
Wfr.&t{ę'tęsro't"és
/ĺ 

/ł

Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

A Nemzeti Éľtékvédő Egyesiilet elnĺike, Zorźnyi Gáboľ levélben keľeste meg Santha Péterné
alpolgármester asszonyt azza| a kéréssel' hogy az egyesület Toľmay Cécile 5l4-es
mellszobrát, R. Törley Mária szobrászmiivész alkotását (1. szálmí melléklet) szeľetné
felállÍtani a keriiletben. A szobor helyszínéti|, az irőnó ma élő családtagjaiva| egyeztetlłe, a
Rókus kőrhaz előtti bekeľített paľk Rĺíkóczi út fęlé eső ľészét vźl|asztott.źl<. A szobor tewezett
helyét a mellékelt (2. számú melléklet) helyszínľajzon źlbrázolfuk. A kiválasztásnál fontos
szempont volt a helyhez kötődés, ugyanis Tormay Cécile anyai ági felmenői részt vettek a
Rókus kápolna éskőrhaz építésében, valamint a család a közeli Kőfaľagó utcában lakott.

Tormay Cécile (1875 _ |937) a )o(. szźzad első felének kiemelkedő, nemzetk<izi sikereket is
elérő magyar irőjavolt, akinek nevét azértísmerik kevesen, meľt |945 utánpolitikai okokból
tilalmi listara keľült.
Első sikeres regénye az Emberek a kovek kôzt, |9I1-ben jelent meg. A Régi hóz című, |9l4-
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźlr ozati j av as|at a bízottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánszo|gźitatási Bizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnek az e|óterięsztés mestársva|ását.



ben megjelent regényévela Magyar Tudomiĺnyos AkadémiaPécze|y-díját nyeľte el, amellyel
a legjobb töľténelmi regényeket ďíjaztźk Mindkét kĺinyvet számos nyelvre lefordítottfü. A
Bujdosó konyv az I9I8. október 3|-étó| 1919. augusztus 8-áig terjedő idősza]aól szőIő,
naplószenĺ ľegénye német, angol és francia nyelven is megjelenve világsikert aľatott.
Irodalmi munkássága mellett kĺjzéleti szerepe is jelentős volt, ugyanis 1919 januárjában
IétrehoztaaMagyar AsszonyokNemzęti Szövetsége nevií konzervatív-keresztény
szellemiségtĺ női szervezetet.1930-ban kultuľális tevékenysége elismeľéseként a Coľvin-
koszoru fulajdonosa lett. 1935-ben a Népszövetség Szellemi Egyiittmfü<idés Nemzetkĺizi
Bizottságába egyhangú|agváIasńottfü a Marie Curie ha|á|áva| megüresedett székbe.

A Régi hźn címu, a biedeľmeier kori Pestet źbréľ;olő ľegényééľt kétszer is Nobel-díjra
terjesztették fel. Szeľb Antal ezt írja a regényľől: ,,Toľmay Cécile elsőnek eszmélt rá, meg
kellene keresni a gycĺkereket' a t<!ľténelmi Pestet.''

A fentiek indokolják, hogy támogassuk a Nemzeti Éľtotvoao Egyesületet abban, hogy
emléket állítsanak az írőnőnęk, szobľának méltó helyszíne lenne Pest egyik legľégebbi
épületének, a Rókus kápolnĺának a közelében.

A helyi önkormĺínyzato|<rőI szóló 1990. évi LXV. törvény 10.$ (1) bekezdés h) pontja alapjźn
a képviselő-testület hatásköréből nem nhazhatő át emlékmű á||ítás.

Ké rem az a|ábbi hatńr ozati j ava slat elfo ga d á s át.
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A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźljáru|ását adja Toľmay Cécile írónő
szobľának felállításahoz a Rókus kórhaz előtti bekeńteÍt zolđterĹilet Rĺĺkóczi út felé ęső
részére.

Felelős: polgármesteľ
Hatráridő: 201I. november 1 7.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Főépítészi Iroda
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