- Így menekültünk meg, mi többiek a haláltól, hiszen nem
volt kétséges, hogy kivonultatásunknak nem volt az a célja,
hogy tanukat vigyenek társaink kivégzéséhez, hanem
elegendő

fegyveres

legyilkolásunkra …

híján

csoportonként

készültek

még el kell mondanom, hogy a

Dunába lőtt első csoport tagjai között volt Richter Gedeon,
az ismert vegyészeti gyáros is. – Az Andrássy út 60. alatt
„munkára” jelentkezett fiatal leányok közül egy sem került
többet elő. A gettóba vitel előtt felszólították jelentkezésre a
csoportban lévő munkaképes férfiakat is azzal, hogy
maradjanak a házban dolgozni, „kitűnő bánásmódban lesz
3.sz. kép Richter Gedeon gyógyszergyáros

részük”. Néhányan bízva az új vezetőben, jelentkeztek,
köztük a másik csecsemő apja is. Ezek sem kerültek élve

többet ki a házból..”
Ezekben a napokban a svéd védett házakból 290 védett zsidót hurcoltak el és lőtték a
Dunába őket. Lévai Jenő a továbbiakban beszámol Wallenberg közbelépéseiről, annak
megakadályozására, hogy további védetteket végezzenek ki, illetve hurcoljanak el a zárt
gettóba.
A ház történetének egyes eseményeit részben a fent említett Lévai-könyvből, részben a
fennmaradt lakónyilvántartó és lakbér-regisztrációs könyvekből, részben pedig a ház három
idősebb lakója, Wirth Lászlóné, Gyöngyösi Alice és Dr Márkus Lászlóné (szül.: Szécsi
Piroska) visszaemlékezéseiből lehetett megismerni.
3./ A háborút követő államosítás után a nagyméretű (eddig 3-4 lakószobás) lakásokba
társbérlőket utaltak be. Az ingatlant ezek után mérhetetlenül elhanyagolták, sem javítást, sem
karbantartást nem végeztek rajta. A 60-as évek elején kezdődött a lakások leválasztása,
amellyel a társbérletek részben megszűntek. Ezekben az években végeztek a házban és a
homlokzaton egy nagyobb felújítást, azonban ezzel inkább ártottak a háznak, mintsem
használtak.
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Az ólombetétes lépcsőházi üvegeket kiverték,
helyükbe egyszerű üvegeket tettek, sok helyen a
dombordíszekre rávakoltak, azokat részben
leverték,

az

egyszerűség

miatt.

A

régi

kényelmes, faragott faülőkés liftet kicserélték,
egy szinte használhatatlan igen szűk „kabinra”.
Az idő múlásával az épület állaga jelentősen
megromlott, a homlokzati díszei néhány helyen
teljesen

lekoptak,

kidolgozású,

eltűntek.

szecessziós

A

különleges

erkélyek

is

megrongálódtak az időjárás következtében.
veszélytelenítése szükségessé vált.
4.sz kép A ház, a felújítás előtt

4./ A 90-es évek végén Társasház önerőből végeztetett kisebb javításokat,
felújításokat, így például megtörtént a főnyomó vezeték cseréje, attika-bádogosmunka,
valamint tetőjavítást végeztek a házon 1,2 millió forint értékben, végül az udvari burkolatot
felújították, megőrizve az eredeti állapotot. Mára azonban halaszthatatlanná vált a külső
homlokzat felújítása, illetve a belső, udvari részek javítása, festése. A felújítást nem kizárólag
állagmegóvás miatt határozta el a Társasház, hanem azért is, mert tulajdonosi felelősséget
éreztek a szép környezet megtartásáért és az eredeti állapot helyreállításáért. A felújítás során
a korabeli fényképek, az idősebb lakók elmondásai, valamint a még épen maradt részek
alapján azt vélelmezték, hogy a ház még igen jól rekonstruálható az épület eredeti állaga,
színe, belső – kapubejárati és udvari – visszaállítható.

Levelet hozott a posta
A lakók és a környéken élők véleménye az volt, hogy nem lenne szabad teljesen
elfeledkezni erről a nagy múltú és Újlipótváros számára meghatározó jelentőségű épületről.
Miután a lakók a rendszerváltás után megvásárolták a lakásaikat, úgy gondolták, most már,
mint tulajdonosok is szeretnék megőrizni az utókor számára ezt a gyönyörű épületet.
A ház lakói a fenti leírás alapján kérték a helyi védettség megadását a Fővárostól.
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1999 decemberében levelet hozott a posta, a Főpolgármester aláírásával, mely az
alábbiakat tartalmazta:
Tisztelt Ügyvéd Asszony!
A főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet
védelméről szóló 54/1993. (1994.II.1.) sz. önkormányzati rendelete alapján a Fővárosi
Közgyűlés 1999. november 25-i ülésén megtárgyalta a „Javaslat az 54/1993. (1994.II.1.)
Főv. Kgy. sz. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség
megszüntetésére” című előterjesztést.
Értesítem, hogy a Fővárosi Közgyűlés 61/1999. sz. rendeletével a Budapest, XIII.
kerület, Katona József utca 21. (hrsz.: 25.169) sz. épületet helyi védettség alá helyezte.
Budapest, 1999. december 22.
dr. Demszky Gábor sk.

Újra felfedezve
A helyi védettség alá helyezési kérelemmel közel egy időben a ház pályázatot nyújtott
be a Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképi Bizottságához a ház homlokzatának
felújításához, melynek indoklásához ismét szükségessé vált Erzsiket által elkészített és
összegyűjtött anyagok felhasználása.
A ház a sikeres pályázat után, melyet Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és
Városképvédelmi bizottságnak nyújtott be, a XIII. kerületi Önkormányzat támogatásával és az
önrész megteremtésével egy több mint 6 millió forintos felújítást végeztetett el a
homlokzaton, visszaadva a ház eredeti szépségét. Ez a ház Budapest városképe, történelme
szempontjából kiemelkedő építészeti érték, melyet a lakók, benne a kitartóan küzdő Erzsike
mellett, mind a Főváros, mind a kerület is felismertek, s közös erővel megteremtette, hogy e
ház elnyerje méltó helyét Újlipótvárosban.
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56.sz. kép. A felújított homlokzat és kapualj

Az élet természetesen nem állt meg. Erzsike mindig is fontosnak tartotta (ezt a ház, a
védetté nyilvánítási kérelemmel egy időben, még 1999-ben kifejezte), hogy Emléktábla
örökítse meg azt, hogy ebben a házban élt Richter Gedeon gyógyszerész, a magyar
gyógyszeripar megteremtője, akit ebből a házból hurcoltak el a nyilasok 1944. december 30án és indítottak a Dunához, ahol kivégezték.
Élettörténetét számosan feldolgozták, emlékét ma már, a halálának 65. évfordulója
alkalmából avatott Emléktábla (készítette: Buda István szobrász és Pénzes István kőfaragó)
őrzi a Katona József u. 21. sz. ház falán, melynek elhelyezésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett Erzsike.

7.sz kép Emléktábla

A 2009. december 7-én elhelyezett táblaavatásról emlékezett meg a Hírnők 2009.
december 21-i száma „Richter Gedeonra emlékezünk” című cikkében.
Gondolataimat e ház történetével és híres lakójával kapcsolatban, halálának közelgő
70. évfordulója alkalmából, Erzsike és az általam is nagyra becsült Bächer Iván „Kalmopyrin”
című írásából ide idézett mondatával zárnám:
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„A Katona József utca 21-ből ugyanis előző napon, december 30-án délelőtt 11-kor
százharminc lakót szedtek össze és tereltek át az Andrássy út 60-ba. Miután kirabolták őket,
és jó néhányukat alaposan meg is kínozták, másnap gyalog indultak el a Duna-part elé.
Útközben úgy döntöttek, hogy mivel csak nyolcan voltak, két részletben végzik el a munkát, és
a Zrínyi utca sarkán elfelezték a menetet. Amíg az első adaggal végeztek, a másik felére két
bajtárs vigyázott.
-

Mintha azt hallottam volna, valami drogista vagy pirulagyáros vagy mi volt a
zsidaja… Szépen elköszönt a feleségétől. Nem is nyavalyogtak – morfondírozott
Kovács, majd hozzátette: Szívós volt az öreg. Háromszor kellett beletrafálnom, mire
végül becsobbant.

-

Most majd utánaküldjük az öregasszonyt is. Legyen együtt a család. Na, gyerünk!

Kovács szórakozottan silabizálta a kalap bélésébe aranyfonállal hímzett monogramot.
R.G.
-

Gyerünk már, mert felrúglak – förmedt rá a tizedes.

-

Adjon már valaki valamit, szétreped a fejem.

-

Nesze – vett ki egy fiolát zsebéből a tizedes, és egy szem gyógyszert hullajtott Kovács
tenyerébe.

-

Mi ez? – kérdezte Kovács.

-

Kalmopyrin. Mindig tartok magamnál, tudom, hogy nem bírjátok a zsidóvért.”
Richter Gedeon élt, él, élni fog. A róla elnevezett Gyár
működik,

a

Kalmopyrin,

a

Tonogen,

a

Hyperol

fertőtlenítőszer minden napunk gyógyszerei lettek. Emléke
(http://www.weborvos.hu/gyogyszerpiac/richter_gedeon_a
z_ev_tortenelmi/161955/ ) és az a ház története, mely
halála előtt otthont, védelmet nyújtott neki, az olyan
lokálpatrióták, mint Horváth Erzsike által is örökre
fennmarad. Hála és köszönet az ilyen embereknek.
8.sz kép Richter Gedeon
által feltalált gyógyszer
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Zárszóként

Szinte megállás nélkül sorolta a házban lakók nevét. Nem győztem lejegyezni. Csak
néhányan a ház lakói közül, akik neve ismerté vált, akik sokat tettek az országért. Elsők közt,
Szécsi Gyuláné (sz. Grunlut Regina), aki 6 gyermekével 1934-től lakott az I. emelet 10-ben és
nagykereskedő volt. Gyermekei közt volt Dr. Márkus Lászlóné, (sz.: Szécsi Piroska) erőmű
beruházó. Az egyik legnagyobb munkája az 1975-ben épült paksi atomerőmű. De itt lakott
Dr. Sebők Zsigmond, a mai magyar mentőszolgálat egyik alapítója és felesége Szécsi Margit.
A Szécsi család a 9. sz. képen látható. Dr. Márkus László, mint ügyvéd, majd főügyész
állampolgársági bizonyítványa mellett, svájci menlevéllel is rendelkezik (2.sz. melléklet), így
később segíti a rászorultakat, hogy svájci menedékjogot kaphassanak. Később segített a
Wallenberg Társaságnak is. A családhoz tartozott rokon, Ösztreicher Júlia (sz. 1863), szintén
itt lakott, később ő is kapott menedéket. Az első kávéház megalapítója és tulajdonosa az
Andrássy úton. Saly Noémi történész feldolgozásában megjelent Kávéházak c. könyvben is
szerepel.
A ház lakója volt szintén Rajk László és családja I.em-en. Rajtuk kívül Wirth Lászlóné
sz. Spécc Éva aranykezű női szabó II/17-ben, Dr. Gyöngyösi (Grosz) Dezső ügyvéd II/22-ben
(1937) és családja, Eichner Pál építészmérnök és családja (1942), Rochild Mórné a II/19-ben
(1932), Dr. Müller István ügyvéd (1932), Dr. Marton Arnold ügyvéd (1939), Rihtter
Györgyné szül.: Eppingen Hedvig (1944) II/18-ban, Dr. Schul Ödön I/10-ben (1934), Szőnyi
Húgó fsz. 4-ben, Zalai Istvánné (szül.:Czarleh Erzsébet) (1944) III/27-ben, Bak Istvánné
(szül.: Wiegenfeld Klára) bőrdíszműves (1937) III/25-ben, akinek férjét 1944. tavaszán
hurcolták el (3-6.sz melléklet), Kormos Dezsőné (szül.: Hollender Irén) II/21-ben (1945). Itt
élt családjával együtt Csillag László iskolaigazgató (Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola)
a IV/35-ben, a XIII. kerület Díszpolgára (11.sz kép), valamint Kovács Pál és felesége Heller
Klára III/30-ben.
Sokan megkérdezték, köztük én is – mi késztetette Erzsikét arra, hogy ennyit
foglalkozzon a ház múltjával. Elmesélte, hogy 10 éves korában egy sokkhatás érte.
Gyermekként megfogadta, ha teheti, ereje és képessége engedi, mindig oda fordul a nehéz
sorsú emberek felé. 1950. január 9-én anyai nagyapját a „kor pribékei” agyonverték. Nem volt
szabad azonosítania, lezárt koporsóban hozták haza, nagybátyái Debrecenből, Tiszaugra. Úgy
érezte, a világ legjobb emberét hazaárulónak kiáltották ki. A faluban mindenki tisztelte és
szerette, aki ha csak tehette, mindenkin segített.
Erzsike, Budapestre, 1965-ben házasságkötésekor költözött. Két gyermeke Péter és
Krisztián már itt születtek (1966, 1968). Őket is ebben a szellemben nevelte. Ma tisztességes
értelmiségi, segítőkész emberek, tisztelik a múltat. Politikamentes életet élnek.
Élete bölcsője, a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat volt. A hazai Katonai TopoKartográfiai Intézet alapítói, tanítói voltak. A sok okos, művelt ember munkáját és társaságát
élvezte. Majd később a Ganz KMGY-ben dolgozott, mint erről már írtam. Igyekezett segíteni
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azokon, akik rászorultak. Élmény beszámolóját egy, 1986. május 26-i Békegyűlésen
mondottakkal zárta, melyet az akkori újságból idézett:
„Tisztelet Nagyszüleimnek, Szüleimnek, majd Dr. Márkus Lászlóné sz. Szécsi
Piroskának, aki családomban, anyapótló és nagymama szerepében, sok bölcsességre
tanítottak, s az egymás iránti tiszteletet a múltunkkal együtt.”

Képek, mellékletek

1.sz. melléklet: Állampolgársági bizonyítvány
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