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A múzeumok tevékenysége, célja, feladata, hogy a 
kultúra minél szélesebb körben terjedjen és has-
son az emberekre. A XV. kerületi Sportrelikvia 
Gyűjtemény szempontjából az egyes műtárgyak 
másodlagos – szimbolikus – jelentése nagyobb, 
mint az országos múzeumoké. Azok az emléke-
zeti helyek, amelyek a helyiek hozzájárulásaiból 
adódtak össze intenzívebben szólnak a saját loká-
lis közösségükhöz és a műtárgyakat olyan többlet 
tartalmakkal ruházzák fel, ami magába foglalja 
akár a tudomány vagy a múzeumi gyűjtési kon-
cepció kettős természetét. Egyszerre érték és 
probléma orientált, mert a korábbi esztétikai ala-
pon szelektáló múzeumi szervező elvet felváltja 
az emberközpontúság. Jan Assmann A kulturális 
emlékezet c. munkájában megjegyzi, hogy kollek-
tív identitás ereje attól függ, hogy az mennyire 
él elevenen a csoporttagok tudatában, mennyire 
képes motiválni a gondolkodásukat és a cselekvé-
süket.1 A XV. kerületi Sportrelikvia Gyűjtemény 
aktivizálja a közösség kulturális örökségét.

Ezeknek a gondolatoknak az újrafogalmazása 
olvasható a XV. kerületi Sportrelikvia Gyűj-
temény kiállításismertető a bevezetőjében is. 
Hangsúlyozva a test és az egészség fontosságát, 
az emlékezésre is felhívja a rákospalotai, pest-
újhelyi és újpalotai lakosok figyelmét. „A mai és 
jövő centrikus világban is helye van ilyen kiállítá-
soknak, múzeumoknak, hogy erőt meríthessünk a 
múltból, emelt fővel vallhassuk magunkat sportolók-
nak, büszkeséggel választhassunk olyan követni való 
példaképeket, akik az elért eredményeik által váltak 
híressé.” 

1 Assmann, Jan 2013. 135. Kollektív identitás, vagyis Mi-azonosságon azt a képet értjük, amelyet egy csoport önmagáról fest, s 
amellyel a tagok azonosulnak. 
2  Köszönet dr. Géczi Istvánnak, aki segítségemre volt a rövid ismertető megírásában
3  Budai II László (Bednarik László) életéről lásd: Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát):  Ember, város: Budai II. László - XV. kerületi blog 
2013. december 9.
4  Részlet a Géczi Istvánnal készült interjúból. 2017.
5  Részlet a Géczi Istvánnal készült interjúból. 2017.
6 Géczi István (1944-)  olimpiai ezüstérmes labdarúgó, kapus, edző, a Ferencvárosi Torna Club örökös bajnoka

A nagyobb múzeumok többnyire egy tág 
közösséghez szólnak, míg a kisebb gyűjtemé-
nyek ismerősként szólítják meg a látogatókat. 
A személytelen éntől eljuthatunk a szemé-
lyes kapcsolatig, ami új kontextusba helyezi a 
műtárgyat is. 

A XV. kerületi sportrelikviai 
gyűjtemény rövid bemutatása2 
A Sportrelikvia Gyűjtemény a Budai II. László 
Stadion3 épületében kapott helyet. „Budai Laci-
ról neveztük el magát a stadiont, ő itt született 
az Eötvös utcában Rákospalotán. Itt játszott a 
Rákospalotai csapatban, és innen indulva lett az 
aranycsapat tagja.”4 A második emeleti nagynak 
tűnő teremben kapott helyet a gyűjtemény. Dr. 
Géczi István készítettet bútorokat kifejezetten a 
sportrelikviák számára. 

Hogy honnan merült fel az ötlet, arról Géczi 
István a következőt mondta: „A régi, fatribünös 
Fradi pályán a sarokban volt egy épület és ott voltak 
a Fradi különböző serlegei, a mérkőzések emlékei, 
relikviái. Amikor megépítették az Albert Flórián 
Stadiont – az új stadiont, nem a Grupamát – akkor 
már csináltak külön múzeumot amit nagyon szépen 
összehoztak. Ez inspirálta az induló gondolatot a 
kerületi gyűjteményhez”5 Géczi István 1965 óta 
rákospalotai lakos és kiemelkedő sportolói múlt-
tal rendelkezik6. Zömében az általa megszólított 
sportolók adományai teszik ki a kiállítás anya-
gát, de külön vitrint kaptak az egyesületek is: 
a REAC, a Femina, a Testvériség illetve a régi 
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Pestújhelyi SC-hez (PöSöC) köthető relikviákat 
is találunk a múzeumban. 

Az ünnepélyes megnyitóra 2000-ben került sor. 
2012-ig, mint intézményvezető Géczi  gondozta 
a gyűjteményt, ezt követően az Ifjúsági- és Sport-
központ mindenkori vezetőjének a felügyelete alá 
tartozik a kiállítás. A megnyitóra készült ismer-
tető, ami tartalmazza azoknak a személyeknek 
a névsorát, akik saját sportolói pályafutásukkal 
kapcsolatosan valamilyen tárgyat adományoztak 
a múzeumnak és fölsorolja az elért a sportered-
ményeiket is. 

Ebben a rövid írásban most nincs lehetőség 
bemutatni a Sportrelikvia Gyűjtemény teljes 
anyagát és részletesen foglalkozni annak sport-
történeti jelentőségével. Csupán néhány tárgyon 

7  A tárgyakhoz tartozó leírás a gyűjtemény ismertetőjéből, Géczi István visszaemlékezéséből és szakirodalom alapján készült

keresztül szeretném közelebb hozni a gyűjte-
ményt az olvasók számára.7 Teljes élményt csak 
a kiállítás megtekintése és a hozzá tartozó tárlat-
vezetés adhat. 
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A Sportrelikviai Gyűjtemény kiállításismertetője 
alapján közöljük a következő listát, ami tartal-
mazza a sportolók vagy adományozók névsorát 
és egy kiemelkedő versenyeredményüket. 8 

1. szekrény
Szent Korona úti Általános Iskola – Testnevelési 
Munkaközössége, Szöllősné Patinszki Andrea test-
nevelő (1974 aranyérem OB gerelyhajítás); Szöllős 
Eszter atlétikai (felnőtt OB csapatbajnokság disz-
koszvetés III. hely, egyéni diszkoszvetés IV. hely); 
Ancsin János (1998 C csoportos Jégkorong Világbaj-
nokság győztese és a válogatott kapitánya); Kovalcsik 
Péter (1989 C csoportos jégkorong világbajnokság 
IV. hely és a torna legjobb kapusa) és Géczi Gábor 
(háromszoros magyar bajnok, háromszoros kupa-
győztes) jégkorongozók; Börzsei János (1968 EB II. 

8  Jelenleg a kiállítás struktúrája és tartalma eltér a kiadvány tartalmától. Ennek ellenére én a megnyitás állapotát vettem figyelembe, 
mert ez tükrözi vissza a kiállítás eredeti koncepcióját, gazdagságát. 

helyezés egyéniben, IV helyezés csapatban és az év 
asztalteniszezője) és Gergely Gábor (kétszeres világ-
bajnok 1975, 1979) asztalteniszezők relikviái. 

2. szekrény
Sági Ferenc (1988 Világbajnokság20km VIII. hely) 
maratoni futó, Szalay Béláné Sebők Éva röplabdázó 
(Olimpiai IV helyezés 1976, 1980) és Tóth József 
labdarúgó (kupagyőztes 1982, 1983), Végi Imre 
súlyemelő (1980 Európai Bajnokság II. helyezés 
szakításba, összetettben V. helyezés) relikviái. 

3. szekrény
Szabó István jégkorongozó (1988 Magyar 
Gólkirály), Géczi István labdarúgó (Olimpiai 
ezüstérem, München a fenti képek), Rezács Zol-
tán (1987 Kubai Nemzetközi Tornászbajnokság 
I. hely) és Rezács Péter (Mesterfokú Tornászbaj-
nokság I. hely) tornászok relikviái. 

4. szekrény
Femina FC (női labdarúgás), FTC öregfiúk csa-
pat tablókép, MAFC relikviái (Lesti Lászlótól) 

5. szekrény
Pataki József (1972 Vasutas Európai Bajnokság II. 
hely), Pataki Ibolya (1994 magyar bajnokság I. hely) 
és Tóth Imre (Mező Imre Emlékverseny győztese), 
Fábián Imre (23-szoros magyar bajnok) kerékpá-
rozók, Laky Éva kajak-kenu (1994 2-szeres felnőtt 
világbajnok, négyes, kettes) Cserba Brigitta műugró, 
toronyugró (1990 az év toronyugrója) relikviái.

6. szekrény
Gólpalota SE labdarúgás, Szabó Dezső atléta 
(1988 Szöuli Olimpia tízpróba XIII hely), Szalkay 
Orsolya vízilabdázó (1994 világbajnok) relikviái. 
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7. szekrény
Vass Károly (Olimpiai résztvevő 1972, 1976), 
Géczi Anikó (BEK győztes) kézilabdázók 
relikviái. 

8. szekrény
Dr. Géczi István labdarúgó, Pintér Ede bácsi az 
intézmény örökös gondnoka, Farkas József (1982 
Ifjúsági C csoport Európa Bajnok) jégkorongozó 
relikviái. 

9. szekrény
Csongrádi László (1988 Szöuli Olimpia I. helye-
zés csapatban) vívó, Tégla Ferenc diszkoszvető 
(1972 Müncheni Olimpia VIII. hely) relikviái. 

10. szekrény
Sportiskola SE, Fazekas Erzsébet (2-szeres sza-
badtéri, 4-szeres fedett-pályás Magyar Bajnok) 
atléta, magasugró relikviái. 

11. szekrény
Aranyos István (1964 Tokiói Olimpia csa-
patban IX. helyezés, egyéni összetettben 28. 
helyezés) tornász, Szűcs László (1950 Magyar 
Bajnok 250cm3) motorkerékpár versenyző, 
Sáfár Szabolcs (14-szeres válogatott) labdarúgó 
relikviái. 

12. vitrin
Kinizsi TTK 

13. vitrin
Vegyes könyvek, kupák stb.

14. vitrin
Budapesti Legyőzhetetlen Feketék kosárlabda 

15. vitrin
Palota SC röplabda 

16. Íróasztal
Tóth Imre (1964 aranyérem) kerékpáros, Engi 
Klára és Tóth Attila műkorcsolyázók (1988 
Calgary olimpiai részvétel 7. hely) (jégtánc) 

17. vitrin
Testvérvárosok, testvérkerületek 

18. vitrin
Testvériség SE (Takács Mária 1998 aranyérem 
Budapest kupa, súlyemelő) 

19. vitrin
REAC (labdarúgás) 

20. vitrin
Femina (női labdarúgás) 

21. vitrin
Báder Dezső, Pestújhelyi SC, XV. kerületi Vasas, 
Autótaxi, Testvériség SE, XV. ker. T.S.T. , IV. ker. 
T.S.T. , Terdik László (amerikai futball) 

22. vitrin
Büszkeségeink a jelenből és a közelmúltból, 
Kapros Anikó teniszező, Papp Gabriella tollas-
labdázó, Puszati Ádám (tollaslabdázó, Pusztai 
Ádám tollaslabdázó, Urbán Szabó Gábor kempo, 
Garamszegi László kerékpározó, Testvériség SC., 
Kurucz Ádám atléta, Labdarúgás, Kosárlabda, 

A kiállítás előzetes telefonos egyeztetés után 
látogatható. A sportközpont irodáinak telefon-
száma: (1) 306 4016 


