlőrinc más részein csak jóval később hoztak létre vízvezeték-hálózatot, 
a teljes csatornázottság pedig csak a 21. században valósult meg.

Az Állami lakótelepet sajátos kettősség jellemezte: az itt élők 70-80 %-a állandó zetéssel rendel-
kező, önálló lakást bérlő állami alkalmazott, munkás, kistisztviselő volt 20, akik a kényelmes, az átlagos 
pestszentlőrinci lakásoknál magasabb komfortfokozatú, kertes bérlakásért és a telepen elérhető több-
féle szolgáltatásért meg zethető árú lakbért zettek, komoly jövedelemhez juttatva ezzel előbb a Nép-
jóléti, később a Belügyminisztériumot 21. Az így befolyó jövedelmet a telepi szolgáltatások mellett rész-
ben az itt élő, részben az állam által máshol fenntartott szükséglakótelepek szegényeinek támogatására 

költötték. 22 A lakótelepen élők 20%-
a tartozott az olyan szegény családok 
közé, amelyek nehezen zették még a 
kedvezményes lakbért. 23 Többségük 
ezért sokszor társbérletbe került más 
családokkal, számukra működtették 
az ingyenkonyhát, a napköziket, hir-
dettek tejakciókat, ínségmunkát. 24

Érdekesség, hogy a telepen nem 
neveztek el utcákat, az épületek szá-
mot kaptak, s ez a számozás megma-
radt egészen a bontásig. A lakótelep 
közintézményekkel jól felszerelt volt, 
ahol olyan intézményeket is létrehoz-
tak, amelyek akkor még Pestszent-

lőrincen nem működtek: 1923-ban a ú és leány polgárit, 1927-ben a kultúrházat. 25 Az 1920-as 
évekig Pestszentlőrincen csak elemi iskolákat létesítettek. A részben középosztálybeli, polgári élet-
módhoz szokott, állami lakótelepre beköltöző menekült családok azonban igényelték gyermekeik 
számára az elemi szintnél magasabb oktatást, ezért 1922-től a lakótelepen, az egykori lőszergyár 
kazánházában kezdte meg működését Pestszentlőrinc első állami ú és leány polgári iskolája. Az 

17 TÉGLÁS T. 2002.12. p.
18 MOLNÁR E. 1937. 254–257. pp.
19 MNL OL K-150. 4009 IX.
20 MNL OL K-150. 4009 IX.
21 MNL OL K-150. 4009 IX.
22 MNL OL K-150. 4009 IX.
23 MNL OL K-150. 4009 IX.
24 MNL OL K-150. 4009 IX.
25 TÉGLÁS T. 2002. 18–24. pp.

2. kép – A Pestszentlőrinci Állami lakótelepen, az egykori lőszergyári 
kazánházban létrehozott polgári iskola. 1925 körül.
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intézmény csak 1929-ben költözött át a település 
központjába, Kossuth téri új épületébe. 26 (2. kép) 
Az 1930-as években az elemi iskolát bővítették, az 
óvodáskorúaknak napi háromszori étkezést bizto-
sító napközik számát növelték. Ingyenkonyha mel-
lett munkaiskolát, csecsemővédő egyesületet, sőt 
tisztasági fürdőt is működtetett itt az állam. A szik-
vízüzem, a szőnyegszövőműhely, továbbá a telep 
karban- és tisztántartása pedig munkalehetőséggel 
szolgált a rászorulóknak. 27

A harmincas években épült fel a katolikus és az 
unitárius templom 28, de sportpálya, valamint kul-
turális és sportegyesületek is létrejöttek a telepen. 
A lakótelepen otthonra találó, Erdélyből menekült 
unitárius közösség a kezdetektől rendszeresen tar-
tott istentiszteleteket és hitoktatást a telep különfé-
le épületeiben. A 60 unitárius székely család 1928-
ban szerveződött egyházközséggé, és 1935 – 36-ban 
adták át az egyik volt lőszergyári épületből átalakí-
tott templomukat. 29 (3. kép)

A Pestszentlőrinci Állami lakótelep ún. kislaká-
sos telep volt, nem tartozott a Mária Valéria vagy a 
sashalmi szükséglakótelepek közé. Mind épületei-
nek és lakókörnyezetének minősége, mind közszol-
gáltatásai, kulturális és sport ellátottsága jóval ma-
gasabb színvonalú volt azoknál, a telep társadalma 
nagyobb és di erenciáltabb. A két háború között 
nem tervezték a lebontását, csak a felújításának mi-
kéntje és módja került elő folyamatosan. 30

Szent Imre-kertváros

A trianoni menekült középosztálybeliek egy része 
anyagi helyzetének javulásával korábbi életkörül-
ményei színvonalát idéző, többszobás, saját tulaj-
donú ingatlanba költözött a szociális lakótelepről. 
Erre Pestszentlőrincen a Szent Imre-kertváros lét-
rehozásával nyílt lehetőségük. (4. kép) Érdekesség, 
hogy a kertváros létrehozásának gondolata hama-
rabb megszületett, mint az állami lakótelepé, de 

26 HEILAUF ZS. 2019. 13. p.
27 MNL OL K-150. 4009 IX.
28 Budapest templomai 2012. 21–24. pp. 27–28. pp.
29 Ezen kívül Budapesten csak két unitárius egyházközség működik napjainkban is.
30 MNL OL K-150. 4009 IX.

3. kép – A még vakolatlan unitárius templom a Pest-
szentlőrinci Állami lakótelepen. 1935.

4. kép – Szent Imre kertváros megalakításának egy 
fontos állomása
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különféle, elsősorban adminisztratív aka-
dályok miatt az első villa végül csak 1928-
ban épülhetett fel, és a legtöbb lakóházat 
az 1930-as évektől emelték. 31 Ugyanis az 
1920. évi földbirtokreform tette lehetővé, 
hogy a Trianon után elmenekült tisztvi-
selők méltó lakáskörülményeket teremt-
hessenek maguknak a vagonlakások, a 
szükség-lakótelepi elhelyezés vagy a drága 
bérlakás kiváltására. A lehetőséget kihasz-
nálandó már 1920 októberében – mintegy 
250 tisztviselő részvételével – megalakult 
a Köztisztviselők Kertgazdasági Otthona 
Pestszentlőrinc Egyesület. 32 Az 1000 kat. 
holdon felüli mezőgazdasági birtokoknak, 
amennyiben 30 éven belül vásárolták őket 
(ilyen volt a lőrinci Szemere-birtok is) va-
gyonadóként 15 százalékot természetben 
kellett leadniuk a földbirtokrendezés cél-
jaira. Ebből kívánt területet kapni az egye-
sület a kertváros létrehozására. Az áhított 
lőrinci birtokrész az akkori Pestszentlőrinc 

beépített területén, sőt temetőjén túl, de a település 
tengelyének számító Üllői út mentén, a mai Béke té-
rig (akkor ez volt a vecsési határ), illetve a mai Halo-
mi útig tartó beépítetlen mezőgazdasági terület volt.

Az egyesület célja az „irtózatos tisztviselői lakás-
nyomor enyhítése” volt. A lelkes megalakulás után 
majd’ egy évtizedig tartott, hogy kitartó és szívós 
munkával terveik legalább részben megvalósulhat-
tak. A bürokratikus akadályok, az ellenérdekelt föl-
birtokos és lőrinci adminisztráció, illetve a korona 
értékének folyamatos romlása, majd a hitellehető-
ségek végessége, a tagság részbeni lemorzsolódása 
(1921-ben 800 tagja volt az egyesületnek) megne-
hezítette a kertváros létrehozását. Az 1921-ben in-
duló megváltási eljárás akadozott. Az in áció miatt 
az 1923-ban kihirdetett megváltási összeg pedig any-
nyira magas volt, hogy kénytelenek voltak a megítélt 
220 katasztrális hold terület egy részét vagyonváltság 
földként megigényelni, amely kedvezőbb árú volt az 
előbbinél. 1925-ben a már ki zetett 115 katasztrá-

31 SZELECZKY Z. 2019. 167 oldalas kötete részletesen feldolgozza a kertváros történetét.
32 Uo. 15. p.

5. kép – A pestszentlőrinci Szent Imre kertváros térképe.  
1930-as évek.

6. kép – A kertváros lapja
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lis hold tulajdonosaiként megalakították 
a Pestszentlőrinci Kertotthon Házépí-
tő, Fogyasztási, Termelő és Értékesítő 
Szövetkezetet. A telektulajdonosokból 
megalakult szövetkezet legfőbb felada-
ta volt, hogy a megszerzett földterületet 
közművekkel ellássa, építésre alkalmas 
házhelyekké alakítsa át.

Egy évig egyezkedtek a lőrinci kép-
viselőtestülettel és a főváros műszaki 
hivatalával a parcellázási térkép elfoga-
dásáról. A legnagyobb nehézséget az je-
lentette, hogy a parcellázási engedélyért 
cserébe a község szerette volna az egye-
sületre hárítani a kertváros valamennyi 
közintézményének létrehozását. Végül 
1926-ban tudták kiadni természetben a 
házhelyeket tulajdonosaiknak, de a te-
lekkönyvi bejegyzések évekig elhúzódtak. 
A Szemere István földbirtokossal folytatott jogvita 1929-ben úgy zárult, hogy a szövetkezet végül 
valamivel több, mint 100 katasztrális holdon alapozhatta meg a kertvárost, így a birtokostól befolyt 
összeg és államsegély igénybevételével 1931-ben megépíthették a legfontosabbat, a saját vízművet 
(Pestszentlőrinc nagy részén akkor nem volt vezetékes vízellátás).

Sikerült elérni a terület tömegközlekedésének javítását: 1929-re, részben az egyesületnek is kö-
szönhetően, az Üllői úton a mai Béke térig hosszabbította meg a főváros közösségi közlekedését le-
bonyolító vállalat, a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. (BSzKRT) a villamos vonalat, ami így 
végigfutott a kertváros mentén. A BSzKRT fejlesztése, és a céggel kötött szerződés azt is lehetővé 
tette, hogy a villanyáramot 1930-ban bevezessék a területre.

A Szent Imre-kertváros beépítésére és a fásításra szigorú iránymutatásokat dolgozott ki a telek-
tulajdonosokból álló szövetkezet: széles, parkosított utcákat, nagyméretű telkeket alakítottak ki, és 
ezekre csak szabadon álló házak épülhettek. Az első villát 1928-ban adták át, 1936-ra a 280 házhely-
ből 200-at építettek be a tulajdonosok. 33 Az épületek többsége egykori otthonaikat idéző földszintes, 
gyakran tornyos, tornácos, legalább homlokzati díszeiben vagy – ha a család anyagi lehetőségei en-
gedték – formájában is egyedi kinézetű, gondozott kertben álló villa, kertes ház lett, több, egymásba 
nyíló lakószobával. (5 – 7. kép)

A vízműtelep mellett tenisz-, korcsolya- és tekepályát létesítettek. A központba, a Hargita tér 
köré tervezték a közintézményeket. Az iskolák, a katolikus és protestáns templom, paplak, a szövet-
kezeti ház (kaszinó) esetében csak a terület kijelöléséig jutottak, viszont a város segítségével megépült 
a cserkészház. 1933-tól egy magánépületben kezdte meg működését az elemi iskola. (8. kép) A kert-
város belső részében nem engedélyezték üzletek, vendéglátóhelyek nyitását, ezek az Üllői úti utcaso-
ron helyezkedtek el: élelmiszerüzletek, köztük a köztisztviselők 111. számú ók-árudája, kézimunka, 
fodrász, divatáruüzletek, vas- és festékkereskedések, drogériák, tra kok, hentes, kárpitos, órásmester 
műhelyek. 1932-ben itt létesült a postahivatal, és kiépítették a telefonhálózatot.

33 A világválság jelentősen csökkentette a lakásépítési lehetőségeket, különösen a hitelfelvételt.

7. kép – Az államrendőrség bérelt épülete a pestszentlőrinci Szent 
Imre kertvárosban. 1930-as évek. (Fotó: László Gyula)
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Szent Imre nevét halálának 900. évfordulója kapcsán vette fel a kertváros. Az utcákat korábbi 
otthonuk emlékére erdélyi városokról, hegyekről, folyókról nevezték el.

A központban, a Hargita téren áll az egyetlen, avatásától a helyén maradt gurális, köztéri 
Trianon-emlékmű Magyarországon. A lőrinci Szent Imre-kertváros közössége, amely a kérdésben 
a leginkább érintett volt, központi terére nem országzászlót, hanem másfajta, de szintén Trianon-
hoz kötődő emlékművet állított. Ez sem volt előzmények nélküli, 1932 őszétől ugyanis a Revízi-
ós Liga szervezésében több határ menti településen is ún. trianoni keresztet emeltek (pl. Kőszeg 
közelében), de ezek általában egyszerű kivitelezésű kőkeresztek voltak. 34 A kertvárosban viszont 
a közadakozásból felállított Trianoni fogadalmi kereszt egyedi talapzatával és bronzfeszületével 
komplexebb kialakítást kapott. A központban, a domboldali, a budai hegyek felé néző Hargita 
téren 1935-ben átadott emlékmű feszületének alkotója Fadrusz János, talapzatába pedig a Har-
gita-hegység, a Máramarosi- és Csíki-havasok, a Magas-Tátra, a Bánsági-hegyvidék és az Írottkő 
emlékkövei kerültek. (9. kép)

A trianoni emlékművek többségét a II. világháború után lebontották, átalakították. A Hargita 
téri az egyetlen olyan magyarországi gurális mű, amely a kertvárosiak féltő gondoskodása mellett 
annak is köszönheti megmaradását, hogy minőségi és mértéktartó művészeti alkotás. 35 Kisebb 
átalakításokkal, de eredeti helyét, formáját végig megőrizve áll, közös történelmünk meghatározó 
szimbólumaként.

34 ZEIDLER M. 2002. 27. p.
35 Uo. 26. p.

8. kép – Az elemi iskola bérelt épülete a pestszentlőrinci Szent Imre 
kertvárosban. 1930-as évek. (Fotó: László Gyula)

9. kép – A pestszentlőrinci Szent Imre 
kertvárosban felállított Trianoni emlékmű, 

a Fadrusz kereszt. (Fotó: László Gyula)
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