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Ádám Ferenc

Helyünk a világban
Rákoskeresztúr területe a Pesti hordalékkúp-síkság kistáj része, amely a Pesti-síkság kistájcsoporthoz, a Dunamenti-síkság középtájhoz és az Alföldhöz, mint nagytájhoz tartozik.1
A földtörténeti harmadkor végén és a negyedkor elején az Alföldet tenger borította, amelynek
észak-keleti öble szélén helyezkedett el a község területe. A sósvizű tenger a földbeli kékagyagra
helyezte képződményeit: löszt, szemcsés mészkő törmeléket, amely tele van cápa fogakkal, tengeri csigák, kagylók és egyéb tengeri állatok lenyomatával. Ez a mészkő törmelék a Rákos-patak
medre alatt található.
A mediterrán időszak után a szarmata tenger vízszintje visszahúzódott, majd újra emelkedni
kezdett, és az egész Dunántúlt, a Kis- és Nagy-alföldet, Horvátországig elborította. „Az édesvízi
tengerből lerakódott negyedkori földképletek fő alkotó része a kavics, homok, lösz és agyag. Egyrészt a Rákos-patak medrében, de különösen a Vác-Visegrád-i kapun áttörő Duna árja nagy homok-, kavics, és agyagtömböket sodort magával.”2
Az agyag és kavicsréteg alatt az egész község területén, a Jászberényi út és az egykori Malom
utca (ma Ferihegyi út) mentén vastag fehér homok réteg terül el. Ezen a geológiai alapon épült fel
Rákoskeresztúr község.
A tengervíz megszűnése után a termékeny talajon hamar életre kelt a növény- és az állatvilág
is. Több őslénylelet is előkerült a Rákoskeresztúr menti sóderbányákból. 1934-ben egy ősrinocérosz állkapcsa, 1954-ben egy masztodonfog3 az M0-ás ásatások alkalmával pedig gyapjas mamutfog és őstulokcsontok.4 De ugyanezen az ásatáson barna medve, fosszilis lófélék, vadkan, mezei
nyúl és házipatkány csontjai is napvilágot láttak.

Háborítatlan,
ősi lápfolt
Rákoskeresztúr
határában. a
Merzse-mocsár
2012-ben.
Kreizinger Imre
felvétele
1

HEGEDŰS Ilona: A Merzse-mocsár – a főváros területén megmaradt egyetlen túlélő lápfolt – élővilága, növénytársulása. Szakdolgozat. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. 2007. ERH Adattára. 16. o.

2

BARTÓK János: Rákoskeresztúr története, A kezdetektől 1800-ig, XVII. kerületi Önkormányzat, Bp., 1994. 9. old.

3

BARTÓK 1994. 9. o.

4

CSIPPÁN Péter, KOVÁCS Zsófia: Állatcsont anya vizsgálatok. Budapest, XVII. ker. Rákoscsaba, Major-hegy észak
(M0 BP04n lelőhely), Major-hegy dél (M0 BP02 lelőhely), Péceli út (M0 BP06 lelőhely)
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Helyünk a világban

Rákoskeresztúr a Pesti hordalékkúp-síkság keleti részén fekszik. Errefelé a teraszfelszínek egyre magasabbak, a síkság határa nem is egyértelmű, Rákoscsaba keleti fele már a Gödöllőidombság nyugati lábánál terül el. Itt van Pest legmagasabb pontja, a csabai Erdő-hegy, amely a
maga 242 méterével 7 méterrel meghaladja a Gellért-hegy magasságát.5 A dombságot a Dunavölgy felé egymással párhuzamosan futó patakok tagolják. Közülük az egyik a kerületen is átfolyó Rákos-patak. A terület felszínét nagyrészt futóhomok borítja, kisebb foltokban agyag-, löszfelszín is található. Talajviszonyaira a karbonátos, humuszos homok, a réti talajok és a lápos réti talaj jellemző.6 Uralkodó széliránya a patakok folyásával és a kialakult homokdombok hosszanti
irányával megegyező: északnyugati. A térséget mérsékelten meleg és viszonylagosan száraz éghajlat jellemzi. Az évi középhőmérséklet 10,4°C fok körüli, januárban -1,8°C fok, júliusban 21,9°C
fok.7

5

HEGEDŰS 2007. 16-21. o.

6

Az egykori gazdák leszármazottai szerint a föld nem volt túl jó minőségű. A gondot jelzi, hogy Jamriska Sámuel, rákoskeresztúri községi jegyző német nyelvű füzetet jelentet meg a keresztúri futóhomok megkötéséről, már 1810-ben,
„Hogyan realizálhatnánk az országos földművelő törvényt a rákoskeresztúri határ futóhomokjára vonatkoztatva?” címmel.

7

HEGEDŰS 2007. 21. o.
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Ádám Ferenc

Az ember megjelenése Rákoskeresztúr területén és környezetében
A környék őskori népessége
A Pesti-síkság földrajzi helyzetéből adódóan, minden történelmi korszakban összekötő szerepet töltött be a Dunántúl és az Alföld, valamint az északi területek között. Ennek megfelelően jellemző rá a kultúrák1 sokszínűsége, keveredése. A letelepedésre a vizes, mocsaras környezetből
kiemelkedő, patakmenti homokdombok nyújtottak lehetőséget.
Rákoskeresztúr közelében, a mai XVII. kerület területén, az ember jelenlétére utaló, ma ismert
legkorábbi régészeti leleteket Rákoscsabán tárták fel. A Kr.e. 5200-5000 között létező, középső
újkőkori település nyomai az M0-ás autópálya itteni szakaszának építését közvetlenül megelőző
ásatások2 során kerültek napvilágra 2005-2006-ban. A feltárást Reményi László, Endrődi Anna és
Maráz Borbála régészek végezték. A rákoscsabai Major-hegy déli oldalában két, 15-20 méter hoszszú, 7 m széles épület nyomait tárták fel. Az oszlopos szerkezetű épületek falait cölöpök tartották,
ezek közeit vesszőkkel átfonták és a házak hosszanti falai melletti árkokból kitermelt agyaggal
tapasztották be. A nyeregtetőket az épületeken belül földbe ásott 3 cölöpsor tartotta.

Az M0-ás autópálya ásatásán feltárt újkőkori ház rekonstrukciós rajza
A feltárt területen, a házak környezetében három, melléklet nélküli, zsugorított testhelyzetben
eltemetett halott maradványait tárták fel. Több szabadtéri tűzhelyet, gödröt is találtak. Ezekben
illetőleg a felszínen szétszóródva őrlőköveket, kőeszközöket, kerámiaedények töredékeit találták
meg. Ezek alapján a népességet a Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrájába, annak is a Kottafejes és kora Zseliz korszakába tartozóként határozták meg. (Edényeiket bekarcolt vonalakkal
díszítették, amelyekből különböző motívumok alakultak ki. Később az egyes területeken a díszítésmódnak speciális változatai váltak domonánssá. Ilyenek a Kottafejes és a Zselizi kultúra.)
1

Régészeti kultúra: Az őskor idejéből, az ókor nagy részéből írásos források nem állnak rendelkezésünkre. A régészeti
feltárások során viszont bizonyos emléktípusok – edények, eszközök, ékszerek, temetkezési rítusok, házformák –
állandóan együtt fordulnak elő. Az ilyen szabályosan összetartozó vonások összességét a régészek kulturális csoportnak vagy egyszerűen kultúrának nevezik. Névadójuk lehet az első lelőhely (pl.: Péceli kultúra), elterjedési terület,
edény vagy díszítési forma, temetkezési szokás (halomsíros kultúra). Elképzelhető – bár vitatott a régészek körében
–, hogy az ilyen kultúrák egy adott, azonos nyelvet is beszélő nép tárgyi kifejeződései.

2

Az autópálya nyomvonalának ásatásainak eredményei kiemelkedő fontosságúak. Jóformán annyi új információval
gyarapították a terület őskori és ókori történetére vonatkozó információkat, amelyek eddig összesen a rendelkezésünkre álltak.
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A kezdetben egységes, a Dunántúlon honos, ám a Gödöllői-dombvidéken is megjelenő középső
újkori népességnek ekkora felületű telepét a Dunától keletre még nem tárták fel, s a tipikus dunántúli házaknak is ez az első megjelenése környékünkön.3 Ennek a korszaknak az emberei településeik környezetében irtással, égetéssel tették termőképessé a területet, majd miután az kimerült, 1520 évenként továbbvándoroltak. Egy idő elteltével aztán, körforgásszerűen visszatértek a jóval
korábban használt területekre.4 A Zselizi kultúra leletei a kerülethez közeli Pécelen, Mendén, Vecsésen és Gyömrőn is előkerültek.5
A környéken már a 19. században találtak a rézkorszakból származó tárgyakat. 1876 és 1899
között a Magyar Nemzeti Múzeum a Rákos-patak mentién fellelt szórványleletekből vásárolt egy
budapesti kereskedőtől, Krausz Jakabtól. „Rákospatak” lelőhely címén 3 réztárgyat vettek: egy
vésőt gyengén hajló éllel, egy háromszögű, félkör alakú tőrpengét, tövében 4 szegeccsel és egy
hozzá hasonló darabot.6
A zselizi leletegyüttes közelében, a Major-hegy délnyugati lejtőjén, 2005-ben M. Virág Zsuzsanna és Tóth Anikó egy temetkezési helyet tárt fel. Nagyjából két csoportban, összesen 22 oldalt
fekvő, zsugorított testhelyzetben eltemetett csontváz került itt elő. A temető északi részén egy tíz
temetkezésből álló sírcsoportban a halottak mellé gyakran több edényt, állati maradványokat és
kőpengéket helyeztek. A temető déli részén kevesebb volt az edénylelet, itt inkább az ékszerek,
viseleti és használati tárgyak képezték a mellékletanyagot: réz karperecek, korong alakú kő- és
kagylógyöngyök, gyöngyfüzérek, kőpengék, csonteszközök. Az egyik sírból lekerekített sarkú,
hasáb alakú mészkőgyöngyökből álló öv maradványai kerültek elő. Az ásató régészek a Kr.e.
4000-től 3800-ig terjedő időszakra datálták, és a középső rézkor első felében létező Ludanicekultúra tárgyi emlékeiként azonosították őket.7
A két világháború közötti időszakban a közelben, Rákoscsabán, illetve Rákoscsabaújtelepen (a
mai Tarcsai út mentén) szintén előkerültek ennek a kultúrának a középső rézkorból származó leletei.8 1968-ban pedig egy vízvezeték árkának ásásakor a Csabai út 50. számú ház telkén egy melléklettel ellátott csontvázat talált Kőszegi Frigyes, amelyet a bodrogkeresztúri-ludanice csoport
leleteként azonosítottak be. A kiérkező régész már csak két sírmellékletet — egy karcolt díszű
depas amphikypellon-t9 és egy egyfülű tálat — tudott a Budapesti Történeti Múzeum részére
megmenteni. Az árok keskenysége miatt a csontváz zsugorított helyzetű lehetett.10
A Major-hegy északi részén a Kr.e. 3600-3500 közötti, úgynevezett Protoboleráz időszakból
származó, középső rézkor végi települést tárt fel Reményi László, Tóth Anikó, Korom Anita és M.
Virág Zsuzsanna 2004-ben és 2005-ben. A település helyét az egymástól jelentős távolságban elhelyezkedő hulladék-és tárológödrök jelzik. a kutatók feltételezik, hogy a közöttük lévő üres foltokon olyan épületek álltak, amelyeket valószínűleg a földön fekvő talpgerendákra alapoztak. Erre
3

M. VIRÁG Zsuzsanna: Újkőkori település – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy dél. in: Régészeti Kutatások
Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/
2004-2006. BTM. Budapest 2009. 4-5. o.

4

BONDÁR Mária: A Rákosmente őskora. in: Évszázadok a Rákosmentén. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1996. 12. o.

5

BONDÁR 1996. 12. o.

6

NAGY Géza: Budapest és vidéke az őskorban. in: Budapest régiségei VIII. Budapest a székes főváros kiadása 1904.
107. o.

7

M. VIRÁG Zsuzsanna: Temető a középső rézkor első feléből – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy észak. in:
Régészeti Kutatások Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/ 2004-2006. BTM. Budapest 2009. 6-7. o. Megjegyzendő, hogy más kutatók ezt nem tartják önálló
kultúrának, hanem a Bodrogkeresztúri kultúra Ludanice-csoportjaként említik.

8

BONDÁR 1996. 13. o.

9

Két széles szalagfüllel ellátott bögre

10

A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 1966-1970. években. Gáboriné Csánk Veronika jelentése.
in: Budapest Régiségei XXIII.. Budapesti Történeti Múzeum 1973. 257-258. o.
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utalt néhány, a gödrökbe dobált, átégett faltapasztás-töredék. A gödrökben cserépedénytöredékeket, kerámia orsókarikákat, kőeszközök maradványait találták meg. A nagy mennyiségben előkerülő állatcsontleletekből arra lehet következtetni, hogy a szarvasmarhatenyésztés jelentős szerepet kapott a település lakóinak életében. A területet árokrendszer övezte, belső oldalán
cölöpökből épített fallal.11
Ugyanitt, a déli oldalon a Kr.e. 3500-2900 közötti korszakból a Péceli (újabban Baden) kultúra
késő rézkori népessége is otthagyta emlékanyagát. Endrődi Anna, Reményi László és Maráz Borbála 2005 és 2006 között hulladékgödröket, szabad tűzhelyek nyomait és rituális állattemetések
maradványait tártak fel. (Szarvasmarhák, juhok voltak az áldozati állatok, amelyeket valószínűleg a temetkezési hely mellett öltek meg.) A lelőhely kiemelkedő lelete egy fej nélküli (vagy cserélhető fejű), töredékes állapotban előkerült, női nemi jelleget hangsúlyozó idol, amely valószínűleg egy házi szentély tartozéka volt.12
Ez az a régészeti kultúra, amelynek az emlékanyagát Rákosmentén több helyen is feltárták.
Rákoscsabán és Rákoskeresztúron leginkább a korszak jellegzetes edénytöredékei kerültek elő. 13
A Csabai út 64. szám alatti telken, építkezés során tűzhelymaradványt találtak,14 nem messze tőle,
az 50. szám alatt a Rákos-patak melletti bádeni településsor gödreit találták meg, viszonylag nagy
mennyiségű cserépanyaggal.15
Az M0-ás autópálya Péceli út és Rákos-patak közötti nyomvonalán tárta fel Korom Anita 20052006 során a kora bronzkori Makó-kultúrába tartozó, Kr. e. 2700-2500 közötti időszakra tehető
teleprészletet. A negyven feltárt gödör díszes kerámiaedények töredékeit rejtette. Kiemelkedett
közülük egy tizenegy edényből álló, úgynevezett depó lelet, amelynek legszebb darabja egy belül
is díszített, talpas kerámiatál volt.16 Ugyanennek a kultúrának Rákoskeresztúrról származó szórványleleteit a Magyar Nemzeti Múzeum is őrzi.17
A középső bronzkori Vatyai-kultúra hosszú, békés időszaka alatt (Kr. e. 1800-1400) kiterjedt
cserekapcsolatokkal rendelkezett a szomszédos kultúrák irányába. Rákoskeresztúron vasúti földmunkálatok közben találták meg hagyatékukat, egy 22,7 cm magas, két felől füllel ellátott kisebbszerű urnát. Ezt Závodszky István gyűjtő szerezte meg 1874-ben, majd az 1876. évi ősrégészeti
kongresszus után a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.18
A középső bronzkori halomsíros kultúra végi, úgynevezett koszideri korszak (Kr.e. 15001400) több hektárra kiterjedő települése is napvilágra került a Major-hegy déli lejtőjén. A feltárt,
mintegy 300 régészeti objektum többsége méhkas alakú tároló-, illetőleg hulladékgödör. Belőlük
kerámiadarabok, állatcsontok és bronz salakanyag, bronzból készített ép és töredékes ékszerek,
használati tárgyak valamint egy kőből készített öntőminta került elő. A lelőhely szélén, az egyik
11

M. VIRÁG Zsuzsanna: Középső rézkor végi település – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy észak. in: Régészeti Kutatások Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /
Keleti szektor/ 2004-2006. BTM. Budapest 2009. 8-9. o

12

ENDRŐDI Anna: Késő rézkori település – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy dél. in: Régészeti Kutatások
Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/
2004-2006. BTM. Budapest 2009. 10-11. o
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BONDÁR 1996. 13. o.

14

BONDÁR 1996. 13. o.
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A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 1966-1970. években. GÁBORONÉ CSÁNK Veronika jelentése. in: Budapest Régiségei XXIII.. Budapesti Történeti Múzeum 1973. 257-258. o.

16

KOROM Anita: Kora bronzkori település és kora vaskori temetkezés – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Péceli út. in:
Régészeti Kutatások Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/ 2004-2006. BTM. Budapest 2009. 10-11. o
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gödörben 37 darabos, úgynevezett kerámiadepót találtak. Ez túlnyomórészt italfogyasztásra alkalmas füles bögréket tartalmazott, néhány nagyobb tárolóedénnyel együtt. A kutatók a
leletegyüttesről elképzelhetőnek tartják, hogy a bronzkori települést, esetleg környezetét irányító
20-30 fős társadalmi elit szakrális étkezésének maradványa lehet.19

37 darabos kerámia-depólelet a
késő bronzkori halomsíros kultúra településéről
Rákoskeresztúron a Szárny u. 7. szám alatti telken is a halomsíros kultúrába tartozó urnasírt
tárt fel Schreiber Rózsa, a szomszédos, Szány u.5/b. telkén pedig bronzkori cserepek és egy, a kultúrába sorolható bronzsarló és tű került elő.20
A vaskor legkorábbi leletei Rákoskeresztúr környezetében Rákoscsabán, a Kiskárosahíd utcából kerültek elő. Nagy Margit, a Budapesti Történeti Múzeum régésze kora vaskori urnasírokat
tárt itt fel. A leletek az Alföldön megjelenő szkíta népesség régészeti hagyatékából származnak. A
közeli Mendén szintén feltárták temetkezési helyüket, s földrajzi értelemben az a Tápiószentmárton sincs messze, ahol a közismert aranyszarvas előkerült.21
Arra már írásos források is utalnak, hogy Kr.e. a IV. században jelentek meg a Dunántúlon a
kelták. Kr. e. 300 körül megszállták már a Gödöllői dombvidéket is. (Anyagi kultúrájukat egy
svájci lelőhelyről Le Tene kultúrának nevezi a régészeti szakirodalom.) Ők használtak először
fazekaskorongot és már pénzt is vertek, kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeztek. 22
Már a XIX-XX. század fordulóján előkerültek a leleteik. Ekkor adományozta Fuchs Ármin a Magyar Nemzeti Múzeumnak azt az urnát, koponyát és a két sima karpereccel együtt lelt hólyagos
bronzkarperecet, amely a környéken került elő.23 A BTM gyűjteményeiben, régi, szórványként
előkerült Rákos-Vasútállomás, Rákoskeresztúr, Rákospalota lelőhelyekről származó darabok, valamint a terepbejárási és gyűjtési eredmények arra mutatnak, hogy a pesti oldal legjelentősebb
kelta kori leletei a Rákos-patak partján sűrűsödnek. 24 Kőnig Antal, a BTM régésze 1964 és
SZILAS Gábor: A bronzkori Halomsíros-kultúra települése – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy dél. in:
Régészeti Kutatások Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/ 2004-2006. BTM. Budapest 2009. 12-13. o
20 SCHREIBER Rózsa ásatási jelentése. in: Budapest Régiségei XXI.. Budapesti Történeti Múzeum 1964. 297. o.
21 BONDÁR 1996. 15. o.
22 BONDÁR 1996. 15-16. o.
23 NAGY 1904. 138. o.
24 PETŐ Mária: Újabb adatok a Pesti-síkság kelta kori történetéhez. in: Budapest Régiségei XXXIII. Budapest, Budapesti
Történeti Múzeum 1999. 387. o.
19
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1970 közötti terepbejárásai során a Csabai út 26. mellett táltöredék, a rákoskeresztúri régi
malomárok helyén és a Dózsa Tsz homokbányájában kelta edénytöredék került elő. Epress
Rezső Szárny u. 5/b. alatti kertjében is előfordultak leletek, s az amatőr régész 1961 -ben egy,
a holt Rákos-patak partjáról előkerült vas dárdahegyet is ajándékozott a múzeumnak. Ez egy
24 cm hosszú, köpűs vas dárdahegy, keskeny, levél alakú pengéjével, amelyen borda fut végig. A leletek kis lélekszámú településre utalnak. 25
A kelta kultúra virágzásának a Kr. e. 1. század közepén a Római Birodalom terjeszkedése
vetett véget. Ez azonban nem azt jelenti, hogy népessége teljes egészében eltűnt volna, csak
átvette a hódító anyagi kultúráját.

Rákoskeresztúrnak és környékének római és népvándorlás kori leletei
Pannónia hozzánk közeli része – Aquincum környéke – Kr. u. 49-től 409-ig volt római
fennhatóság alatt. A provincia területe a dunántúli részeket foglalta magába. Tévedés lenne
azonban azt gondolni, hogy a rómaiak politikai, katonai kapcsolatainak, kultúrájuk hatásának is határt szabott volna a Kr. u. 1. században, a Dunánál megépített limes. A Duna -Tisza
köze, ahol ez idő tájt a birodalommal néha ellenséges, többnyire azonban barátságos viszonyt ápoló szarmata (jazig) 26 népesség élt, a IV. század közepe táján bizonyosan római protektorátus alatt volt. A Dunakanyartól keletre a keleti germán kvádok éltek, szintén békében
a rómaiakkal. Néhol római őrállomások, erődök is voltak a területen, még a Dunától távolabbi vidékeken is. A pesti oldalon, a mai Március 15. térnél álló Contra Aquincum-i vagy a Rákos-patak torkolatánál lévő Trans Aquincum-i ellenerődökön keresztül el lehetett érni a római
tartomány területét. Az Alföldön ebben az időben jöhetett létre a később Csörsz -árkának emlegetett sáncrendszer, amelyet valószínűleg római hadmérnökök építhettek, hogy a jazigokat
védelmezzék a germán betörések ellen. De római építésű kiserőd állt a IV. század közepén
Hatvan közelében, Gombospusztán is, a határtól 60 km-re, amely a Zagyvai átkelőt védte
vagy talán egy kikötőt, ahonnan a folyón Szolnokig, majd tovább folytathatták útjukat az
utazók. (A mai Debrecenen át Daciába vezetett ez az út.) Ez az őrállomás a jazig területen
aligha létezhetett volna megfelelő összeköttetés nélkül a saját, római területtel! Az egyik
ilyen út pedig a mai Hatvan–Gödöllő–Isaszeg–Rákoscsaba- Rákoskeresztúr-Contra Aquincum vagy Trans Aquincum útvonal lehetett, amelynek nyomvonalát vidékünkön a Rákos patak jelölte ki és – az eddig ismertetett régészeti leletek lelőhelyei szerint – ősidők óta fő
közlekedési útvonal volt. (Az is könnyen elképzelhető tehát, hogy az országút mellett római
épületek – őrtornyok, postaállomások – állhattak!) 27
A kelet-európai eredetű szarmata népesség betelepülése után a még itt élő kelta őslakosság szarmata betelepülés utániegyik telepét tárta fel 2005-2006-ban Maráz Borbála, Endrődi Anna és Reményi László a Major-hegy déli oldalán, amely a Kr. u. 1. századtól a 2. század második feléig folyamatosan lakott volt. A területen házak maradványai, tárolóvermek, hulladékgödrök, tapasztott, kerámiatöredékkel kirakott aljú kemencék láttak napvilágot, néhány temetkezési lelettel együtt. Kelta, szarmata és aquincumi fazekasmunkák egyaránt előkerültek. Két gazdag mellékletanyagú
25

PETŐ 1999. 381. o.

26

Jazigok: a szarmaták egyik törzse

27

ÁDÁM Ferenc: Római vagy nem római? in: Rákosmenti Múzeumi Estek. VI. évf. 1. szám, 2011. március. Rákosmenti
Múzeumbarát Egyesület. 12-14. o.
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női sírt is találtak, ezekben edények, díszes fibula, 28 gyöngysor és tükör volt. 29
Budapest területének eddig ismert legnagyobb, teljes egészében azonban máig feltáratlan, 3-5.
századi települése feküdt az M0 körgyűrű keleti szektorának a Rákos-patak és a Péceli út közötti
területén. 2005-2006-ban a feltárást Korom Anita vezette. 2416 objektumot tárt fel, amelyek zömmel a településhez tartoztak. Huszonnyolc, félig földbevájt, téglalap alakú ház alapja került elő,
kilenc különálló kemencével. A házak tetőzete belső oszlopokra vagy a járószintre támaszkodhatott, a többszörösen megújított padlózat hosszú használatról tudósít.30 Ehhez a településhez tartozott az a temető, amelyet Nagy Margit a Budapesti Történeti Múzeum régésze ásott hosszú ideig,
1971-től 1987-ig, s amely Budapest területének a legnagyobb barbár temetője volt. A régész a leletek időrendjéből arra következtetett, hogy a 2. század végétől az 5. század első évtizedéig használták. 2689 temetkezést tárt fel. A sírok egy részét körülárkolták, s az árokból kikerülő földet a
sírok fölé hordták: ezek halomsíros temetkezések voltak. A másik jellegzetes mód a „köves temetkezés” volt: a fakoporsó alá és fölé, néha csak alá köveket helyeztek, de az is előfordult, hogy csak
a sír négy sarkára vagy a halott fejrésze alá tettek köveket. A harmadik temetkezési mód az ún.
földsír volt, ahol a halottat gyékénybe vagy textilbe burkolva temették el. A temető népessége feltűnően gazdag volt, mert csak kevés melléklet nélküli sírt találtak. A mellékletek elemzése után
arra a következtetésre jutott a feltáró, hogy többféle etnikum is lakhatta a települést. A csontvázak
antropológiai meghatározásakor mind az Észak-Európában honos germán, mind a KeletEurópában már gyakorinak számító kisázsiai elemek keveredtek. A germán és a szarmata viseleti
elemek (csatok, szíjvégek, fibulák) és fegyverek (kardok, lándzsák, nyílhegyek) mellett igen erőteljesen jelentkeztek a rómaiak által készített leletek is. (Mind a nőknél mind a férfiaknál gyakori
volt a vállon összetűzött köpeny, római lemezpáncél töredék is előkerült.) A nőket gyöngyökkel

Késő császárkori rendellenes
testhelyzetben eltemetett
emberi maradványok
és kutyaváz
gazdagon kivarrt ruhában, nyakban hordott gyöngysoraikkal, tükrökkel, festékes tégelyeikkel,
csontfésűjükkel, orsókkal, tűkkel együtt temették el. Az elhunytak többségét ellátták étellel, ital28

Fibula: (tűs) ruhakapocs, mellyel általában a köpenyt vagy felsőruhát tűzték össze a vállon. A vaskortól a középkorig
használták.

29 MARÁZ

Borbála: Császárkori barbár település – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Péceli út. in: Régészeti Kutatások Budapest
peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/ 2004-2006. BTM.
Budapest 2009. 12-13. o

30 KOROM

Anita: Császárkori település és temetkezések – Budapest XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy dél. in: Régészeti Kutatások Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/ 2004
-2006. BTM. Budapest 2009. 12-13. o
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lal, aki tehette ezeket római díszedénybe, ún. terra sigillátába helyezte. Több római érme is előkerült.31
1983 nyarán Melis Katalin, majd Nagy Margit leletmentése után, amikor 8 gödör anyagát sikerült megmenteni, Pető Mária tárta fel azt a szarmata telepet, amely a Tál patak északi partján, a
folyására lankásan ereszkedő domboldal déli lejtőjén, a Rákospataktól ugyancsak déli irányban, a
mai Pesti út közelében helyezkedik el.32 A gödrök hulladékgyűjtők, vagy munkagödrök, műhelyek lehettek. Tőlük délre földbevájt, paticsfalú33 házak maradványaira bukkantak. Ezek vagy kör
alakúak, vagy oválisak voltak, aljukat letapasztották. Méretük meglehetősen kicsi, a legnagyobb
is csak 3,30×4,40 m. A lelőhelyen elsősorban kerámiatöredékek kerültek elő, összetételük szerint
72,9%-nyi a szürke, korongolt edénytöredék (az ősi, kelta alapréteg kerámiája) 15,2% a durva,
kézzel formált és 11,9% a római edény. (A szarmaták Duna-Tisza közi beköltözése előtt a pesti
oldalt valószínűleg a kelták óz törzse lakta, ezután kevert, kelta-szarmata lakosság élt a vidéken.)
A római kerámia leletanyaga a lelőhelyet a II. század végére, a III. elejére keltezi. A feltárt település lakossága mezőgazdasági termelést folytathatott.
A Rákos-patak környéke a hunok idején elnéptelenedett, ám nyilván nem volt teljesen lakatlan
a vidék: Rákoshegyről például egy I. Iustinianus által 543-ban veretett érme került elő.34 Azok a
betelepülők azonban, akik hosszabb időre elfoglalták a vidéket az 568-as avar „honfoglalással”
érkeztek a Kárpát-medencébe. Hozzájuk csatlakoztak a 670-es években az úgynevezett késő avarok. Ebben az időben a Rákos-patak környéke ismét lakottá vált. 1983-ban Nagy Margit tárt fel
egy magányos férfisírt Rákosligeten, az Ároktő utcában. A sírmelléklet egy 105 centiméteres,
csontborítású íjat, vas nyílhegyeket, préselt pontsorral díszített szíjvéget és arany fülbevalót tartalmazott. Nagy kiterjedésű temető sírjait pusztította el a katonaság 1955-ben, amikor az épülő
Ferihegy I. repülőtér földmunkálatait végezték. A hitelesítő ásatáson Nagy Tibor csak tíz sírt tudott feltárni. Ezek mindegyikében feltártak egy-egy egyszerű agyagedényben ételt, italt, egyébként a sírmellékletek igen szegényesek voltak: hiányoztak belőlük a fegyverek, sőt még a megszokott övveretek is.35
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NAGY Margit: Rákosmente története a római és a népvándorláskorban. . in: Évszázadok a Rákosmentén. Budapest
Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1996. 21-22. o.
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1991. 237-240. o.
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Ádám Ferenc

Rákoskeresztúr története a török hódoltság végéig
Rákoskeresztúr a középkorban
Anonymus, Béla király névtelen jegyzője is említi művében a XIII. században: „a magyarok tábort
ütének Suruksárun túl a Rákos folyóig”1. Itteni letelepedésüknek azonban a mai napig sem a honfoglalás után, sem a kora Árpád-korban nem találták nyomát a régészek, pedig a szomszédos településeken, Pestlőrincen, Zuglóban, a XVI. kerületben napvilágot láttak e korszakok leletei.2 Az azonban valószínű, hogy a terület a 12. század közepétől lakott volt. Ezt bizonyítja Irásné Melis Katalin
ásatása. 1969-ben, a Pesti út menti vízvezetékárok ásása közben középkori eredetű falak bukkantak elő.3 A feltárás során bebizonyosodott, hogy a falu első templomát vörös homokkőből építették
és a Kárpát –medencében ritka, úgynevezett szentély-négyszöges templomok csoportjába tartozott. A szentély 2,7 méter széles, 4,8 m hosszú, a hajó pedig 4.65 m széles és 8-9 méter hosszú lehetett. A művészettörténeti kutatások az ilyen templomok építését a 12. század második felére, esetleg a 13. század elejére teszik. Ez az első templom a tatárjárás idején leégett és a korabeli járószintre rakódott futóhomok réteg vastagságából ítélve, igen hosszú ideig romosan állt. Átépítésére valószínűleg csak a 14. század elején került sor, amikor román stílusú alaprajza megmaradt, ám a
hajót meghosszabbították és a szentély északi oldalára egy 3×3,8 méter alapterületű sekrestyét építettek. Ekkor kapott – a korábbi döngölt homokpadló helyett – téglapadlót is az épület.

Az első oklevél, amely
említi– még Pousa Racusa
néven -– Rákoskeresztúrt,
V. István ifjabb király
1265-ös adománylevele
Rákoskeresztúr első említésének – a tudomány mai állása szerint -–V. István ifjabb király 1265ös adománylevele tekinthető, ahol az adomány, Bökényfölde (terram Buken) határosaként említik
a budafelhévízi keresztesek Szent Királyról (I. Istvánról) nevezett ispotályos házának földjét, Pousa
Racusa-t (Pósa Rákosát)4. (Elképzelhető, hogy ugyanerre a Pósa Rákosára vonatkozhat az az 1245-i
1

Anonymus XLVI fejezetében olvasható

IRÁSNÉ MELIS Katalin: Adatok a Pesti-síkság Árpád-kori településképéhez.. Monumenta Historica Budapestiensa IV.
BTM 1983.
3 IRÁSNÉ MELIS Katalin: Árpád-kori falvak a Rákos-patak vidékén /896-1241/ in: a Rákosmentén. Budapest Főváros
XVII. kerület Önkormányzata, 1996. 32-36. o.
4 MOL DL 588. Közölve: GÁRDONYI Albert: Budapest történetének okleveles emlékei I. A Székesfőváros kiadása.
Budapest 1936. 85. o.
2
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oklevélrész, amelyben a IV. Béla két ekealjára való földet és negyven kaszásnyi földet adományozott a margitszigeti premontrei kolostornak Pardeu (Párdi) faluban. A falu keleti határosaként
említik a budafelhévízi keresztesek földjét.)5 Talán az említett Bökényfölde egy része is a mai keresztúri határban feküdt. Az említett Pósa Rákosának régészeti nyomait ez idáig nem találták meg,
de a középkorral foglalkozó történészek azonosítják azzal a faluval, amelynek következő írásos említése Károly Róbert 1326. július 30-án kelt oklevelében található.6 Ebben a király utasítást ad annak
az ügynek a kivizsgálására, amikor is János mesternek, a budai bírónak, Sancta Cruce (Szent Kereszt)
birtokosának jobbágyai megtámadták a Nyulak-szigeti apácák birtokát, Cinkotát, elmozdították a
határjeleket, elloptak négy lovat, elzavarták az apácák jobbágyait a birtokról és megtiltották nekik,
hogy ott a földet műveljék. A következő 1327. február 10-én kelt oklevélben azt olvashatjuk, hogy a
király megtiltotta Henc fia János bíró jobbágyainak az apácák rákosi, bökényföldi és cinkotai birtokának használatát.7 1396. május 16-án a budai káptalan előtt Echeri András fiai, László és Pál, Ecser
községben elzálogosítottak egy telket 40 forintért. Ennek egyik határa Keresthur (Keresztúr) volt.8
Egy 1400-ból származó oklevél szerint, ugyancsak a budai káptalan előtt Echeri László elzálogosította egy telkét, amely a Gumrev (Gyömrő), illetve a Keresthur felé vezető út mellett helyezkedett
el.9 Ezekben az oklevelekben jelenik meg először a település ma is használt neve, a Keresztúr. A
Kárpát-medencében számtalan hasonló elnevezésű település létezik. A közös bennük, hogy templomuk titulusa minden esetben a Szent Kereszt (Kereszt Úr), azaz a Szent Kereszt feltalálása vagy felmagasztalása tiszteletére szentelték fel őket. (Ahogyan a Szent Kereszt nevezetű településeknél is
így van.)10 A keresztényüldözések idején eltűnt szent keresztet a hagyomány szerint Szent Ilona
(Helena), Nagy Konstantin császár anyja találta meg 326-ban, a két lator keresztjével és a keresztre
feszítés eszközeivel egyetemben, a Golgota hegyén. A Szent Kereszt kiválasztására Jeruzsálem akkori püspökének javaslatára egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő nőhöz vitték a darabokat,

A Szent Kereszt feltalálását ábrázoló
secco a mai templomból.
Lelkes István alkotása 1962-ből.
Fotó: Szelepcsényi Sándor
5

Budapest történetének okleveles emlékei. Csánky Dezső gyűjtését kiegészítette és sajtó alá rendezte Gárdonyi Albert.
(Monumenta diplomatica civitatis Budapest.) 1. kötet. Budapest: A székesfőváros kiadása 1936. 44-45. o.

6

MOL DL 2370 . Közölve: NAGY Imre: Anjoukori okmánytár. Második kötet. (1322-1332) Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1881. 247-248. o.

7

MOL DL 2403 Közölve: NAGY 1881. 274. o.

8

MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond-kori Oklevéltár I. (1387-1399). Akadémiai Kiadó. Budapest 1951. 484., 738. o. 4390. sz.
oklevél: a Zay-család levéltára. D.l. 22/a.

9

MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond-kori Oklevéltár II/1. (1400-1406). Akadémiai Kiadó. Budapest 1956. 492. o

10

Teljesen tévesek tehát azok a korábbi feltevések, amelyek az itt birtokos keresztesek nevéből vezették le a település
elnevezését.
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és azt a keresztet nyilvánították Jézus keresztjének, melynek érintésére a nő meggyógyult. A Szent
Kereszt feltalálását a római katolikus egyház május 3-án ünnepli. A császárné a kereszt egy részét
Rómába vitette, a másik részt ezüst tokba foglaltatta és otthagyta Jeruzsálemben. A megtalálás helyéhez közel 335. szeptember 13-án szentelték fel a Szent Sír (másképp: Feltámadás) bazilikáját. A
következő században már szokássá lett, hogy a bazilika búcsúját követő napon, 14-én megmutatták
az egybegyűlteknek a Szent Kereszt ereklyéjét, ez a Szent Kereszt felmagasztalása mai ünnepének
az eredete. 614-ben, Jeruzsálem elfoglalásakor a perzsák az ereklyét zsákmányul megszerezték. 628ban Heraklius császár visszaszerezte és szeptember 14-én ünnepélyesen, mezítláb, szegényes ruhában visszavitte a helyére. Ezen a napon van a felmagasztalás tiszteletére szentelt rákoskeresztúri
templom búcsúja is, ám arra vonatkozó forrásunk nincs, hogy a középkorban vajon a Szent Kereszt
feltalálásának vagy a felmagasztalásának tiszteletére szentelték a templomot.
A 15. század folyamán Keresztúrra vonatkozó írásos forrást ez idáig nem találunk. Valószínű
azonban, hogy a 16. század elejéig a Rákos mezején tartott országgyűlések alkalmanként jelentős
piacozási lehetőséget jelenthettek a környékbeli falvaknak. A 14. század elejétől pedig a királyi
udvar állandó budai megtelepedése értékelte fel a közeli birtokokat.

Keresztúr ábrázolása Lázár deák
térképén
A következő forrás, amelyben a település neve feltűnik, a Magyarországról készült első, teljes
térkép, amelyet Lázár deák, Bakócz Tamás titkára alkotott meg. A „Tabula Hungariae…” 1528 május
közepén, Ingolstadtban készült, Petrus Apianus nyomdájában. A térkép felvételére, illetve megszerkesztésére valamikor a 16. század első évtizedeiben kerülhetett sor. Annyi bizonyosnak tűnik,
hogy 1514-ben már a teljességhez nagyon közeli állapotban lehetett. Előkerült ugyanis a szerzőnek egy német csillagászhoz, Ziegler Jakabhoz írott levele, amelyben az áll, hogy a harcok – azaz
a Dózsa-féle parasztfelkelés – miatt a Temesközben a terepi munkákat nehezen lehet végezni.
Ezen az első országtérképen Kerstur írásképpel már szerepel Rákoskeresztúr. Később, a XVIXVII. században Keresztúr több országtérképen is szerepel. Ezekről azonban bizonyos, hogy Lázár deák mappájából indultak ki. Ilyen térképész pl. Lázing Farkas – Wolfgang Lazius (1514-1564)
aki Bécsben, 1552-től 1556-ig jelentette meg a Hungaria Descriptio című, tíz lapból álló munkáját,
vagy Zsámboki János – reneszánsz nevén Sambucus (1531-1584) – aki szintén Bécsben, 1579-ben adta
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ki Magyarországot ábrázoló mappáját.11 Később még több térképen előfordul a település, egészen
a XVII. század végéig,12 ám ezeket nem használhatjuk hiteles történeti forrásként, ugyanis a térképszerkesztők mindig egy korábbi mappáról – végső soron visszamenve Lázár deák térképéig –
másolták az adataikat. (Számtalan, már nagyon hosszú ideje elnéptelenedett települést is feltüntetnek.) Mindenesetre érdekes, hogy szerepel Kerestur írásképpel Ortelius Ábrahám Európa szerte
híres Theatrum Orbis Terranum című, 1570-ben megjelentetett atlaszának egyik melléktérképén,
Henricpetri Ádám pedig 1577-ben németesen, Kreutz néven említi.

Rákoskeresztúr a török hódoltság idején
Rákoskeresztúr lakói 1526 szeptemberében találkozhattak először a török hódítókkal, de azok
visszavonulása után sem lehetett könnyű a helyzetük, ugyanis a településen átvezető országút
következtében el kellett viselniük a két király, Ferdinánd és Szapolyai János minden hadjáratának, német, cseh, lengyel, magyar és török zsoldosaik dúlásának következményeit.13
A település végleges török megszállás alá Buda 1541. szeptember 2-i birtokba vétele után került. A török berendezkedése után hamarosan megindult az új közigazgatási rendszer kialakítása
és a megszállt területek lakosságának részletes adójegyzékekbe (defterekbe) vétele. Ezek a defterek tartalmazták az adózni képes lakosság névjegyzékét, jövedelemforrásait, termését és ezek értékét. Rákoskeresztúr esetében ez csak 1546-ban valósult meg ilyen formában, de akkor is névjegyzék nélkül. A török földesúr nevét nem tudjuk, az adója ekkor 500 akcse volt, ami körülbelül
tíz korabeli magyar forintnak felelt meg. Ez a következőkből állt össze: a búzatized 15 kile, 14
(kilénként tíz akcséval számolva ez 150 akcsét tett ki), kevert tized 20 kile (gabonaneműek, 200
akcse) és szénatized (150 akcse).15 Keresztúrt ekkor Keresztös puszta néven említették. Valószínűsíthetően a cinkotaiak használták a területet.16
1559-ben Hüszrev ziámet-birtokos, a szegedi szandzsák szpáhijainak míralaja17 a haszonélvezője.18 1562-ből és 1580-ból, 1590-ből már semmilyen termésadat nincs feltüntetve Rákoskeresztúr
vonatkozásában. 1562-ben Hamza csausz19 a birtokosa, az összeírás szerint adófizetői nincsenek.20
A település a Budai szandzsákhoz,21 ezen belül a Pesti nahiéhoz22 tartozott.23
Az 1580-as 1590-es adóösszeírásokban Keresztös pusztának adófizetői nincsenek, Ahmed
ÁDÁM Ferenc: Rákosmente régi térképeken. Szakdolgozat. PTE BTK 2008. ERH Adattára
Dr. BARTÓK Albert: Rákoskeresztúr a XVI–XVII. századi térképeken. in: Honismeret 1977. 2-3. szám. 51-54. o.
13 VASS Előd: Török adatok Rákoscsaba és Rákoskeresztúr hódoltságkori történetéhez. In: Tanulmányok Budapest
múltjából. XIX. Budapesti Történeti Múzem. 1972. 88. o.
14 kile: gabonatized mennyiségét (esetenként a borsóét is) török űrmértékkel kifejezve „kejllel" - kilé-ben jegyezték fel. A
kile 35,27 liter űrtartalomnak felel meg, ez a búza mérésénél 25,65 kg, árpáénál pedig 22,25 kg .
15 VASS 1972. 93. o. Vass Előd ezt átszámolja mai mértékegységre, a tizedet felszorozva tízzel, az összes termés kb. 91
mázsa volt, amiből a kor terméshozamait ismerve körülbelül 30 magyar holdnyi termőterületre következtet. Ő azonban a kevert esetében búza és rozs keverékével számol, ami – több forrást összevetve – nem biztos, hogy helyes. A
mahlut (kevert) szó ugyanis az árpa, köles, rozs és a zab gyűjtőneve lett, melyet a gabonafélék közül akár csak az
egyik megnevezésére is használhattak. Ez esetben máris helytelen a területnagyság kiszámítása.
16 Vass Előd feltételezése. VASS 1972. 93. o.
17
míralaj: szpáhik vezetője
18
KÁLDY-NAGY Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977.
19 Katona, legtöbbször futár, de lehet testőr is, vagy törvényszéki szolga.
20
VASS 1972. 104. o.
21 A vilajet (tartomány) kisebb területi egysége
22
Körülbelül a magyar járásnak felelt meg.
23
BARTÓK 1994. 27. o. más adatokat is említ: Dr. Lászlófalvi Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek I.
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1886. 144., 161., 164. o. szerint az 1562-es török adóösszeírás három helyen is említi a községet, Keresztúr puszta, Keresztúr falu és Körösztös puszta néven, részben szultáni khász-birtok évi
730 akcse jövedelemmel, részben Ahmed csausz birtoka 500 akcse jövedelemmel és Ibrahim tímár birtoka 720 akcse
évi jövedelemmel.
11

12

20

Rákoskeresztúr története a török hódoltság végéig

kethüda24 vállalásában van, aki Hajrullah Rüszetmpasaoglu-tól vette a rétet telekhasználati díj lefizetése mellett és ezért 500 akcsét fizetett évente a budai kincstárba. Ezen összeírás réteket említ, ez
megmagyarázza, miért nincsenek adófizetői. A török defterekben azok a falvak, puszták, ahol
állattenyésztés folyt, nem szerepeltek. Minden valószínűség szerint tehát Keresztúr területén a
birtok használói szarvasmarha tenyésztést folytattak, már 1562-től.
Még a XVIII., de még a XIX. századi térképek esetében is láthatjuk, hogy mekkora legelőterületek maradtak meg a környéken. A Pest melletti pusztákat a török helyőrség a lovak legeltetésére
használta. Ezek akár Keresztúrig is elnyúlhattak.
Rákoskeresztúr egyik részét a közelmúltig Tabánnak hívták. Ez a szó török eredetű, eredetileg
tímártelepet jelentett, ahol bőrök kikészítésével foglalkoztak a „tabánban” lakók. Ehhez sok víz is
kellett. A Tabán legrégibb, bővizű, hatszögletű kávájú kútját, amelyet csak az 1950-es években
fedtek be, Török-kútnak hívták. A népi elnevezések – amiből ráadásul itt kettő törökökkel kapcsolatos is van –nagyon lassan változnak. Elképzelhető tehát, hogy Keresztúr mégsem volt teljesen
lakatlan, s a szarvasmarha tenyésztésre alapozva, tímártelep is lehetett a faluban.
Ha vita tárgyát is képezheti, hogy valóban lakott volt-e Keresztúr az említett időszakban, azt
azonban majdnem biztosra vehetjük, hogy a tizenötéves háború (1591-1606) folyamán nem voltak
lakói. 1598-ban, 1602-ben és 1603-ban is ostromolták Budát, ekkor Pest és a környező települések
az ostromlók birtokába jutottak s a harcok nyilván jelentős pusztítással jártak.
Ez után a török forrásokban már alig találkozhatunk Keresztúrral, ellenben a XVII. században
több magyar forrás is említi. Ezekből már a magyar birtokosok személye is megismerhető.
Keresztúr hosszú idő után újra, név szerint ismerhető földesura a XVII. században Garai Farkas
volt, aki 1617-ben Nógrád vármegye ülnökeként szerepelt.25 Ez a família valószínűleg a mai BácsKiskun megyei Garáról származott, ami ősükről és a nemzetség névadójáról, Garáról kapta nevét.26
Garai Farkas leánya, Garai Anna Erzsébet 1629-ben hozzáment Szelényi Jánoshoz és Keresztúr a
Szelényiek birtokába került. Fiuk, Szelényi Pál Újfalussy Annát vette nőül, akitől megszületett
Lőrinc. Ő vette feleségül neczpáli Justh Juditot27 és valószínűleg tőle született Szelényi Kristóf, aki
azonban feltehetően még apja halála előtt elhunyt. Más források szerint viszont Újfalussy Anna
férje, Szelényi Pál nagyapjának testvére, Szelényi János birtokeladásai miatt vizsgáltatta meg 1664
-ben, vajon hány egykori Garai-birtok van még a család kezén, és Justh Judit Szelényi Lőrinc révén Újfalussy Anna sógornője volt. A birtokosok személyét egy 1664-ből származó, úgynevezett
invesztigaitos (nyomozati) jegyzékből ismerjük. Ezt Újfalussy Anna készítette, abból a célból,
hogy megtudja, mely Garai birtokok kerültek a Szelényiek kezébe. Több megyében hallgattak ki
tanúkat. A tanúkihallgatásokat Szelényi II. János végezte, aki ekkoriban Hont vármegye alispánja
volt. A lényeg kiderül az okiratból, Keresztúr is olyan birtok volt, amely Garai Farkas tulajdonából került a Szelényiek kezébe.28
Hosszú idő után az első magyar forrás egy 1651-ben keltezett tiltakozó levél, amely több keresztúri birtokost is említ: Bossányiné Mocsáry Juditot, Justh Andrást, Boldogházy Kis Andrást, Thököly Miklósnét. 1653. augusztus 11-én pedig Szelényi János Hont megyei alispán kérésére
határmegállapítási tanúkihallgatás történt, amely Csaba és Keresztúr határát hivatott megállapíKethüda, kihája: magas rangú tisztviselő helyettese
BARTÓK 1994, 32. o.
26 PUZSÁR Imre: Rákosmente története. Kézirat. 2011 ERH Digitális Adattára
27 MOL, Királyi Könyvek, 21. k., 1691.02.21., 113-114. o. és BARTÓK1994, 32. o.
28 BARTÓK 1994. 31-32. o. A levél arra is bizonyíték, hogy a Felső-Magyarországra menekült birtokosok mennyire nem
tudtak a hódoltsági viszonyokról illetve az is lehet, hogy a zavaros körülmények között eltűntek a birtoklásra vonatkozó iratok, ezért kellett ezt a jegyzőkönyvet megalkotni.
24
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tani.29 1655-ben Ráday András, Pest vármegye alispánja Szelényi János kérésére ismét esküdteket
küldött ki a határ megállapítására. 28 környékbeli jobbágyot hallgattak ki, többségük szerint az
igaz határ a Kalmár-völgy vízfolyása volt.30 A Pest-Pilis és Fehér megyei Solt székből álló megyéknek 1657. január 4. napján tartott közgyűlésének jegyzőkönyve pedig tartalmazza Szelényi
panaszát, amelyben azt ismerteti, hogy Csaba lakói és tulajdonosai „alávaló indoktól vezettetve, maguk között nagyobb összegű összegyűjtött pénzzel megvesztegetvén mind a budai nagyvezért, mind a pesti
török vezetőket és tisztviselőket, a keresztyén névnek legiszonyatosabb ellenségét, a törököt hívták és vezették csapatokban és rajokban a tiltakozó úr területére, melyet Keresztúrnak neveznek … és itt semmibe véve
a hazai jognak erejét és saját keresztyén hatóságának tekintélyét és ítélkezését, nem borzadtak el attól,
hogy… területének bizonyos, sőt igen nagy részét … török karhatalmi segítséggel … Csabához csatolják és
bizonyos határköveket és határvonalakat ugyanazon törököknek utasítására ők maguk kiszedjék, s így a tiltakozó urat és keresztúri alattvalóit minden jog és méltányosság ellenére súlyosan meg ne karosítsák. …” A
megye azonban hiába is szabott volna ki szigorú büntetést, végrehajtani nem tudta azt. Az ügy
megoldásáról nincs is forrásunk,31 de az egykori Kalmárvölgyi dűlő azóta is Rákoscsabához tartozik.
1663. április 26-án Vattay Pál és Péchy Gáborné sz. Buday Sára mindenkit eltiltottak gubacsi,
soroki, sári, péteri és szentlőrinc pusztai birtokaik használatától, a tiltás kiemelten vonatkozott a
keresztúriakra.32 A tiltást 1664. március 20-án megismételték.33
Éppen az ilyen zavaros ügyek elintézésére, a magyarországi hatóságok távolléte, a török nemtörődömsége miatt alakult ki az úgynevezett parasztvármegyék rendszere, élükön a parasztkapitánynyal, hadnagyokkal, Fő tevékenysége persze a paraszti önvédelem volt, falvanként 10-20 felfegyverzett jobbággyal, tizedessel. De, hogy ebben az ügyben pont a panaszt tevő oldalára álljanak, az
nem volt életszerű, hiszen Rákoskeresztúr, az abban az időben jóval jelentősebb falu, Rákoscsaba
fennhatósága alá tartozott, sőt 1654-ben a rákoscsabai Uri Mihály Pest megye parasztkapitánya.34
1665-ben Evlia Cselebi, a török világutazó, Egerbe felé tartva átutazott itt, Körösztös néven
megemlíti Rákoskeresztúrt.35
Rákoskeresztúr az 1668. évi Pest megyei vizsgálat során is lakott hely volt, az év tavaszán tanúkihallgatásokat folytattak, és ennek során Keresztúr küldöttei Zemberi Márton és Suchay Mihály is ott volt. Az adózásról a tanúk közölték, hogy korábban a császár adója 12 forint volt, de
újabban „5 forinttal verték fel s evvel sem elégedvén meg, hanem erre az esztendőre is két adót vettek meg
rajtuk, úgymint a budai janicsár aga.”. Továbbá „az újvári szekerezést szüntelen continálják”36, amelynek folyamán ökrök elvesztése, sőt emberek halála is megtörtént.37 A falu 12 forintos fejadójából 5
-6 adófizető háztartásra, mintegy 90-100 fős lakosságra lehet következtetni, javadalmainak török
birtokosa a budai janicsár aga volt.
Pongrácz György váci püspök 1672-ben készíttetett, a váci egyházmegyét bemutató térképén,
DOMBÓVÁRY Antal: Budapest XVII. kerületének története 1914-ig. in: a Rákosmentén. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1996. 64. o.
30 PUZSÁR 2011.
31 BARTÓK 1992. 28-31. o. és 119-120. o.
34 PUZSÁR 2011. Idézi: BOROSY András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711, I.
k., Pest Megyei Levéltár, h.n., é.n., 821. o.
33 PUZSÁR 2011. Idézi: BOROSY 866. o.
34 VASS 1972. 99. o.
35 Dr. KARÁCSON Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1668. Budapest 1908. 107. o.; Idézi:
BARTÓK 1994. 31. o.
36 Az „újvári szekerezés” az összes környékbeli települést sújtotta. (Fót, Rákospalota, Hévízgyörk esetében is vannak
adatok.) Az érsekújvári vár erődítési munkálataihoz kellett fuvarokat vállalni. A vár az 1663. évi sikeres török ostrom
folyamán jelentős sérüléseket szenvedett. A törökök számára a megerősítése fontos volt, ezen keresztül tarthatták
sakkban a királyi Magyarországot.
37 VASS 1972. 102. o.
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Csaba mellett Keresztúr egy kis kerek templommal van jelölve. A püspökséghez tartozó 158
templomos helyet Cseke Mihály mérte fel, ezt a mappát csatolta a püspök 1675-ben Rómába küldött, Informatio… néven közismertté vált jelentéséhez.

Az „Informatio…” térképe
1674-ben a Szelepcsényi György prímás elnöklete alatt, Pozsonyban működő bizottság elé idézték a magyarországi protestáns prédikátorokat, iskolamestereket és más egyházi személyeket is,
akik közül aztán többeket gályarabságra ítéltek. (A reformátusok ezért „pozsonyi vésztörvényszéknek” nevezik.) A váci esperesség területéről Püspöki János keresztúri református lelkészt is
várták, ám nem jelent meg,38 ahogyan a hódoltság területéről egyikük sem. Elképzelhető, hogy a
törökök megtiltották nekik.
1679-ben a Pest megyei számadás megállapításban Keresztúr kuriális község,39 amely 20 forint
taxa befizetésével elmaradt. Ezek szerint olyan falu volt, amelyben kizárólag nemesi jogállású
vagy nemesi telekre telepített jobbágyok és zsellérek éltek, így mentes volt a jobbágyi szolgáltatások, adók alól.
Pest megye 1683-as porciókivetési jegyzéke szerint már csak ¼ telket ért Keresztúr. 1685-ben
ugyan Pest megye kétszer is kéri tőle a „quartély pénz” beküldését, de nem biztos már, hogy a
levelek célba érnek.40 Az eljelentéktelenedésre vagy a teljes elnéptelenedésre utal az is, hogy az
1684-es, 1686-os budai ostromok környékén a falusi bíróknak írt számtalan, a településektől különböző javakat, szolgáltatásokat, pénzt követelő török „körlevél” egyikében sem szerepel címzettként a keresztúri bíró. (Holott a környező községek szerepelnek még például abban az 1685.
március 8-án írt levélben is, amelyben a budai pasának Hasszán tihája41 palánknak való karókat
követel, Csabától, Péceltől például 3-3at, Gyömrőtől 4-et, Üllőtől 10-et, Kecskeméttől 120-at stb.
„Ha negyed nap alatt itt nem lészen,42 a Cseri Basáknak meg van parancsolva, hogy a Bírákat negyed
magvokkal a Falukon karóba vonatom, ha a karó Budán itt nem lészen. Hasonló megfogalmazású levelek érkeztek a „felszabadító” hadseregtől is. Így nem csoda, hogy az ostromok során a környező
településekről elmenekültek a lakosok. Az ország 1690-ben készített összeírásában, a váci járás
számtalan községével együtt Keresztúrt is elhagyott helyként ismertetik.43

BARTÓK 1994. 32. o.
VASS 1972. 102. o.
40 BARTÓK 1994. 34. o.
41 tihája: helyettes
42 HORNYIK JÁNOS: Kecskemét város története oklevéltárral. Második kötet. Szerzői kiadás. Kecskemét 1861. 213. dokumentum
43 BARTÓK 1994. 35. o.
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Rákoskeresztúr politika-, társadalom- és gazdaságtörténete az
újratelepüléstől a városegyesítésig
Birtokviszonyok a XVIII. században
Justh Judit férje halála után, 1683-ban, majd új házasságkötése után, 1691-ben is királyi megerősítést kért Szelényi Lőrinc birtokaira, amit meg is kapott.1 Az új férj Osztroluczky János volt,
akitől már 1690-ben megszületett Judit lányuk. 1692-ben kihalt Garai Farkas utolsó sarja is, így
Justh Judit kérvényezte I. Lipóttól a család többi birtokát is.
1698-ban Osztroluczky János zálogba adta Keresztúr egyharmadát Forster Kristófnak, Csaba
akkori birtokosának, aki így később megakadályozhatta, hogy Schweidler Jakab, ecseri birtokos
megvásárolja a falut Osztroluczkytól.2 Végül Osztroluczky Juditnak csak nagy nehezen sikerült
tőle visszaszereznie jussát.3

Podmaniczky Jánosné Oszroluczky Judit.
Mányoki Ádám festménye.
A MTA tulajdona, letétben a Nemzeti Galériában

Podmaniczky I. János 1715-ben vezette oltárhoz Osztroluczky Juditot, és jutott ezzel Aszód
mellett többek között Rákoskeresztúr birtokába is,4 bár ekkor még élt anyósa, Keresztúr jogos birtokosa, Justh Judit is.5 Az 1719 körüli években Szeleczky Márton bérelte Keresztúrt.6 1743-ban elhunyt Podmaniczky I. János, de az Osztroluczky-birtokokat özvegye bírta ezután is, mivel azokat
ő hozta a házasságba anyja révén. Osztroluczky Judit 1755. évi végrendeletében öt gyermekére,
ASZTALOS István: A Podmaniczkyak nyomában (Történeti ismertető mindenkinek – 2. rész), In: Aszódi Tükör, XIX.
évf. 6. sz., 2007. június, www.aszod.hu
2 PUZSÁR Imre: Budapest XVII. kerület (Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákosliget) története 1950-ig, Rákoscsaba története 1950-ig, különös tekintettel a kül- és belterületek alakulására, Szakdolgozat, ELTE BTK, levéltár szak,
2008
3 BARTÓK 1994, 35. o.
4 ASZTALOS 2007. www.aszod.hu
5 VARGHA Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1933
6
BOROSY András – ZABÓ Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740, II. k., Pest
Megyei Levéltár, Bp., 1991, 879. o.
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Podmaniczky II. Jánosra, I. Sándorra, Orczy Lőrincné Juditra, Beleznay Miklósné Anna Máriára
és Bujanovszky Elek Szilviuszné Erzsébetre hagyta Keresztúrt egyenlő részekben, kivéve, hogy a
kastélyt a kertekkel a legkisebb és őt ápoló, Erzsébetre örökítette azzal, ha gyermektelenül halna
meg, akkor a két fiúra és örököseikre száll.
Osztroluczky Judit 1766-ban távozott az árnyékvilágból. Egy évvel később Beleznay Miklós
felesége, Anna Mária részét zálogba adta Bujanovszky Elek Szilviusznénak.
Podmaniczky II. János 1788-ban hunyt el. 2 évig özvegye, Kisfaludy Zsuzsanna vezette a birtokait, majd 1790-től nagyobbik fia László. 1803-ban ő is meghalt, így 1805-ben özvegye,
Radvánszky Karolina és testvére, Podmaniczky József osztályt tettek egymás között, miszerint
Keresztúrt az özvegy és fia, III. János kapta meg.
1803-ban Beleznay Miklósné, 1818-ban Bujanovszky Elek Szilviuszné halt meg. Mindketten fivéreik gyermekeire hagyták javaikat. Ezek felét, egy-egy tizedet az 1805-i és 1820-i osztály alkalmával
szintén III. János kapta meg nagybátyjával, Józseffel szemben, így már Keresztúr 2/5-ét bírta.

Magyar és tót betelepülés a XVIII. században7
A birtokosok számára az elsődleges feladat a Buda felszabadítása alkalmával elpusztult falu
betelepítése volt. Források tanúsítják, hogy 1690-ben, 1695-ben és 1698-ban Rákoskeresztúr lakatlan.8 1699-ben viszont már vármegyei összeírás bizonyította, hogy nyolc család lakott itt. Elképzelhető, hogy a régi lakók közül tértek vissza néhányan. Ez az első összeírás, amely név szerint
ismerteti a falu lakóit. Béres György bíró, Negrády János, Szebellebi Mihály, Ballók Mihály, Bódy András, Tóth János, Czine Thamás és Ballók Pál családja élt itt, 32 ökrük, 25 tehenük és 5 lovuk volt.9 Keresztúron az 1701-1702-es dikális összeírás szerint tizenegy, az 1703-as szerint nyolc család élt.10
Ekkor még csak magyar nevekkel találkozhatunk, bár ismeretes egy levél, hogy Osztroluczky János
Tóth János nevezetű jobbágya 1703 körül számos jobbágyot telepített a földesúr birtokaira, ezért 30
évre felszabadították a szolgáltatások alól. Talán már ekkor kerültek szlovák nemzetiségű telepesek Keresztúrra is, ám ennek semmi bizonyítéka nincs.11
A Rákóczi felkelés hadainak járása sem kerülte el Keresztúrt és Csabát. Először 1703 szeptemberében jártak kurucok Csabán, és még e hónapban meglátogatták a labancok is. 1704. október 21én Vak Bottyán Csabáról írt védlevelet a dömsödi polgároknak, melyben halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg megkárosításukat. Maga a fejedelem is átvonult a településen 1705 júliusában.
(1705. július 3-án intézte katonáihoz a nevezetes „gyömrői beszédét”, július 4-én és 5-én pedig
Csabán éjszakázott a parókián.) Még e hónap végén Glöckelsberg kitört Pest-Budáról német és
rác katonasággal, és Csabán – valószínűleg Keresztúron is – áthaladva előbb Szecsőn többeket
megöltek, Szentmártonkátáról pedig elhajtották a marhákat. Augusztus 4-én ugyanő nyílt levélben fenyegette meg a Pest környéki falvakat, hogy 4 napon belül küldjék be embereiket, vagy a
népet lemészárolja, a gabonát és a házakat felégeti, és minden jószágot elprédáltat. Ugyanakkor
megengedte, hogy továbbra is adózzanak Rákóczinak, nehogy bántódásuk essék. Augusztus 31én Károlyi Sándor azt írta a fejedelemnek, hogy az ellenség futrázsáját (abrakoltatását) minden
esetre meggátolja, egészen a Rákos mezejéig felégeti a mezőket, még Csaba és Keresztúr körül is.
Szeptemberben híre jött, hogy a császáriak nagyszabású támadást indítottak, aminek első célRákoskeresztúron a szlovákok ’tót’ elnevezése soha nem járt semmiféle pejoratív tartalommal, saját maguk is ezt használták és használják a mai napig. A történeti hűség kedvéért is ezt a megnevezést kell alkalmazni ebben a kiadványban.
8 BARTÓK 1994. 36. o.
9 Dr. KÓSA Pál: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Története. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség.
Budapest 2006. 13. o.
10 BARTÓK 1994. 36. o. (Dikális összeírás: 16–17. század. A dika, azaz a rovásadó-összeírás még nem készült teljesen egységes módon, azonban az egyes településeken számos fontos információt felvettek az összeírók, néha a birtokos(ok)
nevén túl a település jobbágyaik névsorát is tartalmazzák az iratok.) amelyek kereshetők az adatbázisban.)
11 BARTÓK 1994. 110. o. 132. sz. jegyzet
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pontja Deák Ferenc Csaba és Keresztúr közötti tábora volt. a környéken a kurucok 1710-ig kitartottak.12
Az 1712-15-ös országgyűlésen elrendelt országos összeírás szerint, amely nem tartalmazza a
papokat, nemeseket, cselédeket, iparosokat, 8 jobbágy (Balogh Mihály bíró, Balog Pál, Légrádi János,
Tótt János, Fejes György, Kekény István, Szebelédi István, Tótt Márton) és 2 zsellér (Tótt István, Tótt
György) családot élt a községben. Az összeírás ismerteti, hogy a jobbágyok mekkora gabonaföldön és réten gazdálkodnak. Kiderül belőle, hogy Keresztúron ekkor szőlő még nem volt. A mellékelt leírásból kiderül, hogy a jobbágyok földjeiket két nyomásban, ősziben és tavasziban művelték, a terület homokos, az őszi vetés alá hármas, a tavaszi alá kétszeri szántást igényelt, amelyet 4
-6 ökörrel végeztek. Rétjeiken gyakori volt az áradás, de kitűnő szénát termettek, egy kaszás egy
nap alatt egy kocsinyit le tudott vágni. Iparral, kézimunkával örömmel foglalkoztak, malmuk,
erdeik, egyéb javadalmaik nem voltak. A termésadatokból kiszámítva kiderül, hogy még a leggazdagabb Balogh Pálnak is csak 12 magyar holdnyi vetése volt, a többieknek pedig általában 3-4
hold. Ez kisebb, mint a szomszédos községekben általános volt.13
A következő összeírás, amelyből képet kapunk Keresztúrról az 1725. évi megyei, „Házi összeírás”, amely 15 családfőt sorol fel. Az 1715-ben összeírtak közül hiányzik (eltávozott, esetleg elhunyt időközben) Balogh Mihály bíró, Fejes György, Kekény István, Szebelédi István, Tótt Márton jobbágyok és Tótt György zsellér. Újonnan összeírtak: Balogh István bíró, Csizmadia András albíró,
Cserny János, Fehir János, Mészáros György, Moravcsik János, Szabó András és Lukács András jobbágyok; Moravcsik Tamás és Szóga István zsellérek valamint Lukács András özvegy, „miserabilis”, azaz szegény, szánandó. (Időközben ebbe a kategóriába került Tóth Márton is.)14 Összesen 20 igás
ökör, 19 fejős tehén, 8 igás ló, 4 csikó, 1 öszvér 70 juh alkotta az állatállományukat. A két
„miserabilis” valószínűleg juhász volt, mert ők rendelkeztek 50 juhval.
A telepesek 1728. évi összeírása szerint a régebbi beköltözésűek: Balogh Pál bíró, Légrádi János,
Mészáros György, Moravszky János, Komár András, Perinyi János, Szebelédy János, Balogh János, Szabó
András, Tóth János, Dudás István és Moravcsik Tamás, akik közül a Baloghok és Légrádi örökös jobbágyok voltak, akiket szorosan kötődtek a földesúrhoz, a többiek mind szabad költözködési joggal bírtak. Dudás Mihály és Tóth István pedig régi beköltözésű zsellér volt. Kiderül ugyanakkor az
is, hogy az örökös jobbágyok a legtehetősebbek közé tartoztak, s 1703-tól 1728-ig folyamatosan a
Balogh család látta el a bírói tisztséget. E 14 régi család mellett ebben az összeírásban jelennek
meg először az újonnan betelepülő zsellérek, összesen 18 család! Ők, ahogy az összeírás címében
szerepel, „legközelebb a múlt nyáron” érkeztek. Ebben a névsorban már olyan nevek szerepelnek, mint pl. Szegedy, Hermann, Mészáros, Nagy, Erdélyi, Kollár és Gyurcshin, Homilla, Gyogyel, Zsilla,
Vanya, Visnyovszky. Két nemes Mihály István és Fodor András is él ekkor a községben. Legtöbben
később eltűntek a településről, már az 1732. évi összeírásban sem találkozunk a nevükkel, sokuknak leszármazottjai azonban máig is itt élnek Rákoskeresztúron, illetve a XVII. kerületben. Köztük is szép számú magyar név van, de ez az első összeírás, amelyben jelentős számú tót családnév
szerepel. Az összeírások alapján kijelenthetjük, hogy ezen nemzetiség első, jelentősebb betelepülése 1725 és 1727 között történt meg!15 Az arra vonatkozó információt, hogy honnan jöttek, Podmaniczky-Vigyázó családi levéltárból meríthetjük. Itt található az Aszódi Evangélikus Egyház
1724-ben kelt papi hiványa, amely 75, az egyház terheihez különböző összegekkel hozzájáruló
NÉMETH József: Rákoscsaba története 1780-ig, Dózsa György Művelődési Ház. Budapest 1983, Pro patria et libertate,
A hazáért és szabadságért, 69-74. o.
13 BARTÓK 1994. 39-40. o.
14 BARTÓK 1994. 121. o. (XXVIII. melléklet)
15 BARTÓK 1994. 122-124. o. XXIX. melléklet, „Telepesek összeírása az 1728. évről (Keresztúr község, váci járás) mely
részben régebbi idő óta, részben a legközelebb múlt nyáron lett benépesítve, Podmaniczky János úr tulajdonát képezi, a most is tényleges birtokában van” felirattal.
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személy nevét sorolja fel, köztük olyan nevekkel találkozunk, amelyek később Rákoskeresztúron
is előfordulnak.
Ha a névsort a rákoskeresztúri összeírások névsorával vetjük össze, meggyőződhetünk róla,
hogy az 1726. év óta a rákoskeresztúri jobbágyok közül legalább 9 család Aszódról jött. További
bizonyítékok szerepelnek Podmaniczky-család számadáskönyvében, amelyből arról értesülünk,
hogy 1729-ben Aszódról küldtek Rákoskeresztúrra szőlőmunkásokat, ezenkívül onnan hoztak
jobbágyokat is.16 De jöhettek egyes családok a Podmaniczkyak egyéb nógrádi birtokairól is. A
számadáskönyvben, 1734. év körül feljegyezték, hogy a herédi és dengelegi asszonyoknak hány
font kendert adtak ki megfonás céljából. A névsorban több olyan család szerepel (Matus, Zsiák,
Turcsan), amelyek később a rákoskeresztúri összeírásokban is előfordulnak. A Vida család pedig a
Nógrád megyei Kökényes faluban élt. Ezek alapján bizton állíthatjuk, hogy Rákoskeresztúr szlovák lakói Aszódról, vagy a Podmaniczky-család Nógrád vármegyei birtokairól települtek ide,
nyilván előnyösebb életfeltételek reményében. Az aszódi származás ténye a családi hagyományokban is tovább élt, nyelvészek szerint az itteni tót nyelvjárás is az aszódi és aszód-vidéki
nyelvjárással azonos.17

Podmaniczky I. János. Mányoki Ádám festménye.
A MTA tulajdona, letétben a Nemzeti Galériában

A báró a község lakóival 1728-ban szerződést kötött, amely szerint a lakosok nem úrbéres telket
műveltek, hanem bérelték a földet, amiért évente, egész telkenként 5 forintot fizettek neki. Az összeíráshoz készült Észrevételekből az is ismeretes, malmuk, mezei jószágaik, szőlőjük és halastavuk ekkor
még nem volt. A gabona mellett kendert is termesztettek. A földesúrnak rezidenciális háza18 volt a
községben, amihez ebben az évben hasítottak ki egy 113,5 pozsonyi mérős majorságot, továbbá egy 40
kocsira való rétet is a földesúr szokott kaszáltatni. Feleslegük igazán semmiből nem termett, de ha valami mégis maradt, azt, ha szárazak voltak az útviszonyok, Pestre és Budára tudták befuvarozni és
eladni. Mivel erdejük sem volt, a tüzelőt is úgy kellett megvásárolniuk.19
BARTÓK 1994. 40-43. o.
SINKOVICSNÉ Kalina Julianna: Rákoskeresztúr (Tanulmányok Budapest néprajzából 1.). Budapest: Bibliotheca Kiadó. 1958. és BARTÓK 1994. 46., 50. o.
18 A mai Podmaniczky-Vigyázó kastély helyén
19 BARTÓK 1994. 124. o.
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Az eddigi és a következő évek összeírásaiból lassan stabilizálódni látszik a település élete,
megfigyelhető a lassú lélekszámbeli és gazdasági fejlődés is, noha a telepesek személye még
gyakran változik. 1732. évi, 1740-41. évi és az 1743. évi összeírások 30 körüli családot említenek,
míg az 1757. évi összeírás már 44 családról emlékezik meg a község lakóiként, ez utóbbi azonban
az 1756-ban telepített német lakosok adatait még nem tartalmazza.
Az 1732. éviben – amelyben 32 családfőt írtak össze – olyan új nevek fordulnak elő, mint Tóth
András és Király Mátyás albíráké, az újonnan előforduló vezetéknevek pedig a Pakos, Pusztay,
Bucsánszky, Mártony, Viszkok, Vida, Gácsi, Kincses, Hajcsár, Bohat, Lakatos, Binszky, és a Varga. Először említik a sertésállományt, ennek száma összesen 25, és a méhest.20
Az 1740-41. évi összeírás 31 családot sorol fel, olyan új nevekkel, mint a Bires, Bollo,21 Bolók, Bujdos, Csernyi, Galiba, Görbe, Hamka, Homolya, Mikla, Sztricskó, Szabó, Kucsera, Kovács, Kis. (Az utóbbi
három család utódai a XX: század második felében is Rákoskeresztúron éltek.) Először szerepel
benne az első mészáros, a neve Újvári András volt és a kocsmáros, akit Duponya Jánosnak hívtak,
továbbá itt említik meg elsőként a földesúr malmát.22
Az 1743. évi összeírásban jegyzik le először a Bartók nevet,23 a Bothos, Földvárszky, Gulyás,
Kovalcsik, Krasznik, Matus, Zimovány családneveket. Jelentős állatállomány növekedésről értesülünk, az 54 igás ökör mellett 32 gulyabeli ökör, 31 fejős tehén és 5 „haszontehén” volt, 135 juh és
kecske, összesen 26 ló és 24 sertés. Három pálinkafőző üstöt is összeírtak. elvetettek 496 pozsonyi
mérő24 búzát, 206 mérő árpát és 222 mérő zabot.25 Bartók János szerint ez idáig a Tabán területét
népesítették be, ekkor kezdték a Tótfalu területét megszállni. Az összeírásban szereplő 31 család
közül 9 zsellér volt, közülük hatnak volt némi földterülete. Végül megjegyzik azt is, hogy az italmérés joga fél évig illette a falut, amelyből 25 forint jövedelme volt.26
Az 1757. évi összeírásba a 14 évvel korábbiból csak 16-an kerültek be, 28-an pedig újak vagy az
előzőben nem említettek voltak. Olyan új nevekkel találkozunk, mint a Ragács (Ragács András bíró), a Sklenár, Gajdos (mindketten albírák), Franyó, Korcsok, Pavelka, Juda, Oravec, Jónás, Szűcs, Maglódi, Kuzman (ma: Kuzma), Bobor, Prebera, Miravec és Turcsán. Ekkor már 56 jobbágy és 8 zsellér élt
a községben. Meglévő szőlőültetvényről tanúskodik, hogy 26 ¾ urna27 bort készítettek.28
Az 1760. évi összeírásban már 55 családot számoltak össze, olyan új nevekkel, mint a Benedek,
Bolyák, Guzicska, Hegedűs, Karminás, Kostra (később Kustra), Krnák (később Grnák), Mogloczky, Oláh,
Potocska, Pupek (a XX. században leszármazottaik egy része Pálfalvi), Szekeres, Szőlősy, Zaletny
(később Zaletnik), Tamás, Zsák (Zsiák, Zsjak), Bieli (ma Bjelik), Smeli, Szlezák, Vistrai, Spina. A névsor
1757 és 1760 közötti, nagyarányú, főleg tót betelepítésről tanúskodik. Nagy részük aszódi eredetű, de kökényesi is akad köztük (Matus, Zsiák, Szekeres, Turcsan).29
1760-ra lényegében befejeződött Keresztúr magyar és tót betelepülése.
Mielőtt azonban továbbmennék, okvetlenül meg kell említeni, hogy Bél Mátyás (1684–1749)
nagy országleíró műve, a Notitia Hungariae novae historico-geographica (Az új Magyarország történeti-földrajzi leírása, 1735–1749?) is ismerteti Keresztúrt. A következőképpen írja le: „Keresztúr a
BARTÓK 1994. 49-50. o.
Nem biztos, hogy ezek a nevek minden esetben újak! Lehet, hogy csak az íráskép más, de korábbi családról van szó.
(Pl. ugyanaz lehet a Balogh, Bolog, Borlog, Bolók esetleg a Bollo is.)
22 BARTÓK 1994. 50. o.
23 Noha a cinkotai evangélikusok anyakönyveiben már 1731-ben szerepelt. BARTÓK 1994. 50. o.
24 Pozsonyi mérő: űrmérték. Két vékával volt egyenlő és 62,5 litert tett ki.
25 BARTÓK 1994. 51-53. o.
26 Bővebben lásd Puzsár Imrének a településrészeket bemutató írásában.
27 1 urna, 13,13 liter
28 BARTÓK 1994. 58. o.
29 BARTÓK 1994. 58-59. o.
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Rákos ugyanazon (bal) partján, annyira fekszik Csabától, mint ez Péceltől. És amint Péceltől egész Csabáig
a folyótól áztatott dombok között a síkság mindig szorosabb, úgy Keresztúr körül ez sokkal szélesebb és gazdagabb kaszálói vannak. A falu dél felé emelkedő, de nyílt dombon fekszik. Magyarok lakják, akik barlanglakók módjára, részint földbe süllyesztett, részint föld fölött emelt házakban laknak. A község szélét Podmaniczky lakóháza díszíti.” A földbe ásott lakóházak említése utalhat arra, hogy sokan csak időlegesen
telepedtek meg Rákoskeresztúron, s az alatt az egy-két év alatt, amíg itt éltek, nem építettek maguknak rendes házat. Amikor Bél Mátyás ezt a lejegyzést készítette, még valóban magyar nemzetiségűek éltek itt túlnyomó többségben. Leírja, hogy a patak malmokat (tehát már többet) hajt, az
éghajlat szélsőséges, nyáron forró, télen hideg és virágzik a gyümölcstermesztés. Kiemeli a dinynyetermesztést, mint írja, a dinnyék, - mind az olaszok (sárgák), mind a görögök igen nagy méretűek, jó zamatúak, híresek. Adatait hitelesítheti, hogy valószínűleg személyesen is ismerte Podmaniczky Jánost, hiszen az fiait az ő vezetése alatt álló pozsonyi líceumba küldte tanulni.30

Német betelepítés a XVIII. század második felében
A háromnemzetiségű Rákoskeresztúr kialakulása a németek XVIII. század második felében
történő betelepítésével vált véglegessé. Ennek több oka ismeretes. Tóth Péter így ismerteti ezeket:31
A betelepülők földhöz szerettek volna jutni. Az örökösödési törvények miatt – változóan – a legidősebb vagy a legfiatalabb gyerek örökölt, ha volt mit, a túlnépesedés következtében a termőterület nem tudta eltartani őket.
Protestáns hitükhöz ragaszkodtak. A bécsi udvar ausztriai tartományaiban üldözte a protestánsokat. Az 1555-ös augsburgi vallásbéke a „cuius regio - eius religio” (akié a föld - azé a vallás) westfáliai
békében (1648-ban) megerősített elvét, vallották, ahogy számos más területen a fejedelmek, a
földbirtokosok is.
Szabad költözési jogot kívántak nyerni. Helyhez voltak kötve, nem menekülhettek el a földesúri
önkény alól.
Szabadulni akartak a nagy adóterhektől. A kivándorló jobbágyok Magyarországon 3 év, kézművesek és kereskedők 10 év adómentességet kaptak, a későbbiekre is kevesebb adófizetést ígértek.
Menekülni akartak a természeti katasztrófák által sújtott területekről. A mostoha időjárási viszonyok
miatt helyenként több éven át igen gyenge termés volt, ennek következtében sokat éheztek.
Menekültek a háborúk miatt. A határmenti háborúk következtében – főleg francia-német viszonylatban – sokat szenvedtek, embereket öltek meg vagy hurcoltak el, házaikat felégették, a
termést elpusztították.
A háborúk befejeztével a leszerelt katonáknak és azoknak, akiknek a hadsereg biztosított megélhetést, új életet kellett kezdeni.
Vadászati és vadkárok miatt. A főnemesek nagy hajtóvadászataik alkalmával a termést gyakran
tönkretették, a jobbágyoknak a termést dézsmáló vad befogásáért, megöléséért igen súlyos büntetést kellett elszenvednie, de még elzavarni sem volt szabad a vadállatokat.
A keresztúri telepítések szempontjából fontos dátum 1763, Mária Terézia ekkor a Bánátba, Temesvárra és a határvidékre katolikusok, az ország középső részébe és Erdélybe evangélikusok
telepítését írta elő és 1782., amikor II. József adott ki telepítési rendeletet, amely külön hangsúlyozta többek közt a szabad vallásgyakorlást is.
A rákoskeresztúri német telepítéseket Podmaniczky II. János (1718-1783) és Podmaniczky
30
31

BARTÓK 1994. 54. o.
TÓTH Péter: Rákoskeresztúr betelepítésének történelmi háttere. in: Megláttam népem nyomorúságát. szerk.: Léránt
István. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség. Budapest 2005. 48-55. o.
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Podmaniczky II. János és leánytestvére.
Mányoki Ádám festménye.
A MTA tulajdona

I. Sándor (1723-1786) szervezték. Az osztrák tartományokból (Stájerországból, Karintiából, Felső-Ausztriából) a németek Enns és Ybbs dunai kikötőiből a Dunán Bécsig, majd onnan tovább
Pestig hajón, a birodalmi Németországból – főleg a Baden-Wüttenberg tartománybeliek –
Ulmból szintén a Dunán hajóval érkeztek Pestre, onnan gyalog és kocsival a kijelölt településekre. Ulmban a Duna partján az onnan indult kivándorlások helyén emlékművet emeltek.32

Ulmer Schachtel, azaz ulmi skatulya (dereglye), amilyenekkel a Németországból érkező betelepülők érkeztek. Miután elérték uticéljukat, szétbontották őket és faanyagként értékesítették vagy felhasználták.
Az osztrák tartományokban az 1750-es években, különösen az Enns folyó völgye, a Grimming
völgyben fekvő Pürg és ennek közelében fekvő Tauplitz volt a lutheránusok fő területe. A hatóságok kihallgatásokat tartottak, a gyanúsítottakat a római katolikus egyház melletti hitvallásra kötelezték. Mindez az udvar egyetértésével történt. Az áttelepülés bonyolítására még egy külön bizottságot is létrehoztak, amely 1752 és 1772 között intézte a kitelepítések ügyét.33 Ugyanekkor a
Ráday és Podmaniczky család ikladi és rákoskeresztúri birtokára telepeseket keresett s meg32
33

TÓTH 2005. 52. o.
BARTÓK 1994. 60. o.
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egyeztek, hogy jöhettek az ott üldözött eretnekek magyarországi birtokokra.34 Brandtner Pál így
írja le a kitelepülést: „1752 június 2-án indult az első csoport Rákoskeresztúrra. Körülbelül 30-40 fő. Ebben a csoportban volt a később Ikladra áttelepült Ecker, Krauss, Kzeutzer, Hirn, Strimizer. Ezzel a csoporttal remélték »szanálni« a helyzetet. De már június 25-én azt kellett jelenteniük, hogy a helyzet nem változott és a remélt változás nem következett be. A pürgi parasztok ugyanolyan kemények, mint azelőtt voltak.
Július 29-én újabb döntést hoztak további családok Magyarországra való telepítése ügyében. »Elcsábítják a
társaikat« - mondották. Kihallgatásuk alkalmából tulajdonukkal és gyermekeikkel szabad elvonulást ígértek.
1752 augusztus 1-én szomorú szívvel indultak el a gyönyörű Tauplitzból Steinach felé, mely az Enns völgyében fekszik és kerületi (járási) székhely volt. Két óra hosszáig tartott ez az út gyalog minden elhozhatóval és természetesen a gyermekekkel. Ezekről a családokról tudunk: Schiemer, Pötsch, Sachtner, Feichtner,
Loreser, Lakchner, Holl és Gutershuber. Steinachban találkoztak az Irdning és környékéből valókkal: Mayer
(Zelzer), Sauschnelder-Mayer, Brandtner és Fasold. Itt az a meglepetés érte őket, hogy a járási kapitány semmibe sem véve a kitelepülési engedélyt idevonatkozó pontját - a gyermekeiket nem engedte magukkal
vinni. Rettenetes szívszaggató jelenetek játszódtak le. Az asszonyok a gyermekeik és s férjeik között jajveszékelve szaladgáltak, nem tudván választani! A kapitány lábai elé borulva kérlelték embertelen döntésének
megváltoztatására. De minden könyörgésükre és sírásukra egy választ kaptak: »Nem elég, hogy magatok
robotra mentek, még a gyermekeiteket is szerencsétlenségbe akarjátok dönteni? « A parancs a katonáknak
így szólt: Vigyétek a gyermekeket.”35
1756-ban több csoport indult el Rákoskeresztúrra, de nem ismerjük a jövevények névsorát.
Eredetileg a kivándorlókat Erdélynek szánták, de ott ez időben pestis tört ki, s a kormány nem
akarta a kivándorlókat a járvány veszélyének kitenni, ezért úgy döntött, hogy ezeket Magyarországon helyezi el éspedig olyan helységekben, ahol helyben vagy közelben evangélikus templom
és egyház van. Podmaniczky I. Sándor ígéretet tett, hogy ő a nevezett családokat saját birtokán,
Rákoskeresztúron, amely hely nem messze esik Pesttől és alig fél órai járásra Cinkotától,36 kívánja
elhelyezni, s nekik mind lakóházaik felépítésénél, mind életfenntartásukhoz szükséges dolgok
beszerzésénél segítségükre lesz. Ezek a betelepülők azonban nem maradtak Rákoskeresztúron,
Ikladra, Hartára, az Erdélybe, azon belül Szászsebesre mentek tovább.
1759, 1765, 1768. években is jöttek újabb telepesek. Juthatott belőlük Rákoskeresztúrra is és
Hartára is. Bartók János megállapítja: a német telepeseknél ugyanazt a mozgalmas életet találjuk,
mint a szlovák telepeseknél. Ha nem voltak megelégedve helyükkel, minthogy szabad költözködési joggal bírtak, ki-ki ment magának jobb helyet keresni.
Van feljegyzés arról, hogy Mária Terézia 1763 október 22-én kelt határozatával elrendelte,
hogy a követező Karintiából kivándorolni akaró személyek a Podmaniczkyak rákoskeresztúri birtokára mehetnek.37
1761-től kezdve az időközben eltávozó telepesek helyére újabbakat hoztak. Ha nem is olyan
szervezetten, mint a nagyobb akciók alkalmával, kisebb csoportokban jelentős számban érkezhettek. Ekkortájt települt be több olyan család, akik még napjainkban is Rákoskeresztúron élnek
vagy éltek a XX. században.
Az 1770-es urbáriumban szerepel Misbrandtner Gerhold, Schleckman Gusztáv, Heberle György
(családneve később Gébelévé változik) és Altziebler Jakab neve. Sok esetben azonban a cinkotai
KÓSA 2006.25-26. o.
Paul BRANDTNER: Beitrag zur Geschichte der Transmigration inner- und oberösterreichischer Protestanten nach
Ungarn Iklad und Rákoskeresztúr in Deutschen Forschungen in Ungarn Jahrgang IV. (1939) Heft 1-2, Budapest.
Idézi KÓSA 2006. 27. o.
36 Hosszú ideig csak Cinkotán volt evangélikus gyülekezet a környékben. A rákospalotaiak például még az 1850-es
34

35

37

évek elején is oda jártak.
KÓSA 2006. 26-30. o.
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evangélikus anyakönyvek hamarabb tudósítanak a betelepülőkről, mint a különböző összeírások.
Így 1759-ben már előfordul bennük a Würtembergből származó Schleckmann család neve.38 Az
iparosok összeírása pedig már az 1758-as évben említi Derzbach Wolfgang molnár nevét.39 A Hammer, Burger családnévvel a Németfalu 1780-as adókivetési jegyzékében találkozhatunk.40
Noszkó István lelkésznek, a rákoskeresztúri evangélikus egyház történetét feldolgozó
írásában41 szerepel, hogy 1778-ban József főherceg, a későbbi II. József király egy hadgyakorlat
alkalmából Rákoskeresztúron is megfordult és feltűnt neki a 18 elhagyott ház. Sógorát, Albert
szász herceget arra kérte, hogy az üresen maradt házak betelepítéséről hamarosan gondoskodjon. Ennek következtében, először 1779-ben, leginkább Würtembergből több család telepedett
le a Podmaniczky-család engedelmével az üresen maradt telkekre, ill. házakba.
Brandtner Pál öt család származási helyét az alábbiak szerint adja meg: a Schleckmann és
Gehner (Göhner) családok származási helye folyamatos anyakönyvi adatokkal bizonyított, a
württembergbeli Eichtersheim, illetve Ofterding nevű falujából érkeztek. Az Altzebler
(Altziebler) család a karintiai Drautalból a Brunner, Burger, Mayer családok Karintiából, a Zettler
család stájerországbeli Kayserberg uradalmából érkezett. Közülük az Altziebler család tartotta
fenn a legtovább a kapcsolatot a szülőföldön maradottakkal, még az 1930-as években is látogatták egymást.42

Rákoskeresztúr gazdasági élete a XVIII. században, az úrbérrendezés
Amint a korábban ismertetett összeírások adataiból is kitűnik, a XVIII. század első felében
Keresztúron elsősorban a szarvasmarha és a juhtenyésztésre fektettek hangsúlyt.
Az 1736-ből ránk maradt egy összesítés, amely ismerteti, hogy 1733-tól 1736-ig személy szerint kik jártak áruikkal a pesti piacra, mit vittek eladásra és milyen összegű városi illetéket
(kövezetvámot, mérőpénzt) fizettettek velük Pest városa pénztárába.43 Az összeírásból megállapítható, hogy a keresztúriak árpát, búzát, rozst, zabot, kölest, füvet szénát, baromfit, sertést,
bárányt, szarvasmarhát és lovat adtak el. A jelzett időben 130 alkalommal keresték fel a pesti
piacokat. (Az iratnak külön érdekessége, hogy a falu vezetőinek aláírásán kívül szerepel rajta
piros viaszpecsét-lenyomat. A pecsétrajzon két lombos faág, félkör alakban körülölel egy ekevasat és egy csoroszlyát. Körirata: Kerestur falu.)
A helyi iparra, kereskedelemre vonatkozó adat, hogy taxálisok44 1758-as összeírásában hét személy nevével találkozunk: Treibach (talán Derzbach) Wolfgang és Osztás János molnáréval, Higrini
(Nigrini ?) bérlőével, Maykovics Mátyás urasági kocsmároséval, Tribely Mihály ácséval és Krsák Pál
mészároséval.45
Mária Terézia 1767-ben adta ki úrbéri rendeletét, amelynek értelmében Urbáriumokat kellett
készíteni. Ezekből tájékozódhatunk legsokrétűbben a XVIII. századi, magyarországi gazdasági
viszonyokról. Kiadásukat megelőzte egy összeírás, amely felmérte a jobbágyok, a község anyagi helyzetét, viszonyát a földesurukkal. Kilenc kérdésre kellett válaszolni, egységesen, országszerte. A válaszokat általában a község bírái adták, a jegyző lejegyezte és az adatokat a megye
magisztrátusának továbbították. Keresztúr esetében ezek a következőképpen néztek ki:
BARTÓK 1994. 63. o.
BARTÓK 1994. 65. o.
40 Közli KÓSA 2006. 35-36. o.
41 Kézirat a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség irattárában
42 Idézi TÓTH 2005.
43 Pest megyei Levéltár IV. 1-d. Acta Miscellenea Politica 1736:12. Ismerteti: dr. BARTÓK Albert: A magyarok és szlovákok betelepülése. in: KÓSA 2006. 17. o.
44 A taxálisok az adót nem porta szerint, hanem egy összegben fizették. Itt: iparosok, kereskedők
45 PmL. CP.II.229. Közli Bartók 1994. 65. o.
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1. kérdés: Van-e, s ha van, mióta van Urbáriumuk?
„Urbariumunk nincsen, és nem is emléttyük, hogy valaha helységünknek urbariuma lett volna.”
2. kérdés: Adóikat szerződés vagy bevett szokás szerint szedik? Mióta van szerződésük vagy,
ha szokás szerint teljesítik kötelezettségeiket, mióta van ez gyakorlatban? Korábban volt-e
szerződés?
„Mostani adóinkat ab anno 1752. bévett szokás szerént mind ekkoráig állandóképpen (mint alul következik) fizettyük. Annak előtte pediglen néhai tek., nemzetes és vitéz1ő Podmaniczky János úr ideiben, in
anno 1727. tett contractusunk mellett egész 1752-ik esztendőig állandóképpen füzettük, melly
contractusunk szerént való adónk is akkoriban ebbül álló volt, tudniillik: minden egy egész ház helyes
esztendenként kész pénzt 5 ft-okat, fél helyes 2 ft-ot 50 d-t, zsellér pedig egy ft-ot 25 d-t füzetet. Ezen
adónk azomban terhes lévén, hogy azt könnyebben ki füzethessük, az pénzbeli adónk relaxáltattván 46
résziben, a helyet 100 p. (pozsonyi) mérő alá való szántásra közönségesen esztendőnként köteleztük
magunkat.”
3. kérdés: Az uraság által beszedett és szokás szerint való adójuk miből áll, mikor, mi módon
hozatott be?
„A mint már föllül mondottuk, mostani adóinkat 1752-ik esztendőtül fogvást bé vett szokásból füzetvén,
esztendőnként adunk edgy egész ház-helytül censusképpen 3 ft-ot, fél házhelytül 1 f t-ot, 50 d-t, fertályosok vagyis zsellérek 75 pénzt adnak.
Culinárékat47 esztendőnként edgy egész ház helyes ád: csirkét nr. 3, ludat nr. l, tojást nr 20, vajat itzét
nr. 2; fél helyes: csirkét 3, tojást l0, vajat itzét l; fertályos csirkét 2, tojást nr. 5, vajat fél-itzét. És ezekbül
áll mindennemű kész pénzbéli és naturálébúl. való adónk.”
3. kérdés: Milyen közjavai, milyen hiányosságai vannak a helység területének?
„Helységünk Beneficiuma:48 Vagyon fél esztendeig helységünk számára minden pénz nélkül bor-kocsma,
mellynek jövedelmét közszükségünkre fordéttyuk.
Tek., uraságunk engedelmébül minden árenda nélkül vagyon helységünk számára edgy vízi malmunk,
mellynek esztendőbeli jövedelmit hasonlóképpen köz-szükségünkre, kivált pediglen quártélyosoknak49
tartására fordéttyuk.
Minden esztendőben edgy köz-földet helységünk számára tek. uraságunk engedelmibül szántván, abban
31 p. mérő vető mégyen, mellynek haszna közszükségekre fordéttatik,
Helységiünk számára vagyon edgy köz-rétünk, mellyen esztendőnként l4. szekér széna jó nedves időben
meg teremvén, aztat helységünk szükségére fordéttyuk.
Határunkban uraságunk engedelmébül edgy köz-erdőcskénk vagyon, mellyet parantsolattyábul uraságunknak tilalomban tarttván, abbul egyedül helységünk számára, úgymint quártélyosoknak szükségire
és más afféle köz szükségekre szabad fát vágnunk.
Tek, uraságunk jó-voltábúl minden füzetés nélkül az mészárszéknek három rész esztendőbeli jövedelmét
bírjuk, mellytül is esztendőnként különösen helységünk számára az mészáros 18 ft-okat füzet be; aztat is
köz-szükségünkre fordéttyuk.
Határunkban mind vonyó, mind pediglen heverő marháinknak elégséges pascuumjuk50 vagyon.
Szőlő-hegyünk lévén határunkban, azon többnyire majd minden lakosnak szóleje vagyon, és abban annak ideiben alkalmas bor teremvén, segéltyük magunkat.
Határossak lévén Pest városával, beneficiumunknak mondhattyuk hogy ottan lévő piarczon a micskénk
vagyon, maga follyó árrán el adhattyuk.
elhagyván
Culináré: konyháravaló
48 benefícium: kiváltság, kedvezmény, jótett
49 quartélyos: beszállásolt, elszállásolt (katonák)
50 páskom: legelő
46
47
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Ottan lévő ő felsége só-házához Szegedül, a midönn időt vehetünk, pénzért sót hordunk, Nem különben
pesti határban lévő szőlőknek miveltetésére is, kivált akik szegényebbek vagyunk, járván, azzal is
segéltyük magunkat.
Házaknak fejérítésire határunkban kiváltképpen jó agyag lévén, aztat más helységekre hordván, fáért,
hamuért cserébe adgyuk és avval is magunkat segélttyük.
Fogyatkozása határunknak az, hogy sovány, homokoss. És különös erdőcskénk (mellytül elégséges
fütelékünk lehettne) nincsen, - Ezen kívül Rákus-vize határunkon által follyván, nagy áradásnak idein
némelly esztendőkben szénáinkban kárt szokott okozni., és az ki önttvén, sásos és csátélyos szénát termeszt egy darabján rétünkek.”
5. kérdés: Hány és milyen földjei, kaszálói vannak egy egész telkes gazdának? Hány pozsonyi
mérő alá való minden hold földje? Szokott-e a rétjein sarjút51 is kaszálni?
„Három vetőre52 lévén szántó-földjeink, minden vetőben edgy egész ház helyes gazdának 6 darab földgye
vagyon, melly darabokban öszveséggel mind a három vetőben 72 p. mérőt edgy egész ház helyes gazda el
vethet; úgy hasonlóképpen fél helyessek és a proportione fertályossok 53 négyen annyit, mint edgy egész
ház-helyes, ell vethetnek.
Réttyeink három nyilasban lévén föl osztva, azokon jó nedves esztendőben egy egész ház helyesnek hat
szekér szénája szokott megteremni, úgy a proportione fél helyesseknek is és fertályosoknak szintén annyi.
Sarjút, midőn száraz idő vagyon, szoktunk réttyeinken kaszálni; a midőn pediglen nedves idő vagyon,
azt a víz miatt teljességgel nem használhattyuk, mivel a mit kaszálnánk is, azt a víz miatt e szénának
nem tehettyük.”
6. kérdés: Milyen, hány napos a robot, hány igás állattal megy? Beleszámít-e a robotkötelezettségbe az oda- és visszaút?
„Robottánknak bizonyos napi számát nem tudgyuk, minthogy ekkoráig az robottáinknak szabott napja
nem volt. Hanem szükségéhez képest tek. uraságunknak Pestre holmi naturálékkal egykor-máskor, úgy
nemkülömben Aszódra is fuvarozásokat tettünk. A midőn épületek tek. uraságunktul tétetettek, azokra
szükséges fa-materialékat az Dunárul hol ide, hol pediglen Aszódra vittünk.
Határunkban 1évő tek. uraságunknak a majorság földgyeit szántván, azokat minden szántásnak alkalmatosságával 3 nap által szántyuk és negyedik nap bé vettyük. Azakban termett gabonát, robottként
arattván, 2-3 nap föl arattyuk és edgy nap bé hordgyuk.
Mindennemű munkát pediglen, amellyel előszámláltunk, annyi marhával végezzük, a mennyivel magunknak a munkát tesszük, sőt kevesebbel is gyakortább szoktuk végezni. Az menetel és vissza jövetel a
föllül mondot okbul ekkoráig robottban nem számláltatott.”
7. kérdés: Miből, mennyi kilencedet adnak? Ez szokásban van-e a vármegye egyéb helységeiben? Ezen felül milyen adót adnak évente az uraságnak? Az adójuk, ajándékuk terményben vagy
pénzben adják?
„Helységünk curiális54 lévén, ekkoráig őszi és tavaszi gabonábul, borbul, báránybul, méhbül hetedet adtunk, és az szerént más curiális helységek is ezen nemes Pest vármegyében a hetedet szokták adni.
Az adóinkat már föllül meg mondottuk.
Ajándékot annak előtte új-esztendő napra edgy borjút vagy a helyet edgy körmöczi aranyat szoktunk
adni., most pediglen edgy esztezdőtül fogvást helységünk tek, uraságunk között 5 részre föll osztattván,
semminű ajándékot sem kész pénzben, sem pedig más termésekben nem adunk.
sarjú: a második, illetve az utána következő kaszálások
A három nyomásos gazdálkodás szerint
53 arányosan a negyedtelkesek
54 1848 előtt olyan falu, amelyben kizárólag nemesi jogállású vagy nemesi telekre telepített jobbágyok és zsellérek, ill.
nemesek vegyesen laktak. (Néprajzi lexikon)
51

52
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8. kérdés: Hány puszta házhely van a községbe? Mióta? Miért pusztult el, kinek a birtoka?
„Puszta ház-hely nincsen helységünkben, sott inkább ekkoráig szaporodásunk voltt.”
9. kérdés: Szabadosok vagy örökös jobbágyok?
„Örökös jobbágyok vagyunk minnyájan."
A kérdésekre a választ Szebelédi András Keresztúr helység „fő bírája” adta, Mihinszky Dániel
jegyző jegyezte le.
A megyei bizottság ennek alapján elkészítette a rákoskeresztúri úrbéri rendezést, és azt a
megye 1770. március 20-án tartott közgyűlésén elfogadta. Az elkészített úrbéri tabellában
(táblázatban) minden jobbágy, zsellér neve után beírták a teleknagyságot és az ebből következő adókat, szolgáltatásokat.
Rákoskeresztúron majdnem pontosan ugyanazt a teleknagyságot, azokat a szolgáltatásokat
határozták meg, mint az ország többi településén. E szerint Keresztúron egy jobbágytelek nagysága 26 hold szántóból, akkora házhelyből állt, udvarral, szérűs- és veteményeskerttel együtt,
amelybe 2 pozsonyi mérő mag vethető.55 (Hozzáfűzték, hogy ha valakinek ennél kisebb belső telek jutna, azt a külső esetében kárpótolni kell. Mindenkinek járt 8 kaszálóra való rét is.56
Szent Mihály naptól Szent György napjáig joguk volt bort mérni a kocsmában, amelynek
jövedelme az övék lett, minden marhájuknak elegendő legelőt írt elő az urbárium, a földesúrnak előírták, hogy ha nincs elegendő fát adó erdő a községben, akkor engedje meg, hogy máshol lévő erdejéből tűzi- és épületfát vihessenek.
A robotszolgáltatást minden egészhelyes jobbágy részére heti egy nap igás robotban – amelyet négy marhával kellett teljesíteni – írták elő a maga szekerével, mezőgazdasági eszközeivel.
(Ez napkeltétől napnyugtáig tarthatott és beleszámított az oda- és visszaút is!) Ha nem volt
elég igaereje, akkor két nap gyalogrobottal tartozott. A nagy mezőgazdasági idénymunkák –
az aratás, kaszálás, szüret – esetén ezt a földesúr hetente duplájára emelhette, de akkor a hátralévő időben arányosan kevesebbet kellett „robotolni”. Természetesen e szolgáltatások a fél-,
negyedtelkesek esetében arányosan csökkentek. A házas zsellérnek évente csak 18, a házatlannak 12 napjára tarthatott igényt az uraság. Ha mindezt a jobbágy készpénzzel meg akarta váltani, egyezség alapján megtehette, de a megváltásra nem volt kötelezhető.
Minden esztendőben egyszer, két napig tartó hosszú fuvart voltak kötelesek teljesíteni, ezt
azonban nem követelhették tőlük a már említett idénymunkák idején. Ezen kívül évi egy öl fát,
a hegyvámot és a kilencedet is köteles volt a jobbágy beszállítani.
Minden jobbágy és házas zsellér évi egy forinttal tartozott urának, az egészhelyes évi 2 csirkét, 2 kappant, 12 tojást, 1 icce57 vajat köteles volt beadni, 30 telkenként pedig egy borjút vagy
1 ft 30 kr-t. A pálinkafőzés is adóköteles volt: az üst használatáért kellett évi 2 forintot fizetni.
A menyegzőre tartoztak ajándékot adni, ha pedig véletlen fogságba esett volna az úr, kiváltásához méltányosan hozzájárulni.
Minden termésből, kenderből, lenből, mézből, bárányokból, gidákból kilencedet kellett beszolgáltatni, kivéve abból, ami a ház telkén termett. Itt a bor esetében volt a legszigorúbb a
szolgáltatás, ha egyik évben nem termett elég szőlő, a következő évben a kilencedet megduplázták. Viszont, ha a szántón ugyanazon évben másodvetés is termett, abból nem járt kilenced.
A magvaszakadt vagy elszökött jobbágyok javai a földesurat illették, de ha az ő kegyetlensége miatt ürült meg egy telek, az a jobbágyokat illette, ám ezért szolgáltatásokkal tartoztak.
55 Kb.

2 hold

56 egy

kaszáló, akkora, amekkorát egy ember egy nap alatt képes lekaszálni.

57 icce:

űrmérték, 0,84 liter
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Csak a földesurat illette meg a halászat és a vadászat, madarászat, továbbá a szeszfőzés és
árusítás joga. Ezeket azonban árendába adhatta. A mészárszékből befolyó jövedelem is az övé
volt.
A jobbágy halála utáni osztozkodásból, az eladott, elcserélt, hagyományozott javak után
illeték nem illette meg az uraságot. A dohány, vaj, méz, viasz, len, kender és egyéb termékek
eladását nem akadályozhatta, de elővásárlási joga volt. Ezen kívül még számos apróbb tilalmat
tartalmaz az úrbéri tábla.58
Bírságpénzt csak az úriszék ítélete alapján lehetett a jobbágytól szedni, viszont különböző
vétségekért kisebb nagyobb büntetések – 1-2 napi kézimunka, legfeljebb 24 botütés, (asszonyi
állat esetében ugyanennyi korbácsütés), a tömlöcbe zárás – megengedett volt. A paraszt fegyvert, vadászebet nem tarthatott, más községből húst be nem vihetett. Házhelyet csak a földesúr engedélyével adhatott el vagy cserélhetett. Jövevények csak az ő engedélyével telepedhettek a községbe.
Az úrbéri rendezés tabellájából kitűnik, hogy Rákoskeresztúron akkor 103 telepes, 58 jobbágy és 5 zsellér lakott. Ebben benne vannak a németek is. A napszámosokat, urasági cselédeket, egyéb foglalkozásúakat, kb. 50 családot hozzászámolva, a község összlakosságát 680-850
lélekre lehet becsülni.
Podmaniczky Jánosnak ekkor 12 jobbágy volt 6 ¾-jobbágytelekkel., Podmaniczky Sándornak 13
és egy házzal rendelkező zsellére 7 ¼ telekkel, Orczy Lőrincnek 16 jobbágy 6 ¾ telekkel,
Beleznay Miklósnak 14 jobbágya és egy házas zsellérje 6 és fél telekkel, Bujanovszky Elek Szilviusznak 11 jobbágya, három zsellérje 5 ¾ telekkel.

Rákoskeresztúr első részletes térképei
Keresztúrról és környékéről az első, részletes térképet 1775-ből ismerjük. Ezen már szerepel
a belterület, az épületek jelölésével, (megtudhatjuk róla többek között, hogy az Újsoron már
ekkor házak álltak), a külterületek a három malom, a szántók, szőlő, rétek, erdő, mocsaras területek ábrázolásával.59

Rákoskeresztúr térképen, 1775-ben
58
59

Részletesen lásd: BARTÓK 1994. 70-77. o.
Plan Von dem jährlich bezohen werdenden Lagerplatzes bey Pest auf drey Meilwegs in halben Umkreis links des
Donauufers; 1 hüvelyk = 800 öl (1:57 600); 75×59 cm; színes; fénymásolat; Budapest Fővárosi Levéltár XV.16.b.221/
cop1 – Pest és környékének áttekintő térképe. Készítőinek vezetékneve: Koncsek, Pemler, Bibus. Az eredeti a bécsi
Hadilevéltárban található, másolata a Fővárosi Levéltárban.
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Kevéssel több információt közöl velünk, de sokkal jobb, pontosabb kivitelben állnak a rendelkezésünkre az első katonai felmérés települést bemutató szelvényei. 60 A térképre tekintve, első
ránézésre észrevehetjük, hogy a főbb útvonalaink nyomvonala 1783-ban megegyezett a maiakkal. Ezek
ugyanis településeket kötöttek össze s ott jöttek létre, ahol a korban legkönnyebb volt közlekedni.
Azután, ahogy nőtt a falvak belterülete, természetesen mellettük alakultak ki az újabb és újabb
telkek. Ilyen ősi utunk a korábban már említett országút, amely ma a Pesti– és Csabai út valamint a
Ferihegyi út, amely Rákoskeresztúrt kötötte össze északon Csíktarcsával és Kerepessel. (Mai
nyomvonala, a végén kis töréssel lényegében a Naplás útig most is megegyezik a régivel, délen
pedig egy elágazás után Gyál illetőleg Vecsés fele vette az irányt.) A Cinkotai út vonalvezetése viszont majdnem teljesen megegyező. A belterületen ugyanígy „helyén van” az Újlak utca, de a mai
Bakancsos és Széchenyi utca nyomvonala is hasonló a régihez. (A Diák és Földműves utca esetében is
egyezésről beszélhettünk, amíg nem szanálták a környéket a lakótelep építésekor.)

Keresztúr az első katonai
felmérésen
S ha a környezetünket vizsgáljuk, okvetlenül meg kell említeni, hogy minden nagyobb útkereszteződésnél, elsősorban a települések határain volt egy csárda. A térképen szerepel a csabai
Kucorgó csárda is, a mai Zrínyi utca és Pesti út kereszteződésében, ennek a nevét ugyan nem adta
meg Wiener főhadnagy, de valószínűleg már ekkor is így hívták. Elnevezésének eredete állítólag
az, hogy télvíz idején nem fértek be az összegyűlt utazók, és kénytelenek voltak kint kucorogni a
hidegben.61 A település déli határában, a Vecsés-pusztára vezető út mentén volt a Keresztúri csárda.
A térképen leghangsúlyosabban megjelenő épület a római katolikus templom. Körülötte kiteresedik az országút. A másik fontos épület a Podmaniczky kastély. A felvételen mellette jobbról, balról
hosszú, a főúttal párhuzamos épületeket látunk. A nyugati gazdasági céllal épült építmény volt, s
a XIX. század második felének térképei szerint el is bontották. (Ennek helyén épült fel 1943-ban
az új evangélikus templom, a kastély „gazdasági udvarából” megkapott telken.) A keleti oldalon
pedig nem lehetett más, mint a Podmaniczky-javak összeírásában is szereplő nyolchelyiséges,
vályogból épült, zsindellyel fedett uradalmi kocsma. Hátul pedig valószínűleg istállók és szintén
gazdasági épületek voltak.62
Első katonai felmérés, XV/ 20. szelvény; déli része XV/ 21. szelvény (XV. oszlop, 20., 21. sor); 1783; 1: 28 800;
63,2×42.1 cm.; Felmérők: Wiener főhadnagy (XV/20.), Büschl (Buschel), százados (XV/21.); kéziratos, színes
61 Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése. Szerzői kiadás. Rákoscsaba 1912. 234. o.
62 BIBÓ István: A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky–Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárának közleményei 8 (83) új sorozat. Budapest 1979 32. o.
60
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Jelölik a malmokat, amelyekből ez időben már mindhárom patak parti működött Keresztúron.
(XV/21-es szelvényre csak kettő fért rá, a Határ malom, amelyet később Kraiko malom néven is
említenek, a XIV/21-esen van, de az 1775-ös térképen láthatjuk.) Ezek a Rákos-patak déli, üzemi
ágán voltak,63 amely akkoriban alig 100 méterre folyt az országúttól. A XVIII. századi összeírásokban már 1733-ban említenek Keresztúron egy malmot64 A térkép felvételéhez legközelebb eső
adat 1771-ből származik. Ekkor az egyik malom tulajdonosa Martin Jokt, a másik bérlője pedig
Krajka János.65
Az egyik, a XX. században is meglévő Cifra malom helyén állott a mai Ferihegyi út (korábban
Malom u.) mentén. A régi Malom-árok maradványa még ma is látható a rendőrkapitánysággal
szemben. (Talán ez lehetett az urasági malom korábban is, mert 1840 és 50 között az uraság építette újjá.) A másik az egykori Malom-tónál lévő épületben működött, nagyjából a mai Keresztúri
úti felüljáró melletti autókereskedések helyén. A harmadik pedig közvetlenül Keresztúr határában.
A térképünk készítésével nagyjából egy időben (1784 és 87 között) zajló első magyarországi népszámlálás adatai szerint 1023 fő, (191 család) lakott Keresztúron, 169 házban.66 A mappán – csakis a
templomot kihagyva – 158 épületet sikerült megszámolni. A két adatfelvételben szereplő épületszám-eltérés adódhat abból is, hogy a népszámlálás kicsivel később volt. Kerekítve 6,5 lakó jut
egy házra.
Ekkorra már kialakult a Németfalu, s ez némileg a térképen is látszódik. Ha megnézzük a telkek fekvését a Németfaluban, az kissé hasonlít a délvidéken, a németek számára épített falvak
mérnöki pontossággal kimért szerkezetéhez. Természetesen abból is adódik ez, hogy ez az újabb
településrész. Jóval korábban alakult ki a kastélytól keletre fekvő Tótfalu az országút mentén és a
Tabáni rész, a mai Ferihegyi út nyugati oldalán, Rákoshegy felé.
A temetőkert helye a mai Széchenyi utca mellett megegyezett az 1950-ig használt keresztúri
temetőével. (Ez a mai 56-os emlékmű környéke.)
Rákoskeresztúr térképes ábrázolását elemezve, az a szerencsés körülmény is adott, hogy könynyen összevethetjük Tessedik Sámuelnek a Patriotisches Wochenblatt für Ungarn című, német nyelvű
lap 1804. évi 4. számában található, Keresztúrról szóló korábban említett cikkével. Szerzője, elsősorban Bujanovszky Elek Szilviusz tábornok tevékenységét dicsérve ismerteti, hogy Podmaniczky
Erzsébet bárónő férje hogyan fejlesztette a települést. Ennek nyomai -– részben – a térképen is
megmutatkoznak.67
A Rákos-pataknak ebben az időben még több ága futott a település mellett. A legközelebbi alig
száz méterre az országúttól. A Cinkotai út ezeken három fahíddal, a Ferihegyi (akkor Tarcsai) út
pedig három kőhíddal ívelt át. A patak mellett réteket ábrázol Wiener főhadnagy és térképen néhány fával jelöli a kiserdőt, amelyet az említett cikk tanúsága szerint, legkésőbb 1773-ban telepített a lecsapolt mocsár helyén Bujanovszky. Nem jelenik meg hangsúlyosan a Pesti út északi oldalán, részben a mai Népkert – akkor Alsó kert –területén az akkoriban telepített angolpark sem.
Lehet, hogy 1883-ban ez még nem volt olyan jelentős, nem nőttek akkorára a fák, hogy érdemes
lett volna erőteljesebben ábrázolni. De nem is tudjuk pontosan, mikor hozta létre ezeket a tábornok. (1799-ben halt meg.) A kastélykertben viszont már jól látszik az írásban említett „legjobb szőlőkkel beültetett szőlőhegy”.
Ezt Malom-ágnak is nevezték
DOMBÓVÁRI Antal: Malmok, molnárok a Rákos mentén… in: Rákosvidék (havilap) VI/2-3. 2002. február, március.
10. o.
65 DOMBÓVÁRI 2002. 10. o.
66 DÁNYI Dezső, DÁVID Zoltán (szerk.) Az első magyarországi népszámlálás : (1784-1787) / KSH, Budapest
1960. 120-121. o.
67 Fordítása megjelent a Rákosmenti Múzeumi Estek II. évf. 2 számában (2007. július) 4-7. o. Közli: Tóth Péter.
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A keresztúri határban, a mai Rákosliget területén terült el a korábbi telepítésű szőlőhegy.
„Szőlő hegyünk lévén határunkban, azon többnyire majd minden Lakossnak szőleje vagyon…” – írják az
Urbárium kérdőívében. Láthatjuk viszont, a községtől nyugatra a pesti határban elterülő szőlőket
is, ahova a „kivált a kik szegényebbek”, gyakran jártak dolgozni. Ugyanitt írnak a „köz erdőcskéről” is,
melyet a településtől délre láthatunk, ám megjegyzik, hogy nem terem benne elégséges „fűtelék”.68

A Keresztúri-csárda a Gyömrőről Pestre és a Keresztúrról Vecsés-pusztára vezető utak kereszteződésében.
Fölötte az Urbáriumban említett “köz erdőcske”, tőle keletre pedig – megnevezés nélkül – a Merzse- mocsár
A térképezési munkálatoknak született még egy hatalmas eredménye, amely ma legalább anynyira értékes számunkra, mint a grafikus ábrázolás! Minden egyes szelvényhez készült egy írásos
bemutatás, amelyekből a Magyar Királyság esetében egy hétkötetes, táblázatos formájú
országleírás áll össze. Ez magyar nyelven, teljes terjedelmében mindmáig kiadatlan, csak az őket
érdeklő részleteket fordították le a kutatók.69 Ennek tartalmára vonatkozóan a Haditanács egységes utasítást adott ki. Minden egyes felmérőnek írásban is válaszolnia kellett az alábbi kérdésekre. Wiener főhadnagy központi kérdésekre adott válaszai a következők voltak:
1. kérdés: Mekkora falu távolsága rendes lépésben mérve a környező helyektől? Cinkotától
1 ¼, Csabától ¾, Pestől 3 ¾, Soroksártól 4 óra. Az erdő melletti Keresztúri csárdáig 1 ¼, aTauben Kobl-ig,
(galamb dúc?) más néven a „Cziffra” Csárdáig, amely Vetsys (Vecsés) pusztán volt 2, Ecserig 1 ¾, Maglódig 2, a Kucorgó csárdáig pedig ¾ órát kellett gyalogolni.
2. kérdés az építményekről: Egy kis templom, egy uradalmi épület és egy kastély (található itt.)
3. a vizekről: „Mint Pécelnél” azaz „Idefolyik a Rákos-patak is, de mocsaras talajra ér és hóolvadáskor
úgy elárasztja az egész völgyet, hogy egy ideig az utak is nehezen járhatóak. Az északról jövő víznek nagyon meredek a partja és ez még a gyalogos közlekedést is megnehezíti egy jókora szakaszon.”
4. (Az erdőkre, erdei utakra vonatkozó kérdésre nem válaszol.)
5. kérdés a mocsarakról, lápokról: „A rétek mocsarasak ugyan, de a vízelvezetések annyira megjavították őket, hogy száraz időben gyalog könnyen járhatóak.”
68
69

Lásd az urbárium előkészítésének kérdései adott válaszokat!
Német fordítás Ádám Ferenc megbízásából: Nagy Miklósné
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6. az utakról: „Az utak jók, csak a Pestre vezetők homokosak nagyon.”
7. kérdés a magaslatokról: „A falu egy enyhe lejtőnek támaszkodik és a szemközti szőlőshegyek uralják.
8. kérdés az utak és gyalogösvények állapotáról, valamint a templomok, temetők, majorok,
malmok és egyéb szilárd épületek, ill. egyéb stratégiailag fontos építmények leírásáról: „A falu
alatt és felett kis tavak találhatóak, amelyek lóitatásra nagyon alkalmasak.”

Az első magyarországi népszámlálás keresztúri adatai
Az első népszámlálást a Szent Korona országainak területén II. József rendelte el és 1784 és
1797 között ejtették meg. Ezek szerint Keresztúr községnek 169 ház volt a területén és 191 család
élt itt. A jogi népessége 1029 fő volt. A népszámláláskor 16 fő távol volt, 10 idegen tartózkodott a
településen. A tényleges népesség rovatba 1023 főt írtak. Közülük 209 házas, 203 nőtlen férfi volt
(összesen tehát 502 fő), 527 pedig nő. Papja ebben az időben nem volt a településnek, 5 nemesember és 8 polgár élt itt. A parasztok száma 101 volt, a parasztok és polgárok örökösei 91-en voltak.
90 zsellér és 27 „egyéb” kategóriába írt egyént számláltak meg. Egy szabadságolt katona tartózkodott otthon. A „sarjadékok” közül 12 évesig 142-en, 13-tól 17 évesig 34-en éltek a családokban.70

Keresztúr az első nyomtatott forrásokban
Rákoskeresztúr rövidke ismertetéssel szerepel az első Magyarország településeit bemutató
könyvekben: Korabinszky Mátyás 1786-ban kiadott, német nyelvű lexikonában és Vályi András Magyar Országnak leírása című művének -– amely a legelső magyar nyelven megjelent betűrendes
helységnévtár – harmadik kötetében, 1799-ben.
Sokkal részletesebben ír azonban róla az első magyarországi mezőgazdasági szaklapban, a
„Patriotisches Wochenblatt für Ungern”-ban, 1804-ben „Példák a magyarországi jó iparról és gazdaságról
- A rákoskeresztúri uradalom Pest megyében” című ismertetőjében Tessedik Sámuel. A szerző, aki több
alkalommal is megfordult vendégségben Keresztúron, elismerő hangon ír báró Bujanovszky Sándorról.71 Éppen elsősége miatt érdemes Tessedik cikkének részleteit kissé bővebben idézni:72
„A rákoskeresztúri uradalom Pest megyében 2 órányira fekszik Pesttől. … Amikor ezt a birtokot 34 évvel ezelőtt láttam, és 4 napot időztem itt, akkor még ugyanolyan szántóföldek, mezők, kertek, szőlők voltak,
más uradalmakhoz hasonlóan, amiket Pest alatt lát az ember -, kivéve egy kis lucernást, az első lucernást,
amit Magyarországon láttam. …. Itt a falu mellett volt egy nagy, mély mocsár, melynek kipárolgása káros
és mérgező, embernek és állatnak is romlására volt. … Különböző kártevők éltek ebben … A körülötte fekvő
mezők sivárak voltak, legfeljebb savanyú, használhatatlan füveket teremtek, gyümölcsfákat, egyéb fákat
vagy bokrokat nem lehetett itt látni. Egy nemes és dolgos férfira várt az a feladat, hogy ezt a vidéket Paradicsommá alakítsa át. A katonaként és állampolgárként egyaránt híres és fontos férfiú, a lovasság generálisa, a
Sziléziában született báró ALERIUS SYLVIUS BUJANOVSZKY VON BUJANOVA, akinek elvesztését
mélyen tisztelt özvegye, barátai, és minden alárendeltje gyászolja, egy Podmaniczky bárónővel kötött házasságán keresztül lett az uradalom tulajdonosa.
DÁNYI – DÁVID 1960. 120-121. o.
Valószínűsíthető, hogy a név helyes írásmódja Bojanovszky. Tóth Péter a Rákosmenti Múzeumi Estek 2007. júliusi
számában (II. évf. 2. szám) közölt egy fényképet egy korabeli iratról, amelyen a báró özvegye, Podmaniczky Erzsébet
Bojanovszkynéként írta alá a nevét, (4. o.) ezt valószínűsíti az is, hogy a lengyelországi Bojanowo-ból származik.
Azonban az összes korabeli – lásd Korabinszky, Vályi, Tessedik) forrás és későbbi helytörténeti munka (Bartók, Kósa,
Dombóvári) Bujanovszkyként említi. Bujanovszky Alex Silviusként is írják a nevét.
72
A Rákosmenti Múzeumi Estek 2007. júliusi számában közölte Tóth Péter. 5-7. o. Fordította: Görög Zoltán és felesége
70
71
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Messzi országokból érkezett ide nagy kitüntetésekkel, és ami katonánál ritkán fordul elő: gazdasági ismeretekkel. Azzal a nemes szenvedéllyel érkezett vissza, hogy uradalmát lehetőleg virágzó állapotra emelje. …
1. A lecsapolt mocsárból néhány év alatt a tábornok úr saját kezével ültetett fűzfákból, tölgyekből, szilfákból, nyárfákból és hársfákból álló erdő nőtt ki, amely 11 éves időközökben történő fakitermelése által már
több mint 20 éve látja el tűzifával az uradalmi konyhákat, kályhákat, valamint kedves és vonzó képet nyújt a
tájnak nagyban hozzájárulva a helyi klíma javításához.
2. A kiserdő mellett fekszik az elhunyt által telepített, nagy kiterjedésű uradalmi kert, amely az azt létrehozó urának a legnagyobb örömöt jelentette. … A tulajdonos arca megfiatalodni látszott, amikor számtalan
gyümölcsfája betakarított gyümölcseinek gazdagságát és más növények nagy változatosságát maga mutatta
be. Az idelátogatót kellemes meglepetés éri ebben a kertben a tavak, vízfolyások, boltíves ösvények, különféle
ültetvények, facsoportok láttán. A szép kerti ház oszlopokon áll egy vízfolyás felett, és szép kilátás nyílik
onnan az urasági kastélyra és a kert egy részére. Ide belépve elénk tárul egy hatalmas, az egész hátsó falat
beborító festmény, amely részben a tábornok úr életének történetét jeleníti meg. Egyik oldalon egy erődítmény elfoglalását látjuk, ezzel a felirattal: "A múlt"; a másik oldalon a földművesek nyugodt munkáját és a
csendes serénykedés gazdag áldását látni a felirattal: "Jelen". E két ábrázolás között, középen ül a tiszteletreméltó család, és pillantását a múltból a jelenre fordítja. A háttérben megjelenik végül egy magas, meredek
hegy, amit éppen két, tanításra vágyó mászik meg, messzelátóval kémlelve: mi rejlik a felhők mögött. Itt a
felirat így szól: "A jövő." Mindkét alak tudtul adja a másiknak, hogy minden fürkészésük ellenére semmi
biztosat nem tudnak. A hegy lábánál térdel egy paraszt, aki Istenbe vetett teljes bizalommal rábízza jövőjét
az Ő bölcs gondviselésére. … Majdnem minden növény jól megterem ebben a kertben, mert a nedves talaj
nagymértékben elősegíti növekedésüket.
Igen, a nagyon száraz, 1794. esztendőben láttam ebben a szép kertben pompás növényeket, míg a körülötte levő vidéken arról panaszkodtak, hogy a tartós szárazság miatt nincs termés. A kerti lak közelében példaszerű méhészet található, és egy teknősbékás tó. A lucernás, valamint a mocsár és a láp vízelvezetése által
létrejött más természetes rétek a legjobb állapotban vannak. Különösen említésre méltóak e kertben termesztett különféle fűszernövények, melyek az urasági konyhában nagyszerűen helyettesítik a külföldi fűszereket...
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3. A völgy másik oldalán, ott, ahol valamikor láp volt, az alattvalók pompás rétje van, hosszan elnyúló
árokkal, amit minden évben egyszer kitisztítanak, hogy az összegyűlő esővíznek és a hólének lefolyása legyen, és ott, ahol 20-egynéhány évvel ezelőtt emberek és állatok belefulladtak, ott most évente kétszer, sőt jó
évben háromszor a legszebb szénát takarítják be...
4. … hogy a mélyen fekvő talajt megemeljék, és jó kerti földdé alakítsák át, ezért három halastavat hoztak
létre; a kiásott földet a magasításhoz használták fel és a víznek megadták természetes rendeltetését, hasznos
halakat tartottak, káros vízi állatok helyett. Most ezek a tavak látják el az urasági konyhát halakkal, amit
azelőtt Pestről kellett drága pénzen hozatni.
5. A megreformált földművelést az urasági telken olyan mesterien szabályozták be, hogy az a paraszt, aki
oly nehezen és kelletlenül mégiscsak elhagyta a régi módszerét, saját ösztönből, elődjének szép példája nyomán elkezdte a földet jobban megmunkálni, és trágyázni kezdte a földet, és kaszát használni a sarló helyett.
A Dél-Magyarország számára oly szerencsétlen 1794-es száraz évben az itteni paraszt a jószágát szalmaszecskával, pelyvával és szalmával etette, míg ugyanakkor más, a természettől megáldott vidékeken a jószágok sanyarú módon éhen haltak. A keresztúri paraszt a maradék hosszú szalmáját a közeli Pesten jó pénzért
el tudta adni, mert a jó minőségű, gazdag, zsíros trágya által megjavított talaj most még egyszer annyi
gyümölcsöt és szalmát hoz, mint korábban. A keresztúriak arra is rászoktak, hogy gabonájukat nem lovakkal tapostatják ki, hanem ősszel és télen csépelik. Ezáltal megkímélik a lovaikat, amikkel jobban és korábban
tudnak szántani.
6. A szép és mesterien megépített és felszerelt uradalmi kastélyokról nem mondok semmit. A kastélyokról
majd más fog írni. Még annyit a szomszédságáról: Annak a keleti oldalára helyezett virágágyás adja a legkellemesebb, legpompásabb látványt. A nyugati oldal egy, az elhunyt által telepített, a legjobb szőlőkkel beültetett szőlőhegy, amelynek tetejéről az uradalmi kert egy részére és a falu egy részére néző pompás kilátásban gyönyörködik az ember. … A parasztok is a faluban szereztek házakat, és ott most a hajdani nyomorúságos viskók helyett, amit minden szélvihar elsodort, és ami a tulajdonosnak mindig új gondot és munkát
jelentett, rendes, fonott szalmatetős házak vannak. A kéményeket, melyeket azelőtt nyírfából és fűzfából fontak, és csak egy kevés agyaggal vakolták be azokat, és emiatt a ház mindig tűzveszélynek volt kitéve, most
falazott kéménnyel cserélték ki. …
7. Azok a borok, amiket a legutóbbi időkig ki kellett inni pünkösdig, mert a feltételezett, téves, uralkodó
előítélet szerint, a must helytelen kezelése, és a vályog- és homokpincék nyomorúságos állapota miatt nem
lehetett eltartani egy évig … azok most az uradalmi, jól megépített és szabályosan kezelt pincében 6 vagy 7,
sőt 8-10 évig is elállnak, és még akkor is jó asztali bornak számítanak az uradalmi lakomán.
8. A korábban, az itteni vidéken teljesen ismeretlen burgonya az uraság megtanulandó példáján keresztül, aki azt gondosan termelte, és belőle 200 vékát alattvalóinak ültetésre kiosztott, mostanság általánosan
elterjedt, olyannyira, hogy most már …harmadrészét … pénzzé teszik …
Az elhunyt életútjáról, kiváltképpen az utóbbi években Keresztúron leélt évekről azt tudom még megemlíteni, hogy csendben és visszavonultan élt jobbágyaival, akik atyjukként becsülték és szerették. Az olvasás
nagy barátja volt, szabad óráiban mindig olvasott és nagy, válogatott könyvtárat hagyott hátra a legjobb
művekből, különböző nyelveken. … Mindenkitől megsiratva halt meg, dicső életének 86. évében, 1799. február 11-én.”

Rákoskeresztúr gazdasági fejlődése a XIX. század elejétől a városegyesítésig
A XIX. század legnagyobb keresztúri birtokosa III. Podmaniczky János báró volt. 1818-tól
Bujanovszky Elek Szilviuszné Podmaniczky Erzsébet, 1820-tól Beleznay Miklósné Podmaniczky Anna Mária, valamint apja itteni birtokrészét vette kezelésbe. Úgy tűnik az aszódi birtokközpontot meghagyta a család másik ágának, maga pedig itt, Pest-Buda közelében igyekezett új uradalmat kialakítani. Az 1832-i osztály73 során Keresztúr 2/5-ét kapta meg, 4 évvel később pedig családon belüli
szerződéssel a pesti réteket szerezte meg. 1866-ra további pesti réteket sikerült összevásárolnia,
73
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valamint a családtól Keresztúr másik 2/5-ét. 1876-ban megvette Ferihegyet, majd bizonyos ecseri
birtokrészekkel gyarapította birtokát.74
Igazi jó gazdaként, sőt üzletemberként mindennel foglalkozott, amiből hasznot remélt. 1837ben 25 ezer tő szőlője volt Keresztúron, 45 hold a Pipishegyen, 69 hold a Strázsahegyen, 12 hold
az Óhegyen, és megillette a kilenced az Óhegy további 54, illetve a Homokhegy 92 holdja után
is.75 Szüret idején a báró maga ellenőrizte a munkákat. A szőlőt a szőlőhegyek aljában található
kunyhókban préselték, majd a mustot a kastély udvarán nyíló, 75-80 méteres Nagypincébe hordták. (A pince a II. világháború alatt légópinceként szolgált.) 3-4 évente bécsi kereskedőknek adta
el nedűjét, amivel díjakat is nyert.76

Keresztúr 1810 körül. A kép Vargha Zoltán „Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza”
című könyvében jelent meg, 1933-ban. Másolat: ERH Fotótára
Keresztúri malmai 1851-ben 8000 ft-ot hoztak, a Malom-tó jegét pedig a kőbányai sörgyárosoknak adta el a ’60-as években.77 A tónak még egy haszna volt, nyírás előtt ugyanis itt fürdették meg
a birkákat a juhászok. Az Újlak utca végén a Széles út (Újsor, mai 513. utca és Újmajori dűlő) mellett volt a Juhászház a nyári karámokkal, ólakkal, hodályokkal. Itt nyírták a birkákat, utána a
gyapjat a kastély raktárába szállították. A tejet a pincében dolgozták fel. A Széles úton hajtották ki
az urasági juhnyájat, gulyát és ménest a Homoki-nagylegelőre, valamint 1831-től a földesúr pesti
legelőire. Az állatokat az Újsor közepén lévő Csorda-kútnál itatták meg. Széchenyi hatására versenylovakat is tartott a báró.78

VARGHA Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza, k.n., h.n., 1933
VARGHA 1933
79
SINKOVICSNÉ Kalina Julianna: Rákoskeresztúr belső emlékei és földrajzi dűlőnevei, k.n., Bp., 1988
77 VARGHA 1933
78 SINKOVICSNÉ 1988
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A jeget még a XX. század első évtizedeiben is vágták a Malom-tóból. Jégvágók csáklyákkal.
Eredeti felvétel: ERH Fotótára
Podmaniczky János bárónak két méhese is volt a községben, de csak saját fogyasztásra. 79 Az
uraság szérűskertje a kastély felső kertjének végében volt, a temető mellett. Miután megtörtént a
cséplés, az elhullott szemek összeszedésére ráhajtották a libákat, így később is libalegelő maradt.80
A báró a kastély mellett, a mai evangélikus templom helyén háromemeletes magtárat építtetett, 81
de Pesten is többféle raktárt bérelt terményei tárolására. A földszerzésben teljesen eladósodott,
ezért, hogy pénzt szerezzen 1862-ben vejét, Koppély (1867-től Harkányi) Frigyest bízta meg terményei eladásával, de azok a hosszú tárolástól addigra már megromlottak, ráadásul lánya egy év
múlva elhagyta férjét.82
A község másik földesura az Orczy-, majd Wenckheim-család volt, az ő gazdálkodásukról azonban nem sokat tudunk. Juhászházuk a község túlsó végén, a Gyökér és a Ferihegyi út nyugati sarkán állt, amit még valamelyik Orczy földesúr építtetett pásztorainak. Legelőjük a Ferihegyi – Pesti – Napkelet – Gyökér utcák által határolt terület volt.83 Valószínűleg ehhez a gazdasághoz tartozott valamikor a Libalegelő, avagy Dolina is.84 A birtok központja az Orczy-kúria volt, ami 1783
és 1820 között épült valamikor.85 Miután Podmaniczky Judit 1758-ban meghalt, férje, Orczy Lőrinc
Laffert Anna Máriát vette feleségül, és annyira elhidegült a Podmaniczkyaktól, mintha a rokoni
kapcsolat meg is szűnt volna, noha első házasságából 5 gyermeke született. Talán ezért építtetett
külön kúriát, ahol minden bizonnyal intézői laktak.86
A jobbágyok legelője a Merzsétől délre volt, ahová a Csapás-dűlőn át terelték a kondát, a guVARGHA 1933
SINKOVICSNÉ 1958. Táj és történelem, 7-14. o.
81
SINKOVICSNÉ 1988.
82 VARGHA 1933
83 SINKOVICSNÉ 1988.
84 A Tabántól délre, a Ferihegyi út mellett elterülő részt hívták Dolinának.
85 Az első katonai felmérésen még nem szerepel, egy 1820-as felvételen azonban már igen. (Pest-Buda–Óbuda és környéke (mai Budapest) BFL XV.16.d.241/cop13 (színes másolat) és OSZK TA 3416/1-9
86
SINKOVICSNÉ 1988.
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lyát, és a lovakat. Az Erdőalja-dűlő és az Erdő-dűlő vagy Újföld területén korábban tölgyes erdő
volt, ahol a báró idejében a lovakat legeltették és ősszel a sertéseket makkoltatták. Közöttük haladt a széles legelőút a tényleges páskomra. Az elejében a disznókat, végében a marhákat legeltették. A jobbágyok legelője jól el volt különítve az uraságétól, nehogy az egyik csordában kitört járvány a másikat is megfertőzze. A községi bikaistálló a Pesti és Napkelet, a kanászház a Pesti és
Bujákhida utca sarkán állt.
Utóbbi egyben a koldusok tanyája is volt. A teknővájó cigányok a Hajda-csárda és a Malom-tó
közötti Ókút körül tanyáztak tavasztól őszig.87 A nyári szántóföldi munkák ideje kivételével felvidéki drótostótok is laktak a faluban.88 Az uradalmi béresek a Németfalu végében lévő
béresházakban,89 a Malom utcai Százházban, valamint a kastély alsó kertjében, az U alakú, ún. béresek házában laktak. A béresek eleinte házatlan zsellérek lehettek,90 de a jobbágyfelszabadítás
után nyilván itt is megjelentek a summások. A falu két végén lakó béresek mezőgazdasági munkát végeztek, míg az alsó kertben lakók minden bizonnyal a kastély és a hozzá tartozó „intézetek”
kiszolgálói voltak. Közülük csak a parádéskocsisoknak volt saját laka.91
Rákoskeresztúron a tagosítás csak 1859-ben,92 az örökváltság csak 1867-ben,93 a
szőlődézsmaváltság 1871-ben ment végbe.94 Ekkor 35 egész jobbágytelke és 60 zsellére volt a Podmaniczky földesúrnak.95 Gazdasági helyzetüket tekintve a németfalusiak ekkor már általában kéttelkes, a tótfalusiak egytelkes jobbágyok, míg a tabániak zsellérek voltak.96 Az egyezkedés során a
báró arra hivatkozott, hogy ősei karddal szerezték meg ezt a földet – a kard 1782 óta címerükben
is szerepel –, de a jobbágyok ezt nem méltányolták. Párbeszédre került sor, végül megegyeztek. A
jobbágyok földet, telket kaptak, a zsellérek nagy része azonban semmit. Podmaniczky III. Jánosnak a parasztok mellett meg kellett egyeznie az Orczy-örökös Wenckheim-családdal is, akik azelőtt
a község 1/5-ét bírták. Így végül keleten feküdtek a parasztok birtokai, nyugaton, a pesti birtokok
mellett a Podmaniczky-, és a kettő között a Wenckheim-javak.
Úgy tűnik, hogy a XIX. század utolsó harmadában az ország többi részéhez hasonlóan errefelé
is a bor, a gyapjú, a marha és a gabona voltak a legkelendőbb árucikkek, amiket könnyen el lehetett adni a pesti piacokon. Amikor János báró 1880-ban előbb Keresztúr és Ferihegy tekintetében
Zsuzsanna lánya javára végrendelkezett, majd még ugyanezen évben neki is ajándékozta őket, az
ingóságok között volt Keresztúron 3594 juh, 1380 akó (1 akó = 54 liter) bor, 4658 csomó (1 csomó =
13-17 kéve) rozs, 744 csomó árpa és 1108 csomó zab. Ferihegyen volt 2580 akó bor, 3934 csomó
rozs, 895 csomó árpa és 530 csomó zab.97 Podmaniczky János 1883-ban, 97. életévében hunyt el.98
Báró Podmaniczky Zsuzsanna hamarosan beleszeretett gróf Vigyázó Sándorba, és 1868-ban
megszületett Harkányi Jozefa Antónia.99 A bárónőnek 14 év pereskedés után sikerült elválnia és
csak 1873-ban mehetett hozzá a grófhoz, akinek csak 1881-ben sikerült törvényesíttetnie Jozefát.
Vigyázó Sándor 1889-ben szerezte meg a mintegy 800 kataszteri holdas rákoscsabai Kavicsos- és
Anglia-dűlőket, amiket apai örökségként Jozefa kapott meg. 1874-ben Ferenc, 1876-ban Sándor
SINKOVICSNÉ 1988.
SINKOVICSNÉ 1958. Küzdelem a mindennapi kenyérért, 20-38. o.
89
SINKOVICSNÉ 1958. Táj és történelem, 7-14. o.
90 SINKOVICSNÉ 1988.
91 SINKOVICSNÉ 1988.
92 VARGHA 1933.
93 SINKOVICSNÉ 1988.
94
ZSEMLEY Oszkár: Rákospalota és Rákosvidék. (Magyar városok és vármegyék monográfiája XXIV.) Budapest, 1938.
95 VARGHA 1933.
96
SINKOVICSNÉ 1958. Táj és történelem, 7-14. o.
97
VARGHA Zoltán: Gróf Vigyázó Sándorné, báró Podmaniczky Zsuzsanna (1838-1923) életrajza, Bp., 1931.
98 VARGHA 1933.
99
Ekkor még hivatalosan Harkányi Frigyes felesége volt.
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Az egyesített VigyázóPodmaniczky címer. Kép: ERH
Digitális adattára

Podmaniczky Zsuzsanna.
Másolat: ERH Fotótára
nevű gyermekük született, aki azonban 1894-ben meghalt.100 (Podmaniczky Zsuzsannának két
fiúgyermeke született előző házasságából, Harkányi János 1859-ben és Harkányi György Béla
1861-ben.101)
Vigyázó Sándorné Podmaniczky Zsuzsanna után fia, Vigyázó Ferenc örökölte a keresztúri birtokot, majd 1928-ban ő is eltávozván az élők sorából, a Magyar Tudományos Akadémiára szállt.
Az Akadémia kisebb-nagyobb bérletekben hasznosította a birtokot. A két nagybérlő közül az
egyik Reibl József és társa voltak, akik 574 holdat béreltek minden bizonnyal hosszú távra, mivel
ebből 450 holdon erdőt telepítettek (Csemete-erdő, majd Városi-erdő), 94 holdat szántóként hasznosítottak.102 Ez a birtokrész valószínűleg az Újmajori úttól nyugatra, a vasút és a Bélatelep közötti rész, valamint az Új-major környéke lehetett. A szántóterületek a vasút mellett voltak kis parcellákra felosztva, a II. világháború után ezeket is házhelyeknek akarták felosztani. 103 A másik
nagybérlő ifjabb Ivánics József (talán a csabai pékmester fia) volt. 155 holdjára főképp szántóföldi
BONTA Mária Laura: Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története, Erdős Reneé Ház, Bp., 2004, 17-18. o. és Dr. Léránt
István: A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk, In: Evangélikus élet,
http://www.evelet.hu/archivum/2003/40/103.
101 www.pim.hu / Adatbázisok / névtérkereső.
102
Országos Mezőgazdasági Címtár, II. k. Duna-Tisza köze, szerk.: dr. Gesztelyi Nagy László, Kaposvár, 1937, Pest vármegye Gödöllői járás 100 katasztrális holdon felüli gazdaságai, 208-282. o.
103 a Magyar Tudományos Akadémia rákoskeresztúri birtokának gazdasági térképe, 1939, MTA
100
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művelés volt jellemző.104
Fuchs Ignác zsidó kereskedő volt, megfigyelte, hogy Keresztúr egy részén a vékony humuszréteg alatt sóder található, ezért kibérelte a területet, és megnyitotta rajta sóderbányáját. Az első
próbálkozás a mai Bakancsos utca déli végétől nyugatra volt, de az igazi nagy bánya a mai Táncsics utca északi végétől nyugatra terült el. Innen vasúti kocsikkal szállították el a sódert. 105 Egy
vasúti szárnyvonal is kiépült a nagy bányába, ami a mai Határhalom utcánál (ami az egykori Határ-malomról kapta a nevét, úgy, mint ahogy az egykori Hajda-csárdáról a Hajdúcsárda utca)
ágazott le, amint az egy 1880-as évekbeli térképen jól látszik.106 A talpfák nyomai még az 1950-es
években is látszódtak. A két bányát egy széles gerinc választotta el (mai Széchenyi utca), ezen jártak az újsoriak és az Újlak utcaiak a falu keleti határába.107 Az említett térkép szerint ekkor már
megnyitották a bányát a Táncsics utca déli végétől nyugatra is, sőt a parcellázás kezdetére nyílt
egy a későbbi rákoshegyi vasútállomással szemben is, ez az ún. Holzbach-féle (vagy Holzspachféle) kavicsbánya. A mai Táncsics utcai vasúti átkelőnél ekkor már állt egy vasúti őrház („Wh.”val jelölve, Wächterhaus, magyarul bakterház), amiből később a Kavicsbánya megálló született. A
déli bánya rajzolata alapján az őrháznál rakhatták vagonokba az itteni kavicsot. Még később iparvágány is ágazott le innen, ami kettéágazva a Táncsics utcai déli,108 és a Holzbach-féle bányába is
levezetett.109 Keresztúr és a környék lakosai évtizedekig a Fuchs-bányá(k)ban keresték meg a kenyerüket, de a tulajdonos nemcsak pénzzel, hanem jancsibankóval is fizetett, ami egyfajta bérelőleg volt utalvány formájában. A hagyomány szerint a bányában volt egy domb, azon állt a kantin,
ahol kenyeret, szalonnát és bundapálinkát lehetett venni, de csak jancsibankóért. Ezekből rengeteg fogyott, ami tovább növelte Fuchs vagyonát, ugyanis mire bérfizetésre került volna a sor, sokszor már a munkás tartozott a vállalkozónak.110
1880 körül Fuchs Ignác megvásárolta gróf Wenckheimtől a község közepén fekvő birtokait, a
447 holdas későbbi Rákoshegy111 mellett a Cinkotai és Ferihegyi út közötti rákosi rét keleti felét
(Fuchs-rét) és az Orczy-kúriát a hozzá tartozó részekkel. Emellett sikerült megszereznie a mai
Rákosliget és az attól északra Szőlőhegy néven napjainkban már jó pár éve tervezett új telep keresztúri részének területét – amik magukba foglalták az Óhegyi-szőlőt is –, ahol az 1883-i kataszteri felmérés szerint nagy kiterjedésű táblák voltak.112 Más forrás szerint Keresztúr maradék 1/5-ét
csak 1892-ben vásárolta meg Vigyázó Sándor és Podmaniczky Zsuzsanna báró Marburg Rezsőtől,113 akire minden bizonnyal a Wenckheimektől származott, de hamarosan tovább is adták
Fuchsnak, aki feltehetően azelőtt is bérelte. A harmadik variáció szerint Fuchs Ignác közvetlenül
Marburgnétól vásárolta a területet.114
Fuchs Ignác minden bizonnyal okleveles gazdász fiai, Ármin 115 (A keresztúri zsidó anyakönyvek nem tudnak Árminról, noha 1852 óta nyilvántartották a családot. Talán még azelőtt született
vagy máshol.) és Géza (Gábor Géza, szül.: 1861.)116 segítségével gazdálkodásba is kezdett.
Országos Mezőgazdasági Címtár, II. k. Duna-Tisza köze, szerk.: dr. Gesztelyi Nagy László, Kaposvár, 1937, Pest vármegye Gödöllői járás 100 katasztrális holdon felüli gazdaságai, 208-282. o.
105 SINKOVICSNÉ 1988, 14. Kavicsbánya, 72. A Fuchs kastély, 13. Kavicsbánya.
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Az Óhegyen, valamint a falutól délre a vasútig, valószínűleg szőlőműveléssel foglalkoztak,117 míg
a vasúttól délre szántó lehetett,118 illetve egyesek szerint akácerdők terültek el.119 A Fuchs-réten a
családnak lovai és tehenészete is volt.
Még az 1848/49-i szabadságharc idején Podmaniczky János báró részt vett a nemzetőrség szervezésében, amiért Világos után bujdokolnia kellett. A báró a Bach-korszakban Szemők Katica nevű gazdasszonyával utazgatott birtokai között.120 Nemsokára meg is született Szemők Pál. A báró
a fiút kitaníttatta, de az anyját nem vette el, ehelyett kárpótlásul neki ajándékozott kb. 200 magyar
hold földet (Szemők-tábla a Vidor utca, Cinkotai út, kerülethatár és Rákos-patak között, 150-160
katasztrális hold) és egy kúriát kerttel (Szemők-kúria, Pesti út 16-18.). A XX. század első felében
ezt a birtokot is nagybérlő kezelte, aki harmadába adta ki keresztúriaknak, de nem szerették, mert
nagyon rosszul termett.121 Ennek a földnek lehetett a birtokosa 1937-ben Hangay Elek Zoltán.122
1934-től az Unghváry-féle faiskolának volt Keresztúron 200 holdas fiókintézete 5 alkalmazottal,
aminek Rákoshegyen is volt lerakata.123
Keresztúron a jobbágyfelszabadítás után megváltozott a paraszti gazdálkodás. A csupán kis
parcellákat szerzett zsellérek szőlőtermesztésbe kezdtek. Az Óhegy, Strázsahegy, Pipishegy, Homokhegy (Homoki-szőlők), Orgoványi-szőlők mellett új szőlőhegyek jelentek meg, úgymint Rózsahegy, Csapáshegy, Sashegy, Újpipishegy, valamint szőlővel ültették be az Erdőalatti-, az
Agyagos-, a Forrás- és a Gyolcsrét-dűlők egy részét vagy egészét is. Az 1880-90-es években tomboló filoxéra és peronoszpóra minden bizonnyal itt is nagy pusztítást végzett. Egyes szőlőket újratelepítettek, másoknál előtérbe került a korábban a szőlő mellett művelt gyümölcstermesztés,
ami szerencsésen egybeesett a rohamosan növekvő Budapest igényeivel, végül a harmadik részt
szántóvá alakították, ami a gabonatermesztés újabb országos felfutásával volt összhangban. Az
Agyagos-dűlőn jános-meggyet, a Gyolcsréten almát, diót, meggyet és barackot, a Rózsahegyen
körtét, meggyet, cseresznyét, szilvát, almát termesztettek,124 de jelentős gyümölcstermelés folyt a
Strázsahegyen, a Pipishegyen és az Orgoványi-szőlőben is. Érett itt még cigány-, hólyag-, spanyolés körösmeggy, vörösszilva, aratási körte, jános-alma, aprószemű cseresznye, sárga- és őszibarack, valamint mandula is. A gyümölcsöt Rákosra, Kőbányára, Pestre hordták. Árultak a Kozma
utcai gyűjtőfogházban, a kőbányai sörgyárakban, a pesti dunai rakparton, és idővel persze
Rákosligeten és Hegyen is. Különösen szerették a Drasche-téglagyárat, ahol a sok lengyel munkással jól megértették magukat. (A szlovák az a szláv nyelv, amit általában az összes nyugati, keleti és délszláv is a leginkább megért.) A meggy olyannyira neves volt, hogy az 1930-as években a
pesti konzervgyárak autószámra vásárolták fel Keresztúron, és a felparcellázott rákoskerti telkeket is ezzel fásították a felfogadott keresztúriak.125 A legtöbb szőlő Keresztúron 1913-ban volt (469
hold), de még 1930-ban is 363 holdnyit műveltek. A gyümölcstermesztés ugyanekkor 200 holdon
folyt, főként a szőlők között.126 Az 1930-40-es években selyemhernyótenyésztéssel is próbálkoztak
Keresztúron és Rákoscsabán, amihez eperfákat ültettek, de a fák nagy részét a világháború okozta
szénhiány idején kivágták tüzelőnek.
ALBRECHT 1997 (2009), Nyolcvanhat év Rákoshegyen, „Körös-körül szőlők voltak itt…”, 23–29.
Rákoskeresztúr, 1897. júl. 5., 1-6., Múlt, jelen és jövő.
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A szőlők közül később szántónak törték fel a Csapáshegyet és a Sashegyet, de feltörték az Erdőalatti-dűlő és az Erdő-dűlő (Újföld) helyén volt tölgyes Orgoványi-erdőt is, amiből csak a Gazdák erdeje maradt meg. A Jobbágylegelő a Merzse vizétől kitűnő szántónak bizonyult, egy részét
ennek is feltörték (Legelő-dűlő), más részén szérűt alakítottak ki, ahol már géppel csépeltek. 9-es
föld volt még a Köröstói-dűlő és a Merzse is, vagyis az elvetett mag kilencszeres termést hozott.
Utóbbiért akkora verseny folyt, hogy az idők folyamán teljesen felaprózódott. Ezek belterjes szántók lettek, azaz kapásnövényeket, zöldséget és takarmányt is termesztettek rajtuk.127
Az 1890-es években jelentek meg Keresztúron a szerviánok (szerbek), később bolgárkertészek,128 akik az uraság Felsőrákosi-rétjeit művelték.129 A helyiek sokat tanultak tőlük, és a Merzsetó környékén, a Köröstói-dűlőn, a Nyilas-réteken, és a Pesti úti házak kertjében salátát, uborkát,
tököt, babot, borsót, káposztát és paradicsomot kezdtek termelni, amit helyben (Hegyen és Ligeten is) árultak, de a nagykereskedők Pestre is elvitték.130 A XX. század első évtizedében már több
mint 1500 holdon folyt a bolgárkertészkedés,131 ebből 1930-ban már 130 hold volt szántó. Míg a
XIX. század végén még a keresztúriak béreltek vagy vettek földet Pesten, Csömörön, Rákoscsabán vagy Pestlőrincen, addig az 1930-as években már a csabaiak béreltek földet Rákoskeresztúron.132
Ha a pesti piacokon nem tudták eladni a portékát, a keresztúriak házalással próbálkoztak. Az
1900-as évekig németül, utána magyarul kiáltoztak a pesti utcákon. Egyes fuvarosok arra specializálódtak, hogy Keresztúron összevásárolták a terményeket, főképpen burgonyát és szalmát, és
kocsival vitték a városba. Még a hentesek is bejártak árulni, míg a lányok tejet hordtak. Az 1930-as
válság hatására a keresztúri termények eladhatatlanná váltak, viszont a II. világháború idején felszöktek az árak, és a konzervgyárak már szerződést kötöttek a termelőkkel paradicsom szállítására, így a gazdák versenyezni kezdtek, hogy ki tud nagyobb és magasabb házat építeni a községben.133 1945-ig minden Budapestre szállított termény után vámot kellett fizetni a régi vámháznál,
ami még ma is áll, falán Budapest címerével.
A főváros fejlődése következtében az I. világháború előtti években egyre több magyar iparos,
munkás és tisztviselő költözött Keresztúrra, és a falusi szegények is egyre nagyobb számban vállaltak munkát Budapesten.134 A pesti bérmunkára menők először az építkezéseken vállaltak munkát, de sokan jelentkeztek a Drasche-téglagyárba és a kőbányai sörgyárakba is.135 A második generációs keresztúri munkások már nem segédmunkásként dolgoztak Pesten, hanem ipart tanultak, lakatosok, ácsok, asztalosok, kőművesek lettek. A gazdasági világválság idején akkora volt a
munkanélküliség, hogy sokaknak még a vonatra sem tellett, így gyalog jártak Pestre, de még Budára és Óbudára is elmentek, hogy munkát találjanak. Mivel a női munkaerő olcsóbb volt, a takarékoskodó munkaadók inkább őket foglalkoztatták. A lányok még az iskolából is kimaradtak,
csakhogy elmehessenek valamelyik pesti bolgárkertészetbe dolgozni.136
SINKOVICSNÉ 1988.
SINKOVICSNÉ 1958. Küzdelem a mindennapi kenyérért, 20-38. o.
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130 SINKOVICSNÉ 1958., Küzdelem a mindennapi kenyérért, 20-38. o.
131 BÁRCZY István – HARRER Ferenc: Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcsolásáról, Bp.,
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132 ZSEMLEY 1938.,
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A gazdasági átalakulásra jellemző, hogy amíg a XX. század elején a Kavicsos-dűlő végében
fekvő tisztviselői földeket még keresztúri tótok bérelték,137 addig az 1930-as években már a csabaiak béreltek földet Rákoskeresztúron.138
1941-ben Magyar Vegyiművek Rt. (ma Egyesült Vegyiművek ZRt.) néven gumigyár létesült
Rákoskeresztúron 68 hold területen a győri program keretében, aminek részvényese 2/3 arányban
a Magyar Ruggyantaárugyár Rt., 1/3 arányban a Nitrokémia Ipartelepek Balatonfűzfő és az Államkincstár volt.139 Az üzem további telepeseket vonzott Rákoskeresztúrra, illetve új munkahelyeket biztosított a helyi és rákosligeti lakosoknak. A II. világháborút közvetlenül megelőzően,
Hermann Göringről elnevezve, német tulajdonba ment át.
A fentin kívül a helybeli üzemeket főként a malmok jelentették. Az eredeti három malmon túl,
az 1860-as években építette fel malmát Melles István a volt földesúr engedélye nélkül, aki ezért be
is perelte.140 Az 1920-as években a négy malom közül kettő még mindig vízmeghajtású volt, egy
villanymotoros és egy vegyes, víz- és dízelmotor-meghajtású.141 Jelentősebb üzem volt még Keresztúron a Pestkörnyéki Tejszövetkezet, ami 1932-től 24 fővel működött.142

A Cziffra-malom a Malom – ma
Ferihegyi – úton, a mai rendőrség helyén, 1920 körül. Eredeti
felvétel: ERH Fotótára
Rákoskeresztúron az ipartestület 1903-ban alakult meg, a Pesti út déli oldalán lévő Hammer
Mihály-féle házban. Előbb a ligetiek, majd rákoshegyiek váltak ki, így 1935-ben 160-180 tagja volt.
1940-ben egyesült a keresztúri és a ligeti-hegyi ipartestület Rákoskeresztúr és Környéke Általános
Ipartestület néven, aminek a háború végén majd 400 tagja volt. Később a Pesti út északi oldalán
lévő Horváth-féle házat vették meg székház céljára, ami l948 után az OKISZ, a Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége székhelye lett. Emellett 1944-ben Rákoskeresztúron 169 segéd és 90
tanonc volt.143
SZÁNTHÓ Géza: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése, k.n., h.n., 1996 és Puzsár Imre: Budapest
XVII. kerület (Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákosliget) története 1950-ig, Rákoscsaba története 1950-ig,
különös tekintettel a kül- és belterületek alakulására, Szakdolgozat, ELTE BTK, levéltár szak, 2008
138 ZSEMLEY 1938.,
139
TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr., XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront és a Rákosmenti Helytörténeti
Bizottság, Bp., 1969, Ipar – Kereskedelem – Mezőgazdaság, Ipar, 115-126. o.
140 VARGHA 1933.
141 Hódos Mária 2006, 33-55. o.
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143
TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr., XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront és a Rákosmenti Helytörténeti
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137

51

Rákoskeresztúr politika-, társadalom– és gazdaságtörténete az újratelepüléstől a városegyesítésig

Ipartestületi székház a Pesti úton.
ERH Digitális Adattára.
Eredeti felvétel: FSZEK Budapest
gyűjtemény
A Gazdakör pedig a Podmaniczky-kastély közvetlen szomszédságában, a Pesti út északi oldalán volt. Ezt a házat illetve telket még valamelyik földesúr adományozta a Petrovics családnak.
Később egy Altziebler nevü gazda vásárolta meg, aki a helyi lakók részére bort mért és itt létesült
a Gazdakör is. Később a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár helyi fiókja működött benne.

Rákoskeresztúri társadalomtörténet XIX. század elejétől a városegyesítésig
Keresztúr a XVIII. század végétől az 1848-as forradalomig – néha ugyan hullámvölgyekkel –,
de lassú gyarapodásnak indult. Ha csak a nem nemes házak számát vizsgáljuk, akkor is szembe
tűnik a folyamat. A pest megyei sommás táblázatok alapján 1804-ben 178, 1816-ban 171, 1826-ban
190, 1836-ban 188, 1846-ban pedig már 228 volt ezeknek a száma.144 Ugyancsak e táblázatok adatait figyelembe véve 1816-ban 1289, 1826-ban 1555, 1836-ban 1504, 1846-ban pedig 1808 nem nemes lakott a községben. A kimutatásokban különösen a francia háborúk utáni és a szabadságharc előtti évtized mutat nagy fejlődést.145 Az 1848-as események történetét úgy tudjuk hűen bemutatni, ha ismertetjük a tárgyalt területen élő nép társadalmi fejlődésének irányát, ha legalább
vázlatosan foglalkozunk az 1848-at megelőző egy-két évtized eseményeivel. Rákoskeresztúron e
népességgyarapodásnak voltak árnyoldalai is: míg 1816-ban csak 157 fő, addig harminc év múlva
már 255 fő volt a felnőtt férfi zsellérnép száma,146 ugyanakkor a jobbágyok száma ugyanezekben
az években 118-ról 109-re csökkent.147 Az egyre inkább majorsági gazdálkodást preferáló földesúrnak már jobban megérte, ha zselléreket foglalkoztatott, minthogy a jobbágyi szolgáltatásokat
vegye igénybe.
Ebben az időszakban még gyakoriak voltak a járványok is. 1831-ben a kolera okozott nagy
pusztítást, de az 1847. évi éhínséget Pestkörnyék aránylag könnyen átvészelte. Különösen jó helyzetben volt Rákoskeresztúr, ahol Podmaniczky III. János báró szervezésével már korábbról működött a korabeli társadalombiztosítási forma: a takarékmagtár. Ide ősszel a gazdák beadták terményfeleslegük egy részét, amelyből aztán a tavaszi ínséges időkben a rászorulóknak kölcsönöztek. (Az, hogy a környéken mégis emelkedett a halálozások száma, abból adódott, hogy a felvidéki, galíciai éhezők felkerekedtek és megindultak az ország közepe felé. A végsőkig kimerült emLAKATOS Ernő: Budapest környék 1848-ban. in: Tanulmányok Budapest múltjából XIX. Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1957. 314. o.
145 LAKATOS 1957. 318. o.
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LAKATOS 1957. 322. o.
147 LAKATOS 1957. 321. o.
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berek aztán itt haltak meg. Rákoscsabán például 1847-ben és 48-ban is 10-10 halott neve mellett
szerepelt a római katolikus egyház halotti anyakönyveiben származási helyként a Felvidék és
Lengyelország.)148
A reformkor hatása érződött már, de csak korlátozottan mutatkozhatott meg. A községek
egyetlen olyan szervezeti formája, amelyet maguk választhattak, az elöljáróság és annak élén álló
bíró volt. Megállapítható azonban, hogy a parasztság vékony felső rétege már ekkor következetesen együtt haladt a földesúrral, aki közülük javasolta a falu vezetőit, és segítségükkel igyekezett a
befolyását érvényesíteni. Az 1836. évi törvény biztosította a jobbágyságnak azt a jogát, hogy a földesúr három jelöltje között szabadon választhasson községi bírót. Ha a földesúr jelölési jogával
nem kívánt volna élni, akkor azt a szolgabíró hivatalból gyakorolta. A bíróválasztás ezen módja
ellen lázadt fel Rákoskeresztúr népe 1843 őszén. Teljesen bizalmatlanok voltak a földesurak jelöltjeivel szemben, ezért a választást megelőző napokban többen Binszky János féltelkes gazda házánál gyülekeztek és megállapodtak abban, hogy az akkori elöljáróik közül ,,sem bírónak, sem esküdtnek választani egyet sem fognak". Sérelmeiket írásba is foglalták. A választás napján, nov. 15-én, a
község földesurai közös megegyezéssel három személyt jelöltek, akiknek nevét egy uradalmi
tiszttartó kétszer egymásután felolvasta. A község lakói mindannyiszor kinyilvánították, hogy a
kijelölt személyekből nem kívánnak bírót választani. A parasztok tudták, hogy egy-két éven belül
perben lesz a földesúrral, a rákoskeresztúri földesurak is világosan látták ezt és érezték, hogy
minden engedmény csak nehezítené a későbbi helyzetüket, sürgősen megkeresték a szolgabírót,
hogy jogaikat megvédje. Az illetékes szolgabíró meg is jelent, hogy az egybegyűlt lakosságnak a
bíróválasztási jogot megmagyarázta : „A földesúr három jelöltje közül egyet bírónak kell választaniuk,
az esküdteket viszont tetszésük szerint választhatják." Mire Filipszky János féltelkes jobbágy azt kiáltotta, hogy ők a kijelöltek közül egyet sem fognak választani, válasszon, ha tetszik, a földesúr, ők
meg elviszik a kalodát! A szolgabíró rögtön kalodába akarta záratni, hajdúja segítségével, azonban Duhony József urasági hajdú hangosan azt kiáltotta, hogy ilyenkor senkit sem szabad megfogatni. Filipszkyt kiszabadították és a kalodát a régi bíró elől a korcsma elé vitték. Ezzel már nemcsak földesuraik akaratával, hanem a hivatalos megyei hatalommal is szembeszállottak. A megye
a hangadókat elfogatta és őket Pest megye fenyítő törvényszéke elé állította. Filipszkyt két hónapra, Duhony urasági szolgát – főleg hűtlensége miatt – három hónapra, Binszkyt egy hónapra ítélték el. A többiek, Jónás és Herrmann egész telkesek, Burger féltelkes két-két hetet, Mayer Pál 25 botot kapott, a többi vádlottat egy hétre vagy dorgálással büntették.149
Az elkülönítési per azonban nem késhetett, Rákoskeresztúr 1846-ban perbe hívta földesurát, ez
nem ért véget 1848 előtt.
1848-ban aztán győzelmet arattak a haladás erői, megtörtént a jobbágyfelszabadítás, de ez Magyarországon a szabadságharccal járt együtt. Ez iránt viszont a Pest környéki nemzetiségi lakosságú falvak lakói – finoman szólva – nem lelkesedtek túlzottan. Rákoskeresztúron, a nemzeti védelem szervezése nehézkesen haladt. (A nemzeti őrsereg felállításáról az 1848. évi törvénykönyv
XXII. cikkelye rendelkezett. „1.§. Mindazon honlakosok, kik városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 200 pengőforint értékű házat vagy földet, egyéb községekben fél telket vagy ezzel hasonló
kiterjedésű birtokot kizáró tulajdonul bírnak, vagy ilyen birtokot nem bírnak is, de 100 pengőforint évenkénti tiszta jövedelmük van, 20 éves koruktól 50 éves korukig – ha gazdai hatalom alatt nincsenek – nemzetőrségbe beírandók, és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak. … 3.§ … községi hatóságok a nemzetőrségbe
még más oly honpolgárokat is besorozhatnak, kiket az alkotmányos rend fenntartásában érdekeltnek s e kitüntetésre méltónak ítélnek.”) Keresztúron ezt a törvényt nem sikerült végrehajtani, a nemzetőrök
148
149

LAKATOS 1957. 327. o.
LAKATOS 1957. 331-332. o.
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száma mindössze a lakosság 8%-át tette ki, 69 fővel.150 Ráadásul összeírt nemzetőreiket nem voltak hajlandók a délvidéki harcokba elküldeni. „Itt nyiltan kell szólnom, s a nélkül hogy árulkodni
nagy kedvem volna, el kell mondanom a botrányt, mellyre a körülmény és talán a hivatalos hanyagság gazt
vetett.” – írja Dobos151 Kossuth Hírlapja 1848. szeptember 17-i számában – „ Az első honvédi kiállítás
alkalmával találkoztak egész helységek, épen azon helységek, mellyekben a nemzetőrsereget kiállítni nem
sikerűlt az első küldöttségnek, mellyek egy embert sem küldöttek le a ráczok ellen, R. Keresztúr, Tarcsa és
Czinkota, mikor a mi nemzetőreink lementek a kiskőrösi gyűlpontra, akkor e helységek szépen meglapultak
odahaza, lázító nyilatkozatok, dühös kifakadások között szidták, káromolták a szomszéd helységek engedelmes lakosait.”
Honvédkiállítás alkalmával viszont sikerült már 15 honvédújoncot csatasorba állítani. Ezek
mind önként állottak a honvédség kötelékébe, miután a község anyagi támogatást nyújtott nekik.152 Rákoskeresztúrról Melczer Tituszon kívül Puskás István zsellérről, Schöfek Zahar takácsról,
Borek István tüzérről tudjuk, hogy részt vettek a harcokban.
Báró Podmaniczky János a Nemzetőrség megszervezése után, a legénység bizalmából a pesti
gyalog őrsereg 10. századának kapitányi tisztségét nyerte el. Ezt a sereget a Károly kaszárnyában
állomásozó, fegyvert fogó olasz katonák ellen be is kellett vetni, ahol Podmaniczky megsebesült.
Jelentős összeggel, 500 forinttal kölcsönnel járult hozzá a katonai költségek fedezéséhez és 300
pozsonyi mérő gabonát adott a sereg ellátására. A Függetlenségi nyilatkozatot már nem fogadta
egyetértéssel, átvenni is csak két tanú jelenlétében volt hajlandó.

Bulyovszky Gyula
Keresztúron született. Bulyovszky Gyula a „márciusi ifjak” egyike, aki korábban a pesti egyetemen volt joghallgató. 1847-től ügyvédként és újságíróként dolgozott. Március 14-én este a Pilvaxban részt vett a forradalmi ifjak összejövetelén. Petőfi Sándor naplójának tanúsága szerint, a költő
másnap reggel is itt találta, „búsan politizálva”, innen hívta meg a lakására, ahol Jókai Mórral közöLAKATOS 1957. 340. o. és dr. Bartók Albert előadása (kézirat az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és
Kiállítóterem Adattárában)
151 Valószínűleg Dobos János péceli ref. lelkész, Az 1847–48. évi országgyűlésre egyik országgyűlési lelkésznek hívták
meg, később is a szabadságharc lelkes hívének mutatkozott.
152 LAKATOS 1957. 339-340. o.
150
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sen szerkesztették a Tizenkét pontot. (Jókai szerint viszont ebben Bulyovszky nem vett részt, hanem a Pilvaxban várta őket.) Bulyovszky az orvos-egyetemre vonuló küldöttségben is részt vett,
ő hozatott az udvarra széket Petőfinek és Jókainak, amire felállva szónokoltak. A nyomda előtt
már ő is beszédet mondott, délután a múzeum lépcsőjének párkányáról is szólt a tömeghez. Tagja
lett az országgyűlésre, Pozsonyba menő küldöttségnek is és a következő hetek egyik leggyakrabban felszólaló szónoka volt. A márciusi napok után hivatalnok lett a magyar belügyminisztériumnál, a Márczius Tizenötödike c. újság gyakori szerzője volt. A szabadságharc után kizárólag írói
munkásságának élt. Szellemes írásaival az 1840-es, 50-es évek egyik legnépszerűbb írója volt. A
legtöbb sikert tárcáival - amely műfajnak megteremtője volt hazánkban - aratta. Színműveket is
írt. Felesége, akit 1848-ban vett el, Bulyovszky Lilla (született Szilágyi Lilla) színésznő, aki legnagyobb sikereit külföldön aratta.
Keresztúr legjelesebb, ám tragikus sorsú negyvennyolcas személyisége kétségkívül Melczer
János volt, aki 1830-ban lett a rákoskeresztúri evangélikusok lelkésze. Az 1848-as változásokat
nagy egyetértéssel fogadta. 1848. november 5-én a Honvédelmi Bizottmány a protestáns püspököknek egy felhívást küldött, meghagyva nekik, hogy a szószékről szólítsák fel híveiket a haza és
szabadság védelmére Az írást Szeberinyi János selmecbányai püspöktől megkapva Melczer bemásolta ezt a gyülekezet jegyzőkönyvébe. Írását a későbbi hatalom parancsára olvashatatlanná
tették, de ma is ott van a jegyzőkönyvben, a következő megjegyzéssel: „Ezen sorok egy magas helyről érkezett szigorú parancs következtében töröltettek ki.”

Melczer János
Rákoskeresztúr tragikus áldozata, a lelkész legidősebb fia, Melczer Titusz a honvéd tüzérekhez
vonult be. A schwechati ütközetben megsebesült és 1848. november 24-én Pesten meghalt. A régi
rákoskeresztúri evangélikus temetőben temették el.
Melczer harmadszületésű fia, a 11 éves Lajos akkor sebesült meg, amikor Hentzi tábornok Pestet lövette. A fiú lábát a combjánál szakította le egy lövedék. A csapás hatására írta meg Melczer
János nyílt levelét a Márczius Tizenötödike című lapba, a tábornokot „a budai vár kannibál szívű
parancsnokának” nevezve.
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Pünkösdkor Melczer a szószékről hirdette: az Isten szeretetének jele, hogy Kossuth Lajossal
ajándékozta meg a nemzetet, aki felvirrasztotta a függetlenség hajnalát. Felolvasta a függetlenségi
nyilatkozatot.
A szabadság harc leverése után Melczer Jánost többször feljelentették „megrögzött feketesárga
hallgatói”. 1852-ben haditörvényszék elé állították, és május 5-én teljes vagyonelkobzás mellett
kötél általi halálra ítélték. A Magyar Hírlap 1852. május 6. számában közzétette az ítélet szövegét:
„Melczer János, a magyar forradalom folytában az 1849 mart. 14-iki convent határozat előtt és után, a forradalmi kormány proclamatioit a szószékről készséggel kihirdette, ... Keresztúron forradalmi szellemben
izgató beszédeket tartott, - a népet, azon megjegyzéssel, hogy nincs többé király: a lázadásban részvételre, a
fölkelő sereg számára katonák állítására, népfölkelésre s az egyesült császári és királyi osztrák s császári
orosz seregek elleni fegyveres ellenállásra szólítá fel, általában a lelkipásztorságra bízott községre a forradalom kedvéért vészteljes módon hatott, végre az izgató Kossuthot a szószékről úgy tünteté föl, mint az istenséggel fölérő s egyenlő hatású személyt, és egy 1849 május 7-én a Márczius című hírlapba saját aláírásával
beigtatott cikkben a császári sereget szidalmazni merészlette”. Azonban, mint a cikkből is kiderül, a kötél általi halálbüntetést már kihirdetésekor 6 évi várfogságra mérsékelték. Ebből két évet
Josefstadtban le is töltött. 1854-ben, a Ferenc József házasságkötésekor adott amnesztia során szabadult ki a börtönből, de rákoskeresztúri lelkészi állását csak Prónay Albert koronaőr közbenjárására, két év múlva foglalhatta el újra.153

Melczer János és Melczer Titusz emléktáblája és
sírköve az evangélikus templom falában
A börtönben súlyos betegséget szerzett, vízkóros lett, aminek következtében 1864. január 10-én
elhunyt. Titusz fia mellé temették az evangélikus temetőbe.
1948-ban, a szabadságharc centenáriumának ünnepén a gyülekezet emléktáblát avatott
Melczer Jánosnak a templom falán, amelyet még, a pár hónap múlva már a lelkész sorsában osztozó, Ordass Lajos püspök szentelt fel.
153

Dr. Bartók Albert előadása a Helytörténeti Klub 1984. augusztus 29-i összejövetelén. Erdős Renée Ház Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítóterem Adattára II.84.13.7.
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A régi keresztúri temető felszámolása előtt Melczer János és Titusz hamvait megpróbálták exhumálni, de a sírjukban nem találtak semmit. A sírkövet az evangélikus templom falába építették.
A hadiesemények Rákoskeresztúrt az 1849. évi tavaszi hadjárat során érintették. Az isaszegi
csata után Jellasics katonái szállták meg a környéket, majd a 6. honvéd lovasezred, a beregi önkéntesek, a Bocskai huszárok és Asbóth ezredes katonái kerültek a faluba és Rákoscsabára.
A rákoskeresztúri, március 15-i megemlékezések egyik központi helyszíne már a XX. század
elejétől az 513. utca mellett levő honvédsíroknál emelt obeliszk, amely az 1849. április 11-én lezajlott rákosi csata emlékét őrzi. A csata tulajdonképpen egy látszattámadás, akkori katonai szakkifejezéssel élve „tüntetés” volt amely Görgey azon haditervét volt hívatva leplezni, amelynek értelmében északról kerülte meg Pest-Budát, hogy Komárom felmentésével elvágja utánpótlási vonalaitól az itt tartózkodó császári csapatokat. Az április 7-i haditerv értelmében Aulich Lajos tábornok II. hadtestjének és az Asbóth Lajos alezredes vezette hadosztálynak Pest és Rákosmező ellen
kellett támadásokat indítani, hogy az ellenség ne tudja meg az északra tartó fősereg helyzetét.
Április 11-én, ennek az elterelő hadműveletnek a részeként, az Asbóth vezette sereg egészen a
kőbányai téglakemencékig és a szőlőhegyekig jutott előre, majd visszavonulásra kényszerült az
ellenséges túlerő miatt. Asbóth Lajos alezredes, még aznap megírt, ám másnap április 12-én, Pécelen keltezett, a hadsereg-főparancsnokságnak címzett hadijelentésében154 a következőket írja:
„Ma délelőtt 12 órakor megérkeztem Rákos elé, az ellenséget, amely 3 üteggel – közülük az egyik 12fontos
volt – és egy fél rakétaüteggel várt bennünket, 3 állásból egészen a kőbányai kertekig visszaszorítottam. Ebben a szempillantásban a szőlők mögül a vasútvonal mentén haladva egy egész lovasezred, 2 zászlóalj gyalogság és egy lovassági üteg került meg engem, balról átkarolva. A Bocskai-huszárok bátor rohama, akiket
én magam vezettem, a 49. zászlóalj 4. századának elszánt előnyomulása a szőlőkben, valamint a 63. zászlóalj jó frontális tartása lehetővé tették számomra a szabályszerű visszavonulást a korábbi állásom felé, ahonnan, mivel az ellenség túlereje Vecsésnél fenyegetett volna, Pécelen állást foglaltam.
Nekem sajnos gyászolnom kell a derék Harsányi lovassági százados, 7 huszár, 1 kunsági lovas, 2 honvéd
és 2 tüzér elvesztését, ezzel szemben 2 hiánytalan rakéta állványt foglaltam el, amelynek teljes legénységét
összeszabdaltuk. Hét ellenséges dragonyos lovat zsákmányoltunk. …Harsányi kapitány személyesen levágott a lóról egy osztrák tábornokot, azonkívül sok közlegény és 2 tiszt esett el. … A rakétaállványok elvételében tevékeny vezető volt az elesett Harsányi kapitány, továbbá Mészáros Endre főhadnagy és Pálinkás őrnagy úr adjutánsa. Éppen úgy kitüntették magukat, miként az előbbiek a roham során Sóvágó Gábor káplár
és Ungvári Péter közlegény a Bocskai-huszároktól, valamint Sólyom Péter káplár a kun lovasságtól. Nem
mulaszthatom el megemlíteni László kapitány urat a Bocskai-huszároktól, aki a hadosztály összevonásában
a legnagyobb segítséget nyújtotta.
A tényleges harc 12 órától 4 óráig tartott. Hét órakor foglaltam el a tábort Pécelnél, ahol most állok. ”
Harsányi Bálintnak hívták annak a Lenkey huszárszázadnak az őrmesterét, akik 1848 nyarán
úgy döntöttek, hogy elszöknek Galíciai állomáshelyükről és hazatérnek a haza védelmére. A hazatérés egyik kezdeményezője, vezetője maga az őrmester volt.155 Még őrmesterként az 1848. augusztusi délvidéki harcok egyik hőse volt, gyorsan emelkedett a ranglétrán. Századosként érte a
halál, sírja ma Isaszegen található. (Felirata ugyan téves, nem az április 6-i, isaszegi csatában
hunyt el.) Helytörténet-irodalmunk a csata hősi halottjaként még említ egy bizonyos Stromszky
főhadnagyot is. Nem egyértelmű azonban, hogy a főhadnagy mikor és hogyan halt meg. A péceli
református egyháznál vezetett halotti anyakönyv szerint Stromszky Adolf halálát a jobb vállán
ágyúgolyó általi seb okozta. Asbóth azonban nem említi ezt. Fennmaradt viszont a péceli református lelkész halotti beszéde „Stromszki Adolf, 49. zászlóalji hadnagy fölött”, ki az 1849. évi ápr. 21-i
154
155

Hadtörténeti Levéltár HL 1848/49: 21/308
Ez a történet adja Sára Sándor 80 huszár című filmjének az alapját
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rákosi csatában kapott sebe következtében halt meg Pécelen, május 10-én. Talán ez a jó dátum,
ugyanis tudjuk, hogy 21-ig további csatározások folytak a környéken. Stromszky Adolf Pozsonyban született, 1823-ban, apja Stromszky Ferenc Sámuel, dunántúli evangélikus szuperintendens.
Stromszky Adolf 1848 júniusában önkéntes lett az első 10 honvédzászlóalj egyikénél. November
20-tól hadnagy a 49. zászlóaljban. Sírhelyét ma nagy becsben tartják Pécelen. Ugyanott temettek
el még négy, rákosi csatában elesett honvédet.156

A katonai gyakorlótér térképe keresztúri falurészlettel, 1852-ből.
A rákoskeresztúri honvédemlékművet a helyi II. Rákóczi Ferenc Asztaltársaság állította. Annak kiderítése, hogy hányan nyugosznak pontosan az itteni sírokban, még további kutatást igényel, ahogy egyelőre azt sem tudjuk, hogy pontosan mikor állították az obeliszket. A társaság nevéből következtetve valószínűleg 1906 és az I. világháború között. (1906-ban, a fejedelem kassai
újratemetése előtt tisztelegve alakultak róla elnevezett társaságok országszerte, amelyek legtöbbje
aztán a világégés ideje alatt elsorvadt.) Tovább árnyalja a képet, hogy a lakótelep építésekor szanált keresztúri temetőben, az evangélikus rész bejáratának baloldalán is volt honvédsír. Az Erdős
Renée Ház őriz egy kisméretű, sírkövet ábrázoló fényképet, amelyről, ha a mai technika segítségével, megfelelően kinagyítjuk, a következő szöveg silabizálható ki: „1848-49-ben a haza, szabadság
védelmében hősi halált halt két honvéd emlékének. …6. (talán 1896.) július 1.”
Az önkényuralom időszakában Rákoskeresztúrnak is hozzá kellett járulni az osztrák katonaság
156

Kossuth Hírlapjának hadijelentése a délvidéki harcokról (1848. 08. 31.), Bóna Gábor említett könyve, az Erdős Renée
Ház Adattára, továbbá a Harsányi Bálint és Stromszky Adolf emlékét őrző internetes források.)
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ellátásához. Rovásadó alapján vetették ki a kenyér, zab és a széna mennyiségét. Külön szerencsétlenségére a községnek, az 1700-as évek közepe tájától már, katonai tüzér gyakorlótér volt, közvetlenül a pesti határban. 1843 augusztusában például egyszerre két ágyúüteg gyakorlatozott és lakott a faluban. Mintegy 140 ember és 50 ló ellátásáról kellett gondoskodni.157
Rákoskeresztúron már az 1800 körüli időktől volt postaállomás, ami küldemény- és személyszállítási feladatot látott el, majd 1870-ben, 3 évvel a Magyar Postának az osztráktól való különválása után, felállítottak a postahivatalt is.158
A XIX. század második felében Rákoskeresztúr népessége lassan, de biztosan gyarapodásnak
indult. A népszámlálási adatok szerint a „jelenlévő népesség 1869-ben 2444, 1880-ban, 2769, 1890ben 3330, 1900-ban pedig már 6143 fő volt. Ez utóbbi adat már nem magyarázható a természetes
szaporulattal, ekkorra a betelepülők emelik a lélekszámot! Ne feledjük, ekkor már pár éve építkeztek Zsófia-telepen, a Munkásotthon-telepre pedig 1899-ben költöztek be az első lakók. Ezek
csak később önállósodtak, ekkor még a keresztúri létszámot gyarapították.
Változnak a felekezeti arányok is.159 1869-ben római katolikus 1126 fő, evangélikus 1259, izraelita 34, református 18 fő, 1880-ban 1258 római katolikus. 1412 evangélikus, 46 református és 47
zsidó él itt. A katolikusok és az evangélikusok számaránya 1890 és 1900 között fordult meg, 1910re már 3748 r. kat., 2202 evangélikus él itt.160 (412 református és 273 izraelita.)
Ugyanígy csökken a magukat nemzetiséginek vallók aránya. 1880-ban Rákoskeresztúron 508
magyar 335 német és 1920 szlovák él. 1910-ben 4421 a magyar-, 462 a német- és 1739 a tót anyanyelvűek száma!161 (6699 fő lakott itt ekkor összesen.) 1912-ben már a plébános is abbahagyta a tót
nyelvű misézést.162
Rákoskeresztúron az 1901. és 1910. közötti tíz évben az élveszületések száma évente átlagosan
315, Rákosligettel együtt. (1906-ban pl. 316, 1910-ben 270. De ekkor már Rákosliget nélkül.) A halálozások száma ugyanakkor csak 194-es átlagot tesz ki évente. A természetes szaporodás évi átlaga – Rákosligettel együtt számolták – 121 fő. (1901-1910-ig közülük átlagosan 289 „törvényes”,
32 „törvénytelen” gyerek!) Az élveszülöttek közül egy éves koráig 64 (!), 7 éves korig további 49
gyermek halt meg. Az idősebb korosztályoknál a leggyakoribb halálozási okok között messze vezet a gümőkór (tbc). Ez alatt a tíz év alatt 366 embert vitt el. Második a tüdő- és mellhártyagyulladás (279 fő halálát okozva), a harmadik okként a különféle „görcsöket” említik (143 eset), negyedik az aggkori kimerülés (93), ötödik a vele született gyengeség (87), magas még a vörheny és a
roncsoló toroklob (54 illetve 45 eset oka), gutaütés (31). 640 esetet az egyéb kategóriába soroltak.
A tíz év alatt 35 halálos baleset, 16 öngyilkosság és mindössze 1 gyilkosság volt. A halottak közül
ugyanakkor évi átlagban már 169 részesült orvosi kezelésben, csak 25 nem.163
Dr. DOMBÓVÁRI Antal – DALLOS Zsuzsanna: A XVII. kerület története (1849-1939) II. kötet . 1994., k. n., 1-2. o.
PUZSÁR 2008, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára, III. és V. kötet, Bp., 1931 és TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr., XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront és a Rákosmenti Helytörténeti Bizottság,
Bp., 1969, Iskolák, 137-173. o.
159 Sebők László: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. TLA Teleki László Intézet, KSH Népszámlálás, KSH Levéltár
2005. 143. o.
160 A két legnagyobb felekezet között az arány már akkor is megfordult, ha leszámítjuk Rákoshegy 1910-es teljes lakosságát, ami ekkor 1296 fő volt!
161 A magyar Szent Korona országainak 1901–1910 évi népmozgalma községenkint. Magyar kir. KSH, Budapest 1913.
192-193. o. (Itt, az arányok megváltozásában szintén nem játszik közre, hogy az adatok tartalmazzák az 1296
rákoshegyit is!
162 Historia Domus Rákoskeresztúr
163 A magyar Szent Korona országainak 1901–1910 évi népmozgalma községenkint. Magyar kir. KSH, Budapest
1913.192-193., 581. o.)
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1910-ben 867 lakóház volt Rákoskeresztúron, ezek közül 351 téglaépület volt, 495 vályog
vagy sár (vertfalú) épület, ám ezek közül is téglaalapra épült már 171. 475-nek cserép-, palavagy bádogteteje volt, 306-nak nád vagy zsúp, 86-nak zsindely.
Már 1900-ban 1077-en éltek iparból (az eltartottakkal együtt), 1 435-en a mezőgazdaságból, leginkább idesorolható lenne még a 446 napszámos is. A közlekedés 523 embernek, a
kereskedelem 138-nak a közszolgálat a szabad foglalkozásúakkal együtt pedig 181 főnek
adott megélhetést.
A betelepülésnek három fő, egymással is összefüggő oka volt. Az első egyszerűen a település földrajzi helyzetéből adódott: közel volt az 1873-ban egyesített fővároshoz. A második a közlekedési viszonyok javulása volt. 1867.május 19-én nyitották meg az Északi vasutat, a Budapest–Hatvan–Salgótarján vasútvonalat. Ezen, kezdetben, közös állomása volt
Rákoskeresztúrnak és Rákoscsabának, nagyjából a mai Rákoscsabaújtelep állomás helyén,
1882-ben ez megszűnt, az után építette a két község a saját állomásait. A másik, Budapest–
Újszász–Szolnoki vasútvonalat, 1882. március 12-én adták át a forgalomnak. 1889-ben Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszternek sikerült ún. zónatarifa rendszert bevezetni. A személyszállítási díjak nagy arányban csökkentek. A legnagyobb árcsökkentést a
25 km-nél rövidebb és a 225 km-nél hosszabb (ún. végtelen zóna) vasúti utazások esetén
adták. Addig, rövid távra, a lassúsága ellenére sokkal inkább megérte szekérrel szállítani,
utazni.

Archív képeslap. Pesti úti
részlet Lantos Lajos üzletével,
1905 előtt.
Kiadó: Lantos Lajos.
ERH adattára (fotómásolat)

A harmadik legfőbb ok pedig a főváros lakosságának hirtelen növekedése, az ottani lakáshiány, rossz közegészségügyi viszonyok, drágaság volt. Ezért általános jelenség a XIX. század végétől, hogy aki tehette, kiköltözött az olyan környező településekre, ahonnan a jó közlekedési viszonyoknak köszönhetően – lehetett ez vasút vagy HÉV – könnyen elérhette budapesti munkahelyét.
A népszámlálások foglalkoztatási adatainak ismeretében érthető, hogy hamar megjelentek a
községben a különféle szocialista eszmék is. A gödöllői helyi lap már 1901. szeptemberében arról
tudósít, hogy a szocialisták is jelöltet állítanak az országgyűlési választásokon Martincsek Károly
Rákoskeresztúri Munkás Otthon telepi polgár személyében. Ugyanő szónokolt azon a népgyűlésen, amelynek megtartására Fauszt Pál, Filipszky János, Schleckmann Frigyes és Mayer Jakab kért engedélyt 1902-ben. Itt a gazdasági, politikai helyzetről és a szociáldemokraták terveiről volt szó.164
A legfontosabb követelés az általános és titkos választójog bevezetése volt. 1904-ben az országos
164

DOMBÓVÁRI – DALLOS 1994. 4. o.
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vasutas- és az építőmunkások sztrájkjában vettek rész a keresztúri munkások. 1906. január 7-én
megalakult a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége, amelyhez még abban a hónapban csatlakoztak a keresztúriak.165
Rákoskeresztúr az első komolyabb területi veszteségét 1907-ben szenvedte el. A korábbi Munkás Otthon Telep, amelyre 1899-ben költöztek be az első lakók, az április 28-án megszületett döntés: a BM 31216/ IV.A. 1907 sz. engedélye alapján, Rákosliget néven – már 1903 óta így hívták –,
önálló nagyközség lett. Kb. 2500 lelket vesztett a település.166
Az I. világháború rákoskeresztúri áldozatainak neveit olvashatunk az 1924-ben felavatott hősi
emlékmű tábláin. Azonban maga a község is megszenvedte az eseményeket. Lokaicsek Károly plébános a Historia Domusban érzékletesen festi le a község mindennapjait. 1915-ben, aki nem termelt gabonát, már csak kukoricakenyeret vásárolhatott.

Lokaicsek Károly Rákoskeresztúr első
plébánosa, a Historia Domus elkezdője
Bényi László festőművész karikatúráján.
ERH képzőművészeti gyűjteménye

1916-ban elvitték a katolikus templom két legszebb harangját, csak egy kicsit és a lélekharangot hagyták meg. (Ugyanerre a sorsra jutottak az evangélikus templom nagyobb harangjai is.)
1918-ban még a katolikus templom orgonasípjait is be kellett szolgáltatni. Rendszeres volt a gabonarekvirálás. A 14 holdnál nagyobb földön gazdálkodókat egyébként nem vitték el katonának,
éppen az ellátás biztosítása érdekében. A keresztúriak mellesleg továbbra is inkább zöldségeztek,
ha volt gabona elrejtették. Elterjedt a batyuzás. Többen vidéken vásároltak olcsón élelmiszert, ruhaneműt, amit Pesten drágán tudtak eladni. („Tudom, hogy innen Aradra is elmentek csizmát vásárolni” – írja a lelkész.) A háború alatt ebből sokan meggazdagodtak és kifizették az összes adóságukat. Miközben a tisztviselő osztály és a szegényebb elemek nyomorogtak. (De csak papírpénzt
tudtak gyűjteni, mert az arany, ezüst eltűnt.)
165
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DOMBÓVÁRI – DALLOS 1994. 5. o.
DOMBÓVÁRI Antal: Rákosliget története. 1907–1950. Rákosmenti helytörténeti Füzetek V/1. Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Budapest, 2007. 18. o.
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„Nem mulaszthatom el megemlíteni azt a dicséretes mozgalmat, mely számos községben, de főleg városokban mindenütt a háborúban megbetegedett vagy könnyebb sérüléseket szenvedett katonák segítségére sietett.”- – tudósít Lokaicsek a helyi Vörös Kereszt Fiók 1916 őszi létrehozásáról. A Pesti út 86. sz.
alatti házat kórházi használatra bérelték. Itt kezdetben 30-40, de amikor az iskola két termét is
megkapták, 90 beteg katonát is ápoltak. A szénhiány okozta kellemetlenségeket a fák kivágásával
próbálták enyhíteni.
1918-ban a Károly Király Gyermeknyaraltatási Akció során 8-10 hétig ingyen etették a községben elhelyezett 64 gyereket, akiket aztán „felmálházva” bocsátottak haza. (Ezért pénzt is ígértek
az akcióban részt vevő vendéglátóknak, de valószínűleg ők is tisztában voltak vele, hogy nem
fognak egy vasat sem látni.167
Az őszirózsás forradalom kitörésének híre 1918. október 31-én délután érkezett meg a faluba.
Hamarosan ellepték a települést a „danolva”, „lövöldözve” hazavonuló katonák. „A község intelligenciája s a gazda közönség roppant felületesen fogadta az eseményeket. teljesen közömbös volt. Annál inkább mozgott azonban a munkásság. Csakhamar megszervezkedtek, őrséget állítottak, s dicséretükre legyen
mondva, hogy miután a kocsmákat is nyomban bezáratták, nálunk fosztogatás, rombolás nem történt, s
bántódása sem esett senkinek.” – szól a korabeli tudósítás. A forradalom velejárója volt azonban a
„közvagyon” magánosítása. „Feltűnt azonban, hogy a délutáni órákban ez is, amaz is ,idevaló, idegen,
szinte görnyedt a különböző csomagok súlya alatt. … A forradalom népe … feltörte a Rákoson veszteglő
tehervonatokat, s ki mit bírt, vitte haza.” (Rákoshegyen nem volt szerencséjük: csak almát találtak.)168
November 10-én választották meg a nemzeti tanácsot, megalakították a nemzetőrséget. Feladatuk a közellátás és a közrend biztosítása volt. December 22-én, Lokaicseket titkárává választva,
megalakult a Rákoskeresztúri Földművelők Köre169 a „szunnyadó gazdakör” helyett, hogy ellensúlyozza a terjeszkedő szocialistákat.170
Az év végén szinte mindenkit megfertőzött a spanyolnátha. Csak a katolikus hívek közül 35
ember halt bele.171 „Decemberben azonban elmúlt, hogy egy újabb járványnak, amely a lelki, szellemi téren sokkal nagyobb rombolást okozott, mint egy epidemikus betegség, engedjen helyet.” Megjelent a községben egy „Hradek Kálmán nevű, orosz fogságból hazakerült filigranus kis alak, aki úton útfélen szidta a
papokat, tagadta Istent, stb.” Először csak meghallgatták, nem vették komolyan, de később egyre
többen jöttek, hirdetve a „communista bolsevizmust”, s híveik is lettek.172
Március 23-án alakult meg a direktórium, s „a nép éljenzett tapsolt és éljenzett minden szónoknak!”
24-én biztosították a papot, hogy megvédik. Hradek Kálmán, a vörös őrség parancsnoka – elismeri a tudósító – rendet tartott, nyolc óra után kijárási tilalom volt, a szesztilalmat is bevezették.
Székhelyüket a községházáról a Vigyázó-kastélyba tették át, kinevezték szovjet-háznak. A vörös
hadsereg toborzóakciója Rákoskeresztúron eredménytelennek bizonyult.
A községben is volt túszszedési akció. A húsvét utáni csütörtök éjjel vitték el az osztályellenség tagjait. Köztük volt a nyugalmazott főjegyző, Szegedy Albert, Kovács György, Schlekmann János,
Hagemann Márton, Altziebler András bíró, Altziebler Pál, Szeleczky Illés gazdálkodók és Wollner Alajos
zsidó kereskedő. Letartóztatták a főjegyzőt, Tarnay Bélát is. 3, 4 – 6 hetet raboskodtak, először a
Margitszigeten majd a Rákospalotai Leányjavítóban.
Augusztus elseje után a románok elől menekülő vöröskatonák vonultak át a községen. Harmadikán egy elmaradt szakasz a Köröstói dűlőben rálőtt a románokra, akik aztán a községben megHistoria Domus 6-15. lap
Historia Domus 18. lap
169 DOMBÓVÁRI – DALLOS 1994. 8. o.
170 Historia Domus 18. lap
171 Historia Domus 20. lap
172 Historia Domus 20-21. lap
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ölték Sztrednyák Gézát,173 akiről valaki elmondta nekik, hogy vöröskatona. Pedig a plébános szerint a híve volt, ráadásul rokkant, s csak a vörös őrségben vett részt. A főbűnösök fél órán belül
kiszöktek a községből.174 A román megszállást különösebb károk nélkül átélték, csak néhány malac bánta.

A rákoskeresztúri vörös őrség,
elől Hradek Kálmánnal.
ERH fotótára

A zűrzavaros idők utáni általános szegénységen az amerikai vöröskereszt segélye nyújtott támaszt az ittenieknek. A gyerekek számára konyhát működtettek, ahol reggelit és ebédet kaptak, a
felnőtteket pedig felruházták, „majdnem mindenki amerikai swetterben járt”. Mindenképpen meg
kell említeni az akció szervezőjének, bonyolítójának James Pedlow kapitánynak a nevét.175 (A
rákosligetiek is sokat köszönhetnek neki.)
1920-ban 6029-en éltek Rákoskeresztúron. Ez nem csak az 1910-es 6699-nél, de még az 1900ban mért 6143 főnél is kevesebb. Ennek a fő oka pedig az, hogy a népszámlálás eredményének
publikálásakor Rákoshegy már önálló község volt, 1922-től tehát Rákoskeresztúr területe is tovább csökkent. 1930-ban 7550-en, 1941-ben 11484-en laktak Rákoskeresztúron.176
A két világháború közötti időszakot különösen az 1930-as népszámlálás adataival jellemezhetjük. A 7550 fő közül– eltartottakkal együtt – már csak 1590-en éltek a mezőgazdaságból (22,7%).
Az iparban a keresők száma – eltartottak nélkül – már 1456 volt. Eltartottakkal együtt 44,9%-élt
iparból. A kereskedelem 5,8%-nak, a közlekedés 6,5%-nak, a közszolgálat és szabadfoglalkozás 4%
-nak, a napszámba járás 8,4%-nak adott megélhetést. Nyugdíjas volt és tőkekamataiból élt 4,7%.
1930-ban Keresztúron a lakások 38,4%-ába volt bevezetve a villany, míg ugyanekkor Rákoscsabán 53,4%, Ligeten 95,4% és Rákoshegyen 63,9% volt ez az arány.177 A vízvezeték-hálózatot sem
sikerült kiépíteni. A házak száma 1930-ban Rákoskeresztúron 1146 volt, ebből „szilárd” építésű
557 (48,6%) és cserép- vagy palatetős 954 (83,2%). Az árnyékszékek tekintetében hiányosak az ismereteink, de valószínűleg 95% fölötti volt az ellátottság.178 A Pesti út 1933-ra, a gödöllői cserkész
világdzsembori idejére kapott szilárd burkolatot, kis méretű kockakővel kövezték ki. 1930-ban a
felnőtt lakosságnak már csak 4,7%-a nem tudott írni.179
Mint mártírnak, emléktáblája volt 1990-ig a volt községháza falán. Itt ölték meg.
História Domus 22-28. lap
175 História Domus 33. lap
176 KSH kiadványok a népszámlálások eredményeiről.
177 Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872-1990) avagy egy integrációs
folyamat tanulságai, In: Tér és Társadalom, XV. évf., 2001/3-4. sz., www.rkk.hu/TET
178 ZSEMLEY 1938
179 ZSEMLEY 1938. 311. o. Az analfabétizmus soha nem szűnik meg teljesen, ma Magyarországon 1-2% közé teszik az
arányát.
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Vigas pékség Rákoskeresztúron,
a két világháború között.
ERH Digitális adattára,
Tóth Péter archívumából

Ekkoriban már kötelező volt a munkások és az évi 6000 Pengőnél kevesebbet kereső magántisztviselők társadalombiztosítása, ami kiterjedt a baleseti, betegség- és nyugdíjbiztosításra egyaránt. Őket a 3 nagy biztosító intézet látta el: az OTI, a MaBI (Magánalkalmazottak Biztosító Intézete) és az OTBa (Országos Tisztviselő Betegalap). Emellett saját biztosítója volt a MÁV-nak és a
Postának is, és számos kisebb biztosító intézet is működött. A községi orvos mellett bizonyosan
Keresztúron is volt egy vagy több OTI orvos, és volt fogorvos is. Gyógyszertár is működött: az
Őrangyal Dr. Wirker János patikája. A keresztúri Stefánia Anya-, Gyermek- és Csecsemővédő Intézet illetékessége Rákoshegyre is kiterjedt, emellett alkalmaztak szülésznőt is. Mivel Rákosmentén
egyáltalán nem volt kórház, – ma sincs – a betegek a fővárosi kórházakba kerültek, és alkalmanként ott is lehelték ki lelküket, ami jelentősen módosította a helyi népmozgalmi statisztikákat. Rákoskeresztúron működött tüdőbeteg-gondozó. Ez előbb az Újlak utca 44. szám alatti parasztház
udvarából nyílott, de ez a ház a négy szomszéd házzal együtt még az I. világháború után leégett.180 Később a Kerpely Mimi Alapítvány tartotta fenn, de 1941. január elsejétől átvette a vármegye.181 A mentésügy szervezett volt. Működött tűzoltó egyesület is, amit idővel kötelezővé tettek,182 vagyis minden felnőtt férfinak rendszeresen szolgálatot kellett adnia. Az automobilok megjelenésével megszaporodtak a közúti balesetek, ezért a vármegye elrendelte, hogy mindenhol segélyállomásokat kell felállítani, ahol mentőszekrénynek kell lennie.183 Erre minden bizonnyal Keresztúron is a tűzoltóságot jelölték ki. A sürgősségi betegszállítást a Városok és Vármegyék Országos Mentőegyesületének általában kispesti állomása végezte, amihez azonban Rákoskeresztúr
nem járult hozzá anyagilag. Állategészségügy tekintetében egy állatorvosi kört alkotott egész
Rákosmente,184 és kb. 1913 óta közös vágóhidat is tartottak fent Rákoskeresztúron, amiből később
tisztasági fürdő lett.
Nem elhanyagolható szerepe volt Rákosmente, és ezen belül Keresztúr történetében és fejlődésében a szövetkezeti mozgalomnak. Ez a nagytőkével szemben a kisemberek, iparosok és földműves gazdák érdekeit igyekezett érvényesíteni a gazdasági versenyben, sokszor a
talponmaradásban. Három ága a takarékszövetkezetek, az értékesítési és fogyasztási szövetkezetek, valamint a nálunk kevésbé jól hangzó termelőszövetkezetek. Előbbi elsőként nyújtott kedveSINKOVICSNÉ 1988, 13. Tüdőgondozó
Dr. DOMBÓVÁRI Antal: Orvoslás a Rákosmentén, Erdős Renée Ház, Bp., 2003
182 ZSEMLEY 1938, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára, III. és V. kötet, Bp., 1931 és
HÓDOS Mária: Kétezren voltak, k.n., h.n., 2006, Rákoskeresztúr, 33-55. o.
183 PUZSÁR 2008
184 ZSEMLEY 1938 és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára, III. és V. kötet, Bp., 1931
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Az 1928-ban elhunyt
gróf Vigyázó Ferenc temetése.
A gróf szülei végakaratát nem
változtatta meg és a keresztúri
vagyont a Magyar Tudományos
Akadémiára hagyta. 1935-ben a
kastélyban a Podmaniczky és
Vigyázó családok hagyatékát
bemutató múzeum nyílt.
ERH Digitális adattára, eredeti: MTA

ző hitel- és befektetési lehetőséget a kispénzűeknek. A második már a termelőerők összehangolására volt hivatott a szállítás, feldolgozás és értékesítés területén, míg végül a TSz-ek a nagyüzemi
mezőgazdasági termelést próbálták a kisgazdák munkájának összehangolásával megvalósítani.
A rákoskeresztúri takarékpénztár 1910. április 1-jén fuzionált a Rákoscsabai Takarékpénztár
Rt.-vel, és nevét Rákosmenti Takarékpénztár Rt.-re változtatta, majd fiókot nyitott Csömörön is.185
Később a Gödöllői Takarékpénztár Rt. kebelezte be, ami 1937-ben egyesült a Gödöllői Polgári Takarékpénztár Rt.-vel,186 és még 1938-ban is tartott fenn Rákoscsabán fiókot.187 A ’30-as években
Rákosmente minden községében működött Hitelszövetkezet, amelyek mind az OKH tagjai voltak. A keresztúri fiók 1928-ban jött létre 25.000 pengő alaptőkével.188 Rákoskeresztúron ugyanakkor két Hangya-bolt működött, emellett az ÁFoSz-nak (Általános Fogyasztási Szövetkezet) volt
még kirendeltsége.189
Az első tömegközlekedési vállalat így a Rákoshegyi, avagy Kovács Mihály Autóbusz Vállalat
lett, de mindenki csak „Maribusz”-ként ismerte a névadó pilisszántói születésű géplakatos és autó
-motorszerelő mester tulajdonos testvére, a kalauz Kovács Mária után. A cég 1931-ben alakult
megnyerve a m. kir. Kereskedelemügyi és Közlekedési Minisztérium pályázatát. Rákoshegyről
Rákoscsabára, a keresztúri strandra és Keresztúron át a budapesti Kőbánya Részvényserfőzőig
járt kezdetben 1, majd a világháború alatt 4 busza. A háború befejeztével a vasútvonalak helyreállításáig egyetlen megmaradt busza a kizárólagos közlekedési lehetőséget biztosította Rákosmente
lakosságának Budapestre, a gyaloglás mellett. 1948-ban ismét 3 busszal működött, sőt 3 tonnás
Mercedes kocsijával belépett a MaTeOSz-ba (Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetsége) is.
1948-ban előbb a buszokat, az ’50-es években a teherautót államosították.190
Az automobil, illetve motorkerékpár forgalom is szépen fejlődhetett, hiszen Rákoskeresztúron
1931-ben már benzinkút is volt.191
Külön említést érdemel még a rákosmenti rendőrség, mint az első közös rákosmenti intézSZÁNTHÓ 1912, 255-59. o.
http://lexikon.katolikus.hu
187 ZSEMLEY 1938, Személyi adattár, Szabados Béla
188 Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye általános ismertetője és címtára, III. és V. kötet, Bp., 1931
189 Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye általános ismertetője és címtára, III. kötet, Bp., 1931
190 ZSEMLEY 1938, Albrecht Gyula: A régi Rákoshegy, I. kötet, Bp., 1997, Emlékül csak a Mercedes csillag maradt, 129135. o. és PUZSÁR, 2008
191
Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára, Rudolf Mosse Rt., Bp., 1931, 424-425. o.
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mény története. Itt kell különbséget tennünk a csendőrség, az államrendőrség, valamint a községi
rendőrség és éjjeli őrség között. Az I. világháború előtt csendőrőrs működött Rákoskeresztúron.
A vidéki rendőrség(-ek) államosításáról végül is az elhúzódó közigazgatási reform részeként, de
inkább zárásaként 1919 őszén, az 5047/1919. M.E. számú kormányrendelet döntött. E szabályozást
az 1920. évi I. törvénycikk hatályban tartotta, ami egyúttal a törvényerőre emelést is jelentette. …
Tavasszal megkezdődött a vidéki főkapitányság szervezése.” 1920-1924-ig a csabai községházán
működött államrendőrség, aminek illetékessége első ízben terjedt ki az egész Rákosmentére.192

Az első benzinkút , 1960
körüli felvételen.
ERH Digitális adattára, Tóth
Péter archívumából

A keresztúriak szemléletére jellemzőek még a választási adatok is. Összességében megállapíthatjuk, hogy a XVII. kerület elődközségei közül ez a település volt a legbaloldalibb beállítottságú.
1922-ben például a leadott 1300 szavazatból 894-et, 69%-ot kaptak a szociáldemokraták. A harmincas években is mindig megtartották relatív többségüket (37-42%). A kormánypárt szavazóbázisa már gyengébb volt: 29-35%-ot tudtak elérni jelöltjeik. Jelentősebb politikai erőnek látszik még
a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt (10-11%), valamint Fábián Béla pártja (8-18%). Tarnay
Béla rákoskeresztúri főjegyző szerint Rákoskeresztúron a „nemzet- és hazaellenes törekvések” elszánt
követőkre találtak.193
A II. világháború során az elsőhöz hasonló ellátási nehézségek terhelték a község lakosságát. A
keresztúri zsidókat 1944. június 8-án deportálták Auschwitz-Birkenauba194 A tényleges harci cselekményeket csak 1944-ben tapasztalhatták meg az itteniek. Ekkor, április 13-án erős amerikai légitámadás volt a főváros ellen, ami a Ferihegyi repülőteret különösen érintette. Ez Rákoskeresztúrt is
elérte. Több ház megsérült, 11 ember meghalt, 42 megsebesült.195 Egy lelőtt amerikai B 24-es bombázóból tíz összeégett amerikai katona holtteste zuhant ki, akiket az evangélikus temetőben hantoltak el. 1946 augusztusában exhumálták és hazaszállították őket. Szeptember 1 - 6. között ismét
légicsata volt a falu felett, egy P-21-es Mustang gépet lelőttek.196 Október 9-én „több ezer zsidót vezetnek a községen keresztül.” – írja a plébános, hozzáfűzve, hogy az Egyház többször felemelte a
szavát a gyűlölet és a bosszú ellen, de ennek csak az lett az eredménye, hogy csendben ő is üldöPUZSÁR 2008
GYÖNGYÖSSY Márton: Országgyűlési és önkormányzati választások Rákosmentén (1920 – 1944) Rákosmenti helytörténeti Füzetek III/1. Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Budapest, 2005. Idézi Tarnay főjegyző véleményét: Pest megyei Levéltár, Alispáni Iratok, IV. 408. 7718/1926. (1926.II.9.) („Lyra” dalkör ügye)
194 Bővebben lásd: Hódos Mária: Rákoskeresztúr izraelita közösségének virágzása és megsemmisülése c. tanulmányában
195 Historia Domus 100. lap
196 DOMBÓVÁRI Antal – DALLOS Zsuzsanna: A XVII. kerület története 1939-1949. III. kötet. k. n. 1995. 5. o.
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zötté vált, s több papot elhurcoltak.197 November 6-án kidobolták, hogy a községet pár óra alatt el
kell hagyni, de ennek a parancsnak csak néhány család tett eleget.
December 28-án, kora reggel magyar csapatok vonultak át a községen, délelőtt tíz órakor már
itt volt az orosz és román hadsereg, akik szintén átvonultak, de keresztúr határán megtorpantak,
mert erős tűz fogadta őket. Innen csak majdnem egy hét után tudtak eljutni Rákosig. A plébániára
40 tisztet szállásoltak be. „A tisztek kedvesek voltak. Úriemberekhez méltóan viselkedtek. A legénység
nem.”- olvasható a Historia Domusban.
Január 28. „Szomorú nap. A német nevű v. ajkú lakosokat 45. évig összeszedték. Én is köztük voltam.
Az utolsó percben szabadultam a helybeli orvosnő kérésére.170 embert vittek el. Ezután munkára rendeltek,
de mindig elengedtek, lelkipásztori munkám miatt.” … „A plébánián ezután propaganda iskolát, az iskolában pedig kórházat rendeztek be.” Tudósít a plébános még arról is, hogy az elesett orosz katonákat a
piactéren temették el és megállapítja, „Hálát kellett volna a népnek adni, hogy községünk teljes épségben került ki a harcokból.”198
A lelkész által is említett „Málenkij robotra” hurcolt német telepesek zöme nem volt sem
Volksbund tag, sem nyilas. Nagy részük már németül sem beszélt. Ötven évvel később az evangélikus gyülekezetnek 74 deportált nevét sikerült felkutatni, közülük 12 soha többé nem jött viszsza. 1945 és 1947 között jöttek haza. A rákoskeresztúri németséget a kitelepítések nem érintették.
A magyar – szlovák „lakosságcsere” során néhány szlovák család távozott a községből.
Rákoskeresztúron 1945. január 8-án alakult meg a Nemzeti Bizottság, ami a legfontosabb feladatok ellátására - úgymint a helyreállítás, a közélelmezés, a közegészségügy és a kultúra
(közoktatás?), később, január 20-án a lakásügy, 23-án a bélatelepiek ügyei, mivel oly messze vannak az anyaközségtől, február 17-én a rekvirálás - albizottságokat is létrehozott. Emellett elhatározták népőrség felállítását is, aminek Maruszki Mihály lett a parancsnoka.199 Egy hét múlva küldöttséget menesztettek Gödöllőre a német nyelvű lakosság hazaengedése érdekében. Mivel ez
eredménytelen maradt, január 20-án már a kormányhoz írtak kérvényt.

A vasútállomást a
visszavonuló németek
felrobbantották. Részben a
lebontott evangélikus öregtemplom anyagából épült fel.
Átadóünnepség 1945 márciusában.
ERH (fotómásolat)

1945. február 3-án úgy határoztak, hogy a hazatért zsidók a közmunkában való részvételük
arányában kapnak élelmiszert. Egy hét múlva úgy döntöttek, hogy a közélelmezés biztosítása érdekében a malmot éjjel-nappal fogják üzemeltetni, és a Poleszák-malmot is elindítják. Továbbá
Sinkovits István javaslatára a községháza személyzetének több mint a felét (Sztolek Ede, Dravetz
Historia Domus 101. lap
Historia Domus 103. lap
199 DOMBÓVÁRI 2007, A II. világháború esztendei 1939-1945, 125-145. o.
197
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Ilona, Breyer Nándor, Varga Jánosné, Marschalkó Gyuláné) elbocsátották (maradt Guttmann Antal,
Pákozdy Mária, Sajben Katalin, Kollár Ilona). Döntés született arról is, hogy a jövőben hetente kétszer, szerdán és szombaton 13 órától fogják tartani az üléseket.
Február 14-én a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara átiratára mezőgazdasági albizottságot is felállítottak. Elhatározták, hogy a lakosságot 7 éves kortól igazolvánnyal látják el, és igazolványt kapnak a népőrök is, és az orosz kivonulás után összeszedetik az elkobzott ingóságokat.
1945. február közepén megalakult a Rákoskeresztúr-rákoscsabai Népbíróság, amibe a Keresztúron
működő 3 párt 5 tagot delegált, március 17-én meg a helyi igazoló bizottság.
Márciusban Sinkovits István tárgyalt a vármegyei alispánhelyettessel. Megállapodtak, hogy az
immáron 4 keresztúri párt képviselőiből 40 fős képviselő-testületet kell választani, és a járási
nemzeti bizottság alakítása céljából a pártok kapcsolatba lépnek a szomszédos községek pártjaival. Ebben annyi előrelépést ért el Sinkovits a március 20-i ülésig, hogy a pártközpontok szervezik majd meg a járási nemzeti bizottságot. Az NPP helyi szervezete közben elismerte vezetőinek
Bartosik, Vári és Zsiros tagokat.

A Fuchs-kastély épületét az
MKP és a szakszervezetek
foglalták le maguknak.
(Az 1948-ban készült eredeti
fényképen még látszik a
homlokzaton az építés
dátuma: 1891)
ERH fotótára

Március 31-én az orosz parancsnok rendelkezésére, miszerint a tűzoltóságot meg kell szervezni, a Nemzeti Bizottság elhatározta, hogy két nap múlva összehívja a tűzoltókat. Emellett segélyt
szavaztak meg azoknak, akiket (vagy inkább akiknek a férjét) a GESTAPO elhurcolt: Tomcsik Jánosné, Hasenegger Edéné, Mayer Jánosné, Hoffmann Pálné, Selyem Józsefné, Szebelédi Mihályné, Grenák
Pálné.
A járási nemzeti bizottság április 7-én tartotta első ülését, amire Keresztúrról 4 delegáltat vártak. A pártok és a szakszervezet előző nap ültek össze, hogy 1-1 küldöttet válasszanak.
Április 6-án az evangélikus lelkész kérését, hogy a község utalja át az egyházi adót, a Nemzeti
Bizottság elutasította, és elhatározta, hogy a község 1945. január 1-jétől nem vállalja az egyházi
adó beszedését.
A vármegyei Nemzeti Bizottság 1-1945. sz. rendeletére április 28-án délután 2 órára összehívták az új képviselő-testületet, amibe mind a három párt és a Szabad Szakszervezet is 9-9 tagot
küldhetett, míg a demokratikus rétegek 4-et (2-t a Demokratikus Nőszövetség és 2-t a tanítóság).
Az esküdtek létszáma 8 lesz, akiket a képviselő-testület választ majd a pártok szakemberei közül.
A főbb tisztségekre meg is ejtették a jelölést.
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Április első napjaiban megalakult a Földigénylő Bizottság, s április 18-ra végeztek is a földosztással. Összesen 1030 kat. holdnyi területet osztottak ki 306 személynek, akik közül 115 földnélküli, 169 törpebirtokos volt. Ehhez Hangai Elektől 140, a Magyar Tudományos Akadémiától 1440 holdat
vettek igénybe. Kisméretű, 3-5 kat. holdas földeket osztottak. A házhelyigényekből 905-öt elégítettek ki, 50 telek tartalékban maradt. A megalakult Földműves Szövetkezet megkapta a 15,5 kat.
holddal rendelkező intézői lakást, a gazdasági és egyéb épületekkel, nádast, tavat, bányát. A mai
futballpálya területe (4 hold) a Rákoskeresztúri Munkás Torna egyleté lett, a kastély a parkkal a
Földművelésügyi Minisztériumé.200
Azonban arról is határozat született, hogy még a képviselő-testület megalakulása előtt, 12 órakor újjáalakul a Nemzeti Bizottság, aminek minden párt és a szakszervezet részéről is 3-3 tagja
lesz, és titkárt is fognak választani.
A Nemzeti Bizottság május 30-i ülésén a zsidó hitközség képviselői kérvényezték, hogy adják
a kezelésükbe a nyilas és elhagyott zsidó ingóságokat. Ugyanakkor a rendőrség Hangay Elek Zoltán internálására vonatkozó javaslatát tudomásul vették.
Időközben megalakult a Független Kisgazda Párt helyi szervezete, ami rögtön tiltakozott
egyes vezető személyek ellen, akik le sem voltak igazolva, és a háború előtt antidemokratikusan
viselkedtek.
1945. június 23-án a Nemzeti Bizottság ismét kérvényezte a német nevűek hazaengedését.

Május elsejei ünnepség
1945-ben a piactéren, a mai
Fő téren, az ideiglenesen oda
eltemetett szovjet és román
katonák sírjánál.
ERH fotótára

1945. április 28-án, az új közgyűlés első ülésén valójában még a Nemzeti Bizottság tett javaslatot a tisztújítás során választható előljárókra. Ezzel szemben a választások után, november 10-én 7
tagú jelölőbizottságot állítottak erre a célra. A tisztújítás napján (nov. 17.) a pártok mégsem tudtak
megállapodni a jelöltekről, így H. Kovács István járási főjegyző új tisztújítást tűzött ki, és névszerinti szavazást rendelt el. Ekkor a kisgazdák kivonultak, és ülésükön mégis elfogadták a pártközi
értekezlet jelöltjeit, akiket azután meg is választottak.
Közben Schleckmann György képviselőt az FKgP kizárta soraiból, ezért 1945. december 2-án a
közgyűlésben Bükkhegyi István kérte Tomasovszki Józsefet behívni póttagnak, de elutasították, mert
Schleckmann György mandátuma ezzel az 1945. évi VIII. tc. értelmében nem szűnt meg.
A Nemzeti Bizottság december 8-án felszólította az FKgP-t, hogy Altziebler Pál képviselőtestületi tagukat kérjék fel, hogy igazoltassa magát, valamint Kósa Mártont, aki nem viselhet hivatalt,
200

DOMBÓVÁRI – DALLOS 1995. 12. o.
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hívják vissza, és küldjenek helyette póttagot a közgyűlésbe. 1946. január 6-án Kasos Mihály, az
FKgP elnöke bejelentette, hogy a párt nem vesz részt a Nemzeti Bizottságban, mert nem pártatlan, és kérte egy-két FKgP tag leigazolását. Ennek ellenére január 30-án mégis megjelent az ülésen
Krecsmarik Pál és Gyurcsánszki István.
Március elején Hagemann Márton gazdasági előljáró lemondott, ezért felszólították a két gazdapártot, hogy 2-2 szakértő jelöltet terjesszenek fel a járási gazdasági felügyelőnek. Az NPP ismét
Hagemann Mártont, majd Mayer Mártont jelölte, de utóbbit a Nemzeti Bizottság nem javasolta, mivel korábban a reakciós jegyzőt, Tarnay Bélát támogatta. A Kisgazda Párt ifj. Schleckmann Györgyöt javasolta, akit a Nemzeti Bizottság is támogatott, és támogatta mellette Hagemannt is.
Április 22-től hétfőnként ½ 9-től tartotta üléseit a Nemzeti Bizottság.
Még január 13-án, a fellebbezési határidőt túllépve a munkáspártok panaszt tettek a novemberi tisztújítás ellen, mire a megyei törvényhatósági bizottság június 4-i közgyűlése 21484/1946. kig.
és 618/1946. kgy. számon megtagadta annak jóváhagyását. Júliusban a képviselő-testület a választások arányában megváltoztatta az elöljáróságot, de az MKP kezdeményezésére az alispán visszaállította az eredeti összetételt.201 1946. augusztus 1-jén tisztújításra, jelölésre gyűltek össze a képviselők, amit a kisgazdák elleneztek, felhívva a figyelmet arra, hogy későn fellebbeztek a munkáspártok, és a korábbi tisztújítás a pártok megegyezésén alapult. H. Kovács István járási főjegyző, az
ülés elnöke valószínűleg helybenhagyta a korábbi tisztújítást. Válaszul a következő, augusztus 13-i
közgyűléstől a munkáspártok képviselői nem vettek részt az üléseken.
1947. március 19-én ismét tisztújításra ült össze a közgyűlés és ismét teljes létszámban, ugyanis
a közigazgatási bíróság úgy döntött, hogy az 1945. november 17-i tisztújítás törvénytelen volt,
mert a korábbi elöljárók nem mondtak le (Blahó János képviselő szerint azonban lemondtak), így a
bíróság a megyei alispánnal visszaállíttatta az 1945. április 28-án választott elöljáróságot. Válaszul
1947. március 27-től, ill. 29-től a kisgazdák bojkottálták a Nemzeti Bizottság üléseit és a közgyűléseket egészen augusztus 4-ig. A Nemzeti Bizottság június 23-án politikailag megbízhatatlannak
minősítette azokat a nemzeti bizottsági és képviselő-testületi tagokat, akik nem vettek részt az
üléseken (FKgP). A másnapi ülésen kiderült, hogy az FKgP a belügyminiszterhez fellebbezte meg
az alispán határozatát. Az MKP azt hangoztatta, hogy amikor ők bojkottálták az üléseket, csak a
törvénytelen előljárósággal nem akartak együttműködni. Ezért másik 3 tag azonnali beküldését
kérték a kisgazdapárttól, de a kisgazdák ezt nem tették meg, így augusztus 27-én kizárták az
FKgP tagjait a Nemzeti Bizottságból. Szeptember 22-én az FKgP hajlandó volt a régi bizottsági
tagjait újra beküldeni. Október 20-án a Nemzeti Bizottság úgy határozott, hogy az ügyben bizottságot küld a kisgazdapárt országos központjába.
Szintén a szeptember 22-i ülésen történt, hogy Sajben Pál (SzdP) felszólalása után, miszerint
Majer János (NPP) a nyilas párt körzetvezetője volt, tagságát felfüggesztették. Majer saját bevallása szerint csak egy-két ülésen vett részt. Felszólították, hogy a következő ülésig tisztázza magát,
vagy értesíteni fogják az elöljáróságot, hogy állását mondja fel. 1947. október 27-én jelentették,
hogy az alispáni hivatalban Majer nyilas tagságára vonatkozó iratot nem találtak, ezért a további
vizsgálatot egy a pártokból alakított bizottság fogja lefolytatni. Majer maga is elismerte ekkor,
hogy 1940-ben nyilas párttag volt. November 24-én a Nemzeti Bizottság átírt a Nemzeti Parasztpártnak, hogy Majert hívják vissza. 1948. január 19-től nem vehetett részt a bizottság ülésein, mivel meg sem próbálta tisztázni magát. A Nemzeti Parasztpárt ekkor felszólította másik két delegáltját, hogy Majer távozásával ők is vonuljanak ki, de nem tették meg. Végül február 5-én Majer
Jánost pártja visszahívta.
1948. augusztus 16-án értesítették a pártokat, hogy a vármegyei végrehajtó bizottság értesítést
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küldött a Nemzeti Bizottság újjászervezésére vonatkozóan. Eszerint szeptember 13-án újjáalakították a Nemzeti Bizottságot, amiben ettől kezdve 4 delegáltja volt az MDP-nek, mint a MKP és a
SzdP utódpártjának, és 2-2 küldötte a többi politikai pártnak illetve a Szabad Szakszervezetnek.
1948 végén a kormány az előljárók és képviselők mandátumát 1949. december 31-ig, NagyBudapest létrejöttéig meghosszabbította. 1949. december 22-én a közgyűlés egyhangúlag kimondta a csatlakozást Nagy-Budapesthez.

Rákoskeresztúr belterületének fejlődése 1950-ig, integrációs törekvések Rákosmentén
A belterület alakulása
A török háborúk alatt elnéptelenedett a község, és csak a következő század elején kezdett ismét megtelepedni. Ekkor az összeírásokban szereplő nevek jórészt magyarok, de található közöttük néhány szlovák is. Felekezeti szempontból katolikusok és evangélikusok voltak. Érdekes módon ezek a családok nem a templom és az út melletti részt, hanem a délebbre található Tabánt
(Deák avagy Templom, Akácvirág és Tabán utca) szállták meg.202 A két felekezet első közös haranglábát szintén itt, a Templom utcában állította fel, és nem a templom romja mellett, 203 a Tabán
később is katolikus többségű maradt.204 Hogy az új jövevények miért a Tabánt szállták meg először, biztosan nem tudjuk, talán a Rákos-patak áradásai miatt, talán a Török-kút, mint egyetlen
vízforrás közelsége miatt, esetleg ez a településrész maradt meg épebben, vagy más okból.
1743-ban már gulyája és ménese is volt a községnek, a borkocsmában az italmérés joga az év
felében már a községé volt, és az ekkor összeírtak már a Pesti út két oldalát (Tótfalu) szállták
meg. Bél Mátyás 1735-ben írta meg a falut, és megállapította, hogy lakói magyarok, akik
„barlanglakók módjára, részint földbe süllyesztett, részint föld fölé emelt házakban laknak.” Ezek a földbe
süllyesztett gurdák - ahogy a helyiek hívták őket - remekül megfeleltek a csak rövid ideig a községben lakó parasztoknak, de még az 1890-es években is voltak ilyenek a községben,205 sőt egy
varrónő még az I. világháború alatt is ilyenben lakott a Tabánban.206 Bél Mátyás már a földesúr
kúriájáról is tudósított.207
A XVIII. század második felében több hullámban érkeztek Keresztúrra németek. Podmaniczky
Sándor 1756-1770 között több ízben fogadott be az osztrák tartományokból erővel áttelepített vagy
menekülő evangélikusokat, valamint württembergieket, akiket a kastélytól nyugatra telepített le
a főutca két oldalán a Németfaluba. Ezek aztán gyakran továbbköltöztek az erdélyi szász városokba. 1767-ben az öt földesúr felosztotta egymás között a Tótfalu magyar és szlovák jobbágyait,
a németfalvi jobbágyok azonban közösek maradtak. Ekkor kezdett az Újlak is betelepülni, amit a
németek Neustiftnek, a szlovákok Najstichnek neveztek. Ezek tulajdonképpen a főutcával párhuzamos, attól délre található kis utcában, az Újsoron telepedtek le.208 Az 1770-es 1780-as években a
birtok vezetését átvevő bojanowoi Bujanovszky Elek Szilviusz ezredes telepített be az elköltözők pótlására főként württembergieket, de voltak közöttük szlovákok, magyarok és Bojanowó környéki
lengyelek is. A württembergi ezred alakulatai gyakran megfordultak a faluban, ami indokolhatja,
hogy miért pont Württembergből érkeztek a telepesek,209 és talán épp ennek az ezrednek parancsolt korábban az ezredes is.
BARTÓK 1994
SINKOVICSNÉ 1988
204 SINKOVICSNÉ 1958, Táj és történelem, 7-14. o.
205 BARTÓK 1994.
206 SINKOVICSNÉ 1988
207 SINKOVICSNÉ 1988, 29. A Podmaniczky kastély
208 Pontosan a mai Újlak utca déli oldalán
209 BARTÓK 1994 és Létay Miklós: A parasztok gazdálkodása Rákoscsabán és Rákoskeresztúron, In: Évszázadok a
Rákosmentén, XVII. kerületi Önkormányzat, Bp., 1996, 45-50. o.
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Telepek Rákoskeresztúron, 1960-as évekbeli térkép
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A fentiekből is látszik, hogy az elkülönülés inkább jogi volt, mint etnikai, bár a német elem természetesen meghatározó volt a településrészben. A német község (Deutsche Gemeinde) és a szlovák anyaközség (Slovakische/Böhmische Gemeinde) nemcsak területileg és jogilag, de szervezetileg is elkülönült egymástól: külön jegyzőt, bírót, esküdteket tartottak, de a szlovák jegyzőt a németek is fizették, elismerve annak főségét. A közös terhekből és javakból a németek ¼ részt viseltek, ¾-et a szlovákok. 1741-ben felszentelték az újjáépített katolikus templomot.210 A katolikusok a
Tabánban voltak többségben, az evangélikusok a Tótfaluban, míg a németek mind evangélikusok
voltak.211 Az evangélikus templom ennek megfelelően bár a Németfaluban, de annak a Tótfaluhoz közelebbi felén épült fel 1800-ban. Kocsmából viszont kettő is volt a községben, az egyik a
Bulyovszky-kúria udvarán állott, a másik a Piac tér (ma Szent Kereszt tér) keleti végén.212
Az 1930-as években több külterületi lakott helyet is számon tartottak Keresztúron. Ezek közül
érdemes foglalkoznunk a Rózsa-heggyel, a Homoki- és az Orgoványi-szőlővel, az Erdőalatti- és
az Agyagos-dűlővel, valamint az Új-majorral.213 Az előbbiek egytől-egyig szőlőkből lettek lakott
hellyé, ahol általában a földművelés kisebb parcellákon történik, és mindenik parcellán saját gazdasági épületet szoktak emelni a bor előállításához. Jellemző rájuk továbbá, hogy általában a lakott helyek közelében alakultak ki szerves fejlődéssel. Az Orgoványi-szőlőben 1867-ben a zsellérek kaptak szőlőt, majd házakat kezdtek építeni rajta. Az Erdőalatti-dűlőben az I. világháború
után kezdtek a lakók állandóan megtelepedni.214 A Homoki-szőlőben szintén zsellérek kaptak
földet, akik jobbára csak szamarakkal bírtak, így lett a terület másik neve Szamárhegy.215 Az Újmajor a Podmaniczky-Vigyázó-birtok gazdasági központja lett, azt követően, hogy a Keresztúridűlő pesti köztemetőnek való eladásával az Öreg-major megszűnt.216
Érdekes módon, bár Keresztúron is a Budapesthez közelebb eső földeket tartotta meg a volt
földesúr, mégis a község közepén birtokokat szerzett vállalkozó kezdett előbb parcellázásba, kihasználva a főváros nyújtotta lehetőségeket, míg a Vigyázó-család „csak” gazdálkodott. Az első
házhelyosztás is, ami a birtokukat érintette, valójában a Nagyatádi Szabó István-féle földreformnak volt köszönhető. Ekkor három helyen történt házhelyosztás földjeiken. Így jött létre a Bélatelep, a Zsuzsannatelep (gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsanna után), és felosztottak egy
sor házhelyet a mai Táncsics Mihály utca nyugati oldalán, a kavicsbányák és a Zsófiatelep között
is.217 Így összesen 608 házhelyet osztottak ki Rákoskeresztúron a földreform során.218
A Bélatelepet (talán taktaharkányi báró Harkányi György Béla, Podmaniczky Zsuzsanna második
fia után hívják így), 1928-ban parcellázta házhelyekre az Országos Földbirtokrendező Bíróság, de
ez jogilag még nem volt elegendő az új telep létrejöttéhez. Ahhoz a községi képviselő-testület főszolgabíró által jóváhagyott határozata is szükséges volt. Ez azonban késlekedett, így az Akadémia 1931-ben felparcelláztatta a területet, és felépültek rajta az első házak is. Előbbit a képviselők
csak utólag, 1931. november 17-én hagyták jóvá 95/1931. közgyűlési szám alatt. 1933-ban felteheBARTÓK 1994
SINKOVICSNÉ1958, Táj és történelem, 7-14. o.
212 SINKOVICSNÉ 1988, 19. Régi evangélikus templom, 23. Régi községi kocsma, 36. Községi kocsma udvarán kút és
jégverem
213 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára, 3. (északi) körzet ismertetője, Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, Bp., 1931 és ZSEMLEY 1938
214 SINKOVICSNÉ 1988
215 Pesty Frigyes helynévtára Rákoskeresztúrról, In: Évszázadok a Rákosmentén, szerk.: Kézdi Nagy Géza, XVII. kerületi Önkormányzat, Bp., 1996
216 SINKOVICSNÉ 1988
217 A Magyar Tudományos Akadémia Rákoskeresztúri birtokának gazdasági térképe, 1940 k., MTA Könyvtár Kézirattára, Podmaniczky-Vigyázó Levéltár
218 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára, 3. (északi) körzet ismertetője, Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, Bp., 1931
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tően a lakók kezdeményezték a telep Pestszentlőrinchez csatolását, amit még sikerült megakadályozni. Aztán 1945-ben, alig két héttel a keresztúri Nemzeti Bizottság megalakulása után, külön
bizottsági tagot küldtek ki a telepiek ügyeinek intézésére annak teljes elszeparáltsága miatt. Áprilisban a bélatelepi lakosok kérvényezték az átcsatolást 231 hold szántóval együtt, amit Józsa Sándor, Pestszentlőrinc polgármestere és Lovász Mihály mérnök tolmácsolt a keresztúri Nemzeti Bizottság ülésén, ami hozzá is járult a kéréshez.219 Ezután tárgyalások kezdődtek a két község képviselőtestülete között, aminek az eredménye szabályos szerződés megkötése lett.220 Pestszentlőrinc képviselőtestülete júniusban hozhatott határozatot a Bélatelep átcsatolásáról.221
1928-ban örökös hátrahagyása nélkül elhunyt gróf Vigyázó Ferenc, aki szülei végakaratának
megfelelően a család vagyonát, így a keresztúri birtokot is a kastéllyal a Magyar Tudományos
Akadémiára hagyta. 1931-ben Rákosliget mellett megkezdődött a 80 holdas Régiakadémiatelep
parcellázása222 – másként Vigyázótelep, a Pestkörnyéki Újság 1937. február 27-i száma szerint pedig báró Podmaniczky Zsuzsanna telep223–, aminek betelepülése azonban csak a háború után fejeződött be, hiszen még 1949-ben is csak szórványosan lakták.224
Szintén 1931-ben kezdték parcellázni a római katolikus egyház 200 holdas birtokát,225 ahol a
beruházó a Solo Kereskedelmi Bank lehetett.226 A terület a Szentlászlótelep nevet kapta, és felosztása több ütemben zajlott. Előbb a Fodormenta utcától északra épültek csak házak, azután szabályozták az Oroszvár utcáig terjedő területet,227 végül beépült egészen a Tápióbicske utca déli végéig, miközben a Csabai úton túl is építkeztek az új lakók.
1938-tól szinte egyszerre több nagyméretű parcellázás kezdődött meg Rákoskeresztúron. Ekkoriban jött létre a településtől nyugatra a Podmaniczkytelep,228 és ekkor készült szabályozási
terv az Akadémiaújtelepre is,229 ahol 1944-ben 1076 házhelyet létesített az Akadémia,230 noha utóbbi szintén csak a háború után települt be teljesen.231
Noszkó István, evangélikus lelkész már 1914-ben felvetette a papi, tanítói és templomföld felosztását, amiket 1867-ben kapott az egyház, és amik együtt több mint 60 holdat tettek ki, azonban a Közmunkák Tanácsa a talajvizet nagyon magasnak, és ezzel a területet parcellázásra alkalmatlannak találta, ráadásul a háború beköszöntével nem mertek belevágni a vállalkozásba. Végül csak a templomföldet (6 hold 1200 nöl, az Erdőtelek/Bélavár utcától keletre) parcellázták fel 1943-ban, az új evangélikus templom építésekor, amiből a templomépítés megnövekedett költségeinek felét fedezték.232
A II. világháború után az MTA újabb két területére készült rendezési terv, amiken a földreform során házhelyeket osztottak ki, és amiket a keresztúri képviselőtestület belterületbe is
vont:233 a későbbi Madárdombra,234 és az Akadémiaújteleptől délre, a vasút és a mai Régivám köz
BFL, XVII. 25., a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
BFL, 713. a., Rákoskeresztúr képviselőtestületének jegyzőkönyvei
221 BFL, XVII. 25., a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
222 ZSEMLEY 1938
223 18277/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai, BFL, IV.402.a.
224 Rákoskeresztúr képviselőtestületi jegyzőkönyvei, 3. k., 2/1949. kgy. sz., 1949. ápr. 2., 52-55. o., BFL. V.713.a
225 ZSEMLEY 1938
226 22677/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai, BFL, IV.402.a.
227 Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget közigazgatási térképe utólagos városrendezési bejegyzésekkel, 1945-1961,
BFL. XV.16.f.284/1a (1-4)
228 Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget közigazgatási térképe, 1938, BFL. XV.16.f.284/1 (1-4)
229 A Magyar Tudományos Akadémia rákoskeresztúri területének szabályozási terve, 1938 körül, BFL. XV.17.d.322a/254
230 A Rákoskeresztúr és Környéke Általános Ipartestület VII. – (XLI.) jelentése az 1944. évi rendes közgyűlés elé, Rákoskeresztúr, 1944
231 Rákoskeresztúr képviselőtestületi jegyzőkönyvei, 3. k., 2/1949. kgy. sz., 1949. ápr. 2., 52-55. o., BFL. V.713.a
232 KÓSA 2006, 61., 74., 88. és 239. o.
233 Rákoskeresztúr képviselőtestületi jegyzőkönyvei, 3. k., 2/1949. kgy. sz., 1949. ápr. 2., 52-55. o., BFL. V.713.a
234 Rákoskeresztúri terület parcellázási terve, 1945-48, BFL. XV.17.d.322a/256a-g
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közötti területre.235 Ezek azonban később újra mezőgazdasági művelés alá kerültek.
Nem csak az Akadémia és az egyházak birtokain, hanem az egykori jobbágyok földjein is új
lakótelepek keletkeztek ekkoriban. 1939-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) elkészítette a
Zsellérdűlő (Csapáshegy) szabályozási tervét is, ugyanakkor már települt a Falualatti-dűlő236 is,
azonban mindkettő betelepülése csak a háború után fejeződött be.237 A Zsellérdűlő korábban szintén szőlőhegy volt, ahol a jobbágyfelszabadítás idején a házas zsellérek kaptak szőlőt.238 1942-43-ban
az FKT rendezési tervet készített a Rózsahegyről (Rózsadombról) is.239 A Homokiszőlő, a Rózsadomb és a Zsuzsannatelep lakói 1945. június 25-én a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottsághoz fordultak, hogy telepeiket engedje Rákoshegyhez csatolni. Ez 1948. október 10-én következett be.240
A XVII. kerület számára a legnagyobb érvágást azonban Ferihegy elvesztése jelenti. Mayerffy
Xavér Ferenc 1776-ban született Pesten az 1796-ban nemesített Franz Mayer bajor serfőző fiaként. A
Lipótvárosban serfőzőháza volt, aminek helyén később az Országház épült fel. A XVIII. század
végétől 650 holdat bérelt a Grassalkovich-birtokból a Vecsés községhez tartozó Szentlőrinc pusztán, ahol szőlőgazdaságot és borászatot alapított. Az egyik hagyomány szerint róla kaphatta nevét Ferihegy. Testvére, Károly a budai Sas-hegyen és a Gellért-hegyen borászkodott, és a Várhegyen a mai Attila utcában borospincéje volt. 1816-ban ő vette bérbe a lőrinci Grassalkovichbirtokot, ami másik lehetőségként az ő fiáról kapta a Ferihegy nevet.241 Podmaniczky János csak
1876-ban vásárolta meg Ferihegyet,242 amit keresztúri birtokához csatolt, de ettől az még nem lett
Keresztúr község része. A korabeli térképek tanusága szerint Ferihegyet csak 1952-ben csatolták a
XVII. kerülethez, ugyanis Rákoskeresztúr tagosítási térképének 1951. júniusi eredetijén (szerk:
Csontai Ágoston mérnök) még nem szerepel, de az 1952. július 26-i módosításon (rajzolta és
egyeztette Frokán Ferenc) már a XVII. kerület része.243 Néhány évtizeddel később a repülőteret
átcsatolták a XVIII. kerülethez, tekintve, hogy az azt kiszolgáló gyorsforgalmi út és az infrastruktúra mind ott található, és ha már a terheket Pestszentlőrinc viseli, akkor a hasznát is élvezze.
Csakhogy ekkor a repülőtér területe már nem csak a hajdani Ferihegyi-dűlő területét foglalta magába, hanem keresztúri földekre is kiterjeszkedett (főként az Orgoványi második dűlőre és a Választóvonali csapási táblára). A ’90-es években kerületünk pert indított a reptérért, amit egy rövid
időre visszacsatoltak, majd megosztották a két kerület között, de így sem került vissza az összes
egykori keresztúri terület.
Integrációs törekvések Rákosmentén
Rákosmente integrációja tulajdonképpen két különböző folyamatot jelöl, amik végül egyetlen
jogi aktussal valósultak meg. Egyrészt a négy község egyesülését, másrészt a községek csatlakozását Budapesthez. Rákosmente integrációját tulajdonképpen Nagy-Budapest létrejöttének köszönhetjük. Bár voltak korábban kezdeményezések a községek egyesítésére, a megvalósulás mindenképpen a Budapesthez csatolásnak köszönhető.
1906-ban a frissen megválasztott budapesti polgármester, Bárczy István (1906-1918, ő községesítette a gáz- és elektromos műveket és a villamosvasutat) programbeszédében Harrer Ferenc írása
alapján Nagy-Budapestről beszélt. 1908-ban ők ketten dolgozták ki azt a tervezetet, ami a NagyRákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget közigazgatási térképe utólagos városrendezési bejegyzésekkel, 1945-1961,
BFL. XV.16.f.284/1a (1-4) és Rákoskeresztúr közintézményi térképe, 1940-es évek, BFL. XV.16.f.284/2a
236 A Ferihegyi út és a mai Erdőtelek utca környéki terület szabályozási terve, 1939-1941, BFL. XV.17.d.332a/255a-c
237 Rákoskeresztúr közintézményi térképe, 1940-es évek, BFL. XV.16.f.284/2a
238 SINKOVICSNÉ 1988., Küzdelem a mindennapi kenyérért, 20-38. o.
239 A rózsahegyi Ferihegyi út melletti terület rendezési terve, 1943, BFL. XV.17.d.322a/253a-b
240 BFL, XVII. 24., a Rákoshegyi Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
241 PUZSÁR 2008
242 VARGHA 1933
243 Rákoskeresztúr tagosítási térképe 1951-52, BFL, XV.16.g.219/5
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Budapest-koncepció alapja maradt. Ez Rákoscsabát még nem foglalta magába, csak Rákoskeresztúrt, Rákosligetet és Rákoshegyet. Ezután több terv is készült, amelyek főként városrendezési,
építés- és lakásügyi szempontból javasolták a főváros és környékének együttes kezelését.
A világháború és a kommün után, amikor a Forradalmi Kormányzó Tanács 1919. április 27-én
elhatározta Nagy-Budapest létrehozását Rákoskeresztúrral és Rákosligettel, de Rákoscsaba nélkül,244 méginkább előtérbe került Nagy-Budapest kérdése.
Mivel Rákosliget és Rákoshegy Rákoskeresztúrról váltak le, nem meglepő, hogy ezek lakóterületei már kezdettől össze voltak nőve. Rákoscsaba új telepei azonban csak az 1920-as évektől kerültek közvetlen kapcsolatba előbb Rákosligettel, majd a ’30-as évektől Rákoskeresztúrral. Ettől
kezdve merültek fel különféle ötletek a település(rész)ek összekapcsolására.
1926-ban Dr. Pecháry Adolf és társai kérvényezték a belügyminisztertől Rákoskeresztúr és
Rákoshegy egyesítését, de mind a községek, mind a vármegye elutasította azt.245
1930-ban Foltin Géza és társai, ligeti lakosok kérték a felparcellázott csabai területek egy részének Ligethez csatolását, amit a csabai közgyűlés elutasított, és erre kérte a főszolgabírót is. Indoklás: így egész a Tarcsai útig kérhetnék a terület átcsatolását, de Csaba is kérhetné egész Liget hozzácsatolását, ráadásul hamarosan Liget, Keresztúr és Csaba teljesen összenő, így akkor másfajta
közigazgatási változtatásra lesz szükség.
1932-ben Rákoskeresztúr tett javaslatot Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget és Rákoskeresztúr
egyesítésére, de Rákoscsaba elutasította, mivel nagy parcellázások folytak a községben, és alkalmasabbnak tartották arra az időre halasztani ezt a döntést, ha már egybeépültek a települések.
1934-ben már a belügyminiszter szorgalmazta az egyesítést, és kérte a községek hozzájárulását. Ekkor a települések már összeépültek, és a közigazgatás is olcsóbb lett volna együtt. Egy évvel később az alispán el is rendelte az egyesítendő község próbaköltségvetésének összeállítását,
amit Keresztúr készített el. Eszerint a kiadás 749.123 P, a bevétel 201.733 P, a hiány 547.390 P lett
volna, amire 313%-os pótadót kellett volna kivetni. Rákoscsaba így nem járult hozzá az egyesítéshez.246
1937. január 1-jei hatállyal a váci püspök egyházigazgatásilag a csabai vasúton túli új telepeket
az Apponyi utcáig (ma Naplás út, Apponyitelep) rendeletileg a rákosligeti egyházközséghez csatolta minden bizonnyal a hívek kérésére, mert az akkori egyedüli csabai óplébánia-templom nagyon messze esett tőlük. Ezen felbuzdulva a bolza- és vangeltelepi lakosok aláírásgyűjtésbe kezdtek, mire Rákosliget kampányt indított a terület, valamint a keresztúri Vigyázótelep
(Régiakadémiatelep) átcsatolásáért,247 amit egyházilag szintén a ligeti plébániához csatoltak.248
1937-ben a főszolgabíró 21515/1937. számú rendeletében tartotta kívánatosnak RákoscsabaÚjtelep Apponyi esetleg Bártfai utcától nyugatra eső részének Ligethez csatolását. A csabai jegyző
szerint a község terhei ezzel csak nőnének, mert kiadásait nem csökkentené, és Ligetnek is nőnének kiadásai, ezért inkább a 4 község egyesítését javasolta. Hanvas János ezzel szemben azt javasolta, hogy Liget csatlakozzon Csabához. A főszolgabíró rendeletét a képviselő-testület elutasította,249 ahogy Keresztúr is ágállt az ötlet ellen. A Pestkörnyéki Újság cikke egyenesen Trianonhoz
hasonlította az esetet, amiből végül nem lett semmi.250
TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr., XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront és a Rákosmenti Helytörténeti
Bizottság, Bp., 1969, Helytörténet 37-50. o.
245 PML, IV.408.b., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, Közigazgatási iratok, 6891/1926.
246 PUZSÁR 2008
247 18277/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai, BFL, IV.402.a.
248 Budapest templomai – Rákosmente XVII. kerület, összeállította: Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti
csoportja, Budapesti Városvédő Egyesület
249 PUZSÁR 2008
250 18277/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai, BFL, IV.402.a.
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1942-ben Budapest polgármestere (Homonnay Tivadar, aki 1942. március 8-tól 1944. március 23-ig,
a német megszállás miatti lemondásáig volt a főváros első embere.) 276 oldalas tanulmányt készített a Budapesthez csatolandó települések kérdéséről. Minderről hivatalos megkeresés nem történt, a csabai képviselők egy napilapból értesültek róla. Tiltakoztak az átcsatolás ellen, mert a
községeket a X. kerülethez csatolták volna, így a kerületen belül Rákoscsaba lakossága igen alacsony lett volna az össznépességhez viszonyítva, ami megnehezítette volna az érdekérvényesítést, ráadásul csak Keresztúron lett volna közigazgatási kirendeltség.251
Végül 1945 után nem volt többé apelláta, bár a megváltozott képviselő-testületek és a nemzeti
bizottságok már nem is akarták. Nagy-Budapest megvalósulása csak idő kérdésévé vált, és hamarosan a községi vezetők is belátták, hogy Rákosmente települései együtt többre mennek, mint külön-külön. 1945 márciusában a Rákoshegyi Kommunista Párt még a hegyi lakosság ellátási problémái miatt kezdeményezte az egyesülést Keresztúrral.
1947. január 19-én ünnepelte a ligeti MKP megalakulásának 2 éves évfordulóját. Erre az alkalomra községpolitikai tervezetet készítettek, amiben szerepelt a Régiakadémiatelep Rákosligethez
csatolása is.252
1947. április 13-án ad hoc jelleggel a rákosmenti villamos ügyében a Rákosmenti Nemzeti Bizottságot is összehívták. Rákosliget Nemzeti Bizottsága későn értesült, így nem tudott részt venni
az ülésen.
1948. február elsején foglalkozott vele a rákosligeti közgyűlés, hogy Rákosliget, Rákoskeresztúr és Rákoscsaba községeket a budapesti (?, inkább Pest megyei) Központi járásba akarják átcsatolni, amivel rákosmente települései hosszú idő után újra egy járásban egyesültek volna. A ligetiek ezt csak abban az esetben támogatták, ha adóhivatalilag, járásbíróságilag, telekkönyvileg, körjegyzői és járási tisztiorvosi hivatalilag is átcsatolják Ligetet a Központi járásba.253
1948. május 27-én a 4 község vezetőjegyzői és nemzeti bizottsági elnökei közös ülést tartottak,
ahol elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a községek várossá fejlesztésére.254 Augusztus 17-én
a Rákoshegyi Nemzeti Bizottság ülésén már az hangzott el, hogy Rákosváros megvalósítása küszöbön áll.255 (1935-ben Budapest XIV. kerülete az országgyűlések ősi színhelye, a Rákos-mező
tiszteletére Rákosváros néven született meg, noha egyesek már ekkor is a szintén történelmi Zugló nevet javasolták. 1950-ben azonban már Zuglóként szerepelt Nagy-Budapest XIV. kerületeként.)
A Homokiszőlő, a Rózsadomb és a Zsuzsannatelep lakói már 1945. június 25-én a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottsághoz fordultak, hogy telepeiket engedje Rákoshegyhez csatolni. Ez 1948.
október 10-én következett be, amikor a telepeket a Kálvária-Nagyhangáccsal együtt
Rákoshegyhez csatolták.
1949 végén mind a 4 községben megtartották az 1949. december 31-ig maghosszabbított mandátumú képviselőtestületek utolsó üléseit, ahol egyhangúan megszavazták a Budapesthez csatlakozást, és egyben tagokat választottak a fővárosi közgyűlésbe, akik Pongrácz Kálmán budapesti
főpolgármesterrel a tanácsválasztásokig irányították Nagy-Budapestet. Ezzel egyszerre valósult
meg Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget és Rákoshegy egyesítése és Budapesthez csatolása
annak XVII. kerülete formájában.

PUZSÁR 2008
DOMBÓVÁRI 2007, Rákosliget önállóságának utolsó évei, 145-159. o.
253 BFL, V. 714. a., Rákosligeti Képviselő-testületi jegyzőkönyvek, VII. k., 1948. febr. 1., 7/1948. kgy. sz., 124-126. o.
254 BFL, XVII. 25., a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
255 BFL, XVII. 24., a Rákoshegyi Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
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A paraszti élet és változása Rákoskeresztúron
Rákoskeresztúr falusi életének képe több – földrajzi, történeti, közigazgatási és nemzetiségi –
kulturális sajátosság metszéspontjában rajzolható meg. Földrajzilag, szűkebb értelemben a Rákospatak kelet-nyugat irányú völgye adja azt a kistájat, melynek Rákoskeresztúr is része. Ebben az
értelemben Rákosmente részeként definiálható Rákoskeresztúr, több, azóta szintén Budapestbe
olvadó településsel együtt. Közigazgatásilag és a r. kat. egyházmegyei beosztást tekintve Keresztúr a
váci járás és a váci püspökség alá tartozott az évszázadok folyamán, akárcsak a Galga mente és a
Gödöllői-dombság számos falva. Az evangélikusok központja Cinkota volt, s Rákoskeresztúr
mellett ide tartozott például Kistarcsa, Nagytarcsa (régi nevén Csíktarcsa), Kerepes, Rákospalota
és Rákoscsaba. Ez az evangélikus tömb nagyjából fedésben van a szlovák nyelvi tömbbel, mely a
XVIII. századi betelepülések révén alakult ki e vidéken, de a nyelv alapján ide kapcsolódik még a
Rákoskeresztúrral szomszédos Maglód, távolabbról pedig Csömör és Isaszeg is (Kerepesi sziget
falvai). A néprajzi szakirodalomban ezt a területet Pest-környék néven is említik, de ez az elnevezés
nemcsak a fővárosba beolvadt településeket foglalja magába, hanem Pest tágabb környezetét is
(A gödöllői dombvidék, a Tápió vidéke, a Kiskunság északi vége).
Pest környékének paraszti közösségei a XX. század derekáig feltűnően archaikusak voltak, aminek oka1 a kulturális központ távoli fekvése,2 a nemzetiségi csoportok között nehezen végbemenő
kulturális kiegyenlítődés, valamint a nagybirtok fékező hatása a paraszti közösségek polgárosulásában. E tényezőknek köszönhetően őrizte meg Rákoskeresztúr az 1970-es évek közepéig sajátos
paraszti kultúráját, életformáját, arculatát, még a fővároshoz való csatolás utáni időkben is.

A régi falu képe
Az Árpád-kor óta magyarok által lakott Rákoskeresztúr középkori, török idők előtti formáját
csak az első templomhoz viszonyítva tudjuk rekonstruálni. Ez a korai templomépület (a mai
Szent Kereszt katolikus templom elődje) a jászberényi országút mellett állt, de a maitól eltérően
az országúttal nem teljesen párhuzamosan, hanem – az iránytű nélküli keletelésnek köszönhetően
– húszegynéhány fokkal északi irányba mutató apszissal. Körülötte helyezkedett el a középkori

Jellegzetes falurészlet 1939-ből.
A FSZEK Budapest
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79

A paraszti élet és változása Rákoskeresztúron

temető, s ezért az északi házsor észak felé kitüremkedett,3 orsószerű településmagot alkotva. Ez a
településszerkezet 1686-ig, a török kiűzéséig állt fenn, amikor az osztrák „felszabadító” hadseregek – más környékbeli településekkel együtt – felégették és templomát lerombolták. Az ekkor lakatlan pusztává váló Keresztúr az 1700-as évek elejétől kezd újra benépesülni: a török idők alatt
itt élő törzsökös, magyar jobbágyság a Rákóczi mozgalmak után visszatelepül a faluba (1715. évi
összeírás adatai), s a telepesek száma lassú ütemben emelkedik és vélhetően már az 1725. és 1728.
évre szlovákokkal is bővül. Az 1756 és 1780-as évek között hitük miatt üldözött németek érkeznek Keresztúrra, több hullámban, a szabad vallásgyakorlás reményében.
Ezek a betelepülések átrajzolják a falu képét. A megépült kastély központi elhelyezkedése határozta meg a településszerkezet további alakulását: a kastélytól keletre a Fő térig és a mai Péceli út–
Csabai út ipszilonjáig terjedt az evangélikus szlovákok lakta Tótfalu a községházával (a Fuchskastély helyén), melynek a Fő tértől délkeletre fekvő része volt a Tabán, ahol a legszegényebbek, a
zsellérek laktak, s zömében katolikusok voltak.4 A kancelláriai utasításnak megfelelően elkülönítve, a kastélytól nyugatra kerültek letelepítésre a németek: egészen a mai Cinkotai útig sorakoztak
a Németfalu nagyobb ablakos, zöld zsalus, polgáriasabb házai,5 és itt épült fel 1800-ban az azóta
már lebontott evangélikus templom.

Élet a faluban
Társadalom
A nemzetiségek közötti térbeli szegregáció társadalmi különbségeket is takart. A német telepesek ideköltözésükkor 3 évnyi adómentességet kaptak, s később is – jobbágy státusuk ellenére –
bérleti rendszerben függtek a falu birtokosától, pénzben váltották meg terheiket és a keresztúri
birtokosok közös jobbágyaiként voltak számon tartva.6 A falu legmódosabbjai később is a kéttelkes
németek voltak, utánuk következtek az egytelkes jobbágy szlovákok, míg a teleknélküliek a Tabánba szorultak. Magyarok csak az 1800-as évek második felétől kerültek számbeli fölénybe a faluban, addig a két nemzetiség által lakott területen, de főleg a tótfalusi részen elszórtan éltek. A
nyilvánvaló elkülönülések ellenére a XIX. századtól a németek és szlovákok közötti vallásazonosság következtében – ha a vagyoni helyzet is egyező volt – egyre gyakoribbak lettek a vegyes házasságok. Emellett a német földművesek szlovák munkásokat alkalmaztak, ami miatt szlovákul is
tudtak.7 A német evangélikus közösség ráadásul csak 1757-ben tudott saját parókiát alapítani, addig a cinkotai szlovák parókiához tartoztak. Mindez a XIX. század második felére a németség
elszlovákosodásához vezetett, és a két világháború között már csak a legidősebbek beszéltek németül. A második világháború után a kollektív bűnösség jegyében a malenkij robotra hurcolással
végleg kivérzett a német nemzetiségi paraszti kultúra Rákoskeresztúron.
A magyar parasztság esetében – mivel nem laktak egységes tömbben a falun belül – az
elszlovákosodás még gyorsabban, egy nemzedéknyi idő alatt bekövetkezett, de végül Budapest
nagyvárosi fejlődésének hatása következtében az 1900-as évektől még egyszer nyelvet cseréltek és
az elmagyarosodott szlovákokkal együtt 1945 után szinte csak magyarul beszéltek a faluban.8
BARTÓK János: Rákoskeresztúr története, A kezdetektől 1800-ig, XVII. kerületi Önkormányzat, Bp., 1994. 9. 21-22. o.
SINKOVICSNÉ Kalina Julianna: Rákoskeresztúr. Tanulmányok Budapest néprajzából I., Bibliotheca Kiadó, Budapest
1958. 8., 13. o.
5 BARTÓK 1994. 62. o.
6 BARTÓK 1994. 76 o.
7 BOROSS, Marietta: Zut Entwicklung der Lebensweise und Kultur der drei Nationalitäten in Rákoskeresztúr/Kresstur
unter besonderer Berücksichtigung der Volkstracht und Volksstickerei der Frauen. in: Beiträge zur Volkskunde der
Ungarndeutschen - A magyarországi németek néprajza 22. (szerk.: Manherz Károly) Az ELTE Germanisztikai Intézete és a Magyar Néprajzi Társaság közös kiadása, 2005. 10. o.
8 SINKOVICSNÉ 1958. 8-10. o.
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A Keresztúrra érkező telepesek az 1728-as összeírás szerint szabad költözködési joggal bíró
jobbágyok és zsellérek voltak, s csak kisebb földterülettel rendelkeztek9 1743-ban 31 telepes család
között 9 volt zsellér, akik közül hat rendelkezett némi külső földterülettel, három azonban nincstelen volt.10 1760-ra a telepesek számaránya mellett a vagyoni állapot is emelkedést mutat (a lakosságcsere ellenére is); az 1770-es keresztúri urbárium adatai szerint 5 földbirtokon 103 telepes
volt (98 jobbágy és 5 zsellér), akik összesen 49, 16/32 jobbágytelket műveltek. Rajtuk kívül ugyanekkor volt még kb. 50 család, amelynek tagjai napszámosok, uradalmi cselédek és egyéb foglalkozásúak voltak.11
A telkek az idők során egyre csak aprózódtak, s elmondható, hogy 1945-ig a falu lakosai zömében 2-3 holdas kisparasztok, kis- és törpebirtokosok, akik egy holdat gabonával, egyet kukoricával,
egyet pedig krumplival ültettek, hogy a családot eltartsák. Csak néhány nagyobb gazda tudott
szert tenni kiterjedtebb földterületre, amit aztán a falubeli szegényebbekkel, napszámosokkal műveltetett. Nagygazdához napszámba az ment, aki már nem bírt Pestre járni, tehát leginkább az
öregek és az asszonyok.12
A társadalmi ranglétra legalsó fokán helyezkedtek el a nincstelen fuvarosok, akik leggyakrabban krumplit, de szalmát is szállítottak és árultak Pesten.13 A legrosszabb helyzetben azonban
mégiscsak az uradalmi cselédek voltak, akik a falu társadalmán belül is külön világban éltek. Ők a
falu végén lévő uradalmi béresházakban valamint a Malom utcai (ma Ferihegyi út) Százházakban
zsúfoltan, nyomorúságos körülmények között laktak. Kapcsolatuk a falu lakóival alig volt, a kizsákmányolás miatt folyamatosan cserélődtek.14

Anyagi kultúra
Gazdálkodás
Rákoskeresztúr gazdálkodását elsősorban természeti adottságai határozták meg, amik közepes
körülményeket nyújtottak. A homokos talajon szántónak alkalmas terület 2915 kat. hold
(Magyarország történeti helységnévtára 1998) volt, amin háromnyomásos rendszerben búzát,
rozst, zabot árpát, kölest és lent termeltek. A településnek erdeje alig volt, viszont kiválóak a vízáradások következtében termékeny rétek, ahol a legkiválóbb széna termett, és egy kaszás egy napi
munkával egy kocsi szénát kaszált.15 Az 1715-ös összeírás szerint legelőjük akkora volt, ami saját
állataik ellátását bőven lehetővé tette. 1773 és 1808 között a falunak 126 kat. hold kertje és 123 kat.
hold szőlője van. Az 1768-as úrbéri kérdőívből kitűnik, hogy csaknem minden lakosnak van szőlője. A Podmaniczky-család számadásaiból pontosan tudjuk, hogy a szőlőtelepítés Keresztúron
1729-ben kezdődik, amikor aszódi szőlőmunkásokat küldenek a faluba. „Az első ültetés valószínűleg a kastélytól délre emelkedő dombon történt, ahol majdnem az 1900-as esztendőig volt szőlő.”16 A szőlőtermesztés és a borkészítés az évek során egyre nagyobb mennyiségű és kereskedelmileg is fontos
lett: mintegy két és félszeresével növekedtek a szőlővel beültetett területek a rétek rovására. 17 A
termesztett fajták: kövidinka, kadar és fehér mézédes.18 Fényes Elek statisztikájában arról számol
BARTÓK 1994. 43. o.
BARTÓK 1994. 53. o.
11 BARTÓK 1994. 78-79. o.
12 BOROSS 2005. 10. o.
13 SINKOVICSNÉ 1958. 35. o.
14 SINKOVICSNÉ 1958. 14. o.
15 BARTÓK 1994. 36-70. o.
16 BARTÓK 1994. 112. o.
17 LÉTAY Miklós: A parasztok gazdálkodása Rákoscsabán és Rákoskeresztúron in: Évszázadok a Rákosmentén. Tanulmánykötet a millecentenárium alkalmából. Kézdi Nagy Géza, szerk. 45—50. Budapest: XVII. kerületi Önkormányzat.
Budapest 1996. 47. o.
18 SINKOVICSNÉ 1958. 42. o.
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be, hogy Rákoskeresztúr „bora annyira becses, hogy a pestiek kőbányai19 helyett veszik meg”20 A keresztúriak szőlői az Ó-hegyen (ma Rákosliget XXI-XXV. utca körüli terület) voltak, de a német
falurész kertjeiben, az Újlak utca felfelé kapaszkodó kertjeibe is szinte mindenki ültetett szőlőt. A
homoki szőlőkultúra fejlődését az 1882-ben bekövetkező filoxéravész (gyökértetű) törte meg. Utána már nem volt pénz a tőkék újratelepítésére, s a szőlőtermő területek parcellázásából jött létre
például Rákosliget.

Úton a szőlőkbe, 1940 körül.
Erdős Renée Ház digitális adattára,
Tóth Péter archívumából

Sinkovicsné említi egyedül, hogy a szőlő mellett a meggy volt Rákoskeresztúr legismertebb terméke. A meggyszedés az asszonyok foglalatossága volt, s a szőlőmunkákat egészítette ki: reggeltől délig kötöztek, délután pedig meggyet szedtek az asszonyok. „A rákoskeresztúri meggy a pesti
piacokon híres volt. […] A szőlőkben ezerszámra állt a meggyfa: cigány-, jános-, hólyag-, spanyol-, s a későbbi időkben körös-meggy. Az 1930-as években a konzervgyárak autószámra hordták el Rákoskeresztúrról
a bársony színű, zamatos meggyet.”21
Bél Mátyás (1737) szerint hagyományos és nagyon jóízű volt Keresztúron a sárga- (olasz-) és
görögdinnye, aminek termesztését az uradalom nagyon sokáig folytatta. Emellett megtermett még
itt a szilva, aratási körte, jánosalma, cseresznye, a sárga- és őszibarack valamint a dió és a mandula is, legtöbbször a szőlők között.22
A Merzse-tóban nyáron kendert áztattak, télen nádat vágtak és a házakat azzal fedték, egészen
addig, amíg Bulyanovszky tábornok meg nem tanította a keresztúriakat a zsúpszalmával való tetőfedésre. Az ő nevéhez fűződik a burgonya Keresztúron való elterjesztése is. A nedves talajon olyan
minőségű zöldség- és főzelékféléket termelt, hogy csodájára jártak az emberek.
Az 1728-as összeírás említi meg először, hogy a településnek két lisztőrlő malma van, Bél Mátyás pedig három malomról számol be 1737-ben. Ezek közül az egyik a Cifra malom (ez a volt községi malom), amelyik még a XX. század közepén is megvolt a Ferihegyi út és a Kaszáló utca találkozásánál. A másik a Felső malom (a hajdani urasági malom), ez a falu nyugati határában lévő tónál volt, a mai Tóimalom utca és Csékút utca között, a harmadik pedig a Kraiko malom23 (ez a
Határhalom utca és a Rákos-patak találkozásánál állt). Ma már ezeken a helyeken vízfolyás nincsen, de a XVIII-XIX. században a Rákos-patak üzemi, más néven Malom-ága itt folyt.24
A „kőbányai” nem sör, hanem a kifejezés itt az ugyanekkor Kőbányán is virágzó szőlőművelés termékére, a kőbányai
borra utal. A két nagyon hasonló borkultúra egy időben pusztult ki a filoxéra következtében.
20 FÉNYES ELEK 1837 idézi (Létay 1996: 48).
21 SINKOVICSNÉ 1958. 29-30. o.
22 SINKOVICSNÉ 1958. 30. o.
23 A malmok elnevezései az idők folyamán változtak. A Kraiko-malmot például Határ malomnak is nevezték.
24 LÉTAY 1996. 46. o.; BARTÓK 1994. 65. o.
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A haszonállatok mindegyik fajtáját tartották Keresztúron, s volt méhes is. A szilaj tartáshoz a
falu határa nem volt elég nagy, ezért reggel kihajtották a jószágot, este pedig a beltelken található
istállóban és az ólban takarmányozták. Az 1880-as évektől, ahogy Budapest nagyvárossá vált és
az élelmiszerpiac átalakult, kezdtek átállni a magyar szürkemarháról a pirostarkára, s a piacra
hordható állati termékek közül a tejtermékek készítése még a XX. század második felében is jelentős
volt.25 A piacolás, mint életmód és vele összefüggésben az újfajta kerti zöldségtermesztés – azon belül elsősorban a paradicsom termesztése – az első világháború utáni évtizedekben bontakozott ki.
A piacozás, vásározás azonban a korábbi évszázadokban sem volt előzmény nélküli Keresztúron:
az 1720-as években a pesti vásárokat megelőző állatvásárokra rendszeresen hajtották fel szarvasmarháikat és juhaikat a keresztúriak, amiből jelentős jövedelmük származott.26 Arra is van adat,
hogy 1730-ban Pest városa tiltakozott a keresztúriak piacozása miatt. Ebből a periratból tudjuk,
hogy a keresztúriak gabonát, szénát, szalmát, baromfit, sertést, szarvasmarhát, bárányt és lovat
vittek a vásárra, ami pedig nem kelt el a piacon, azzal házaltak.27 Pest közelsége tehát már a
XVIII. században is meghatározója volt Keresztúr életvitelének, gazdálkodásának.
Építkezés, ház, berendezés
A legkorábbi adat a keresztúriak építkezésével kapcsolatban Bél Mátyástól származik (1735),
aki szerint a keresztúriak „barlanglakók módjára részint földbe süllyesztett, részint föld fölé emelt házakban laknak”28 Bartók megjegyzi, hogy ilyen építésű, földbe ásott lakóház az 1890-es években a Fuchstelek libalegelő felőli oldalán még látható volt, s a nép ezt gurdának nevezte. A szerző nagyapja
visszaemlékezése szerint a r. kat. templom közelében álló Szebelédi-ház lebontásakor is megfigyelték, hogy a régi ház pádimentuma a földszinttől kb. egy méterrel mélyebben volt.29
A régi keresztúri parasztház vertfallal (rakott sárfal, vályog) készült, s teteje nád volt, míg –
ahogy fentebb már szó volt róla – Bulyanovszky tábornok hatására el nem kezdték a zsúppal
(rozsszalmával) való tetőfedést, melynek előnye az volt, hogy erősebben lehetett a tetőhöz kötözni. Ugyancsak ő rendelte el, hogy a korábbi, vesszőből font, sárral tapasztott és ezért tűzveszélyes
kémények helyett a jobbágyok téglakéményeket építsenek. Elképzelhető, hogy Keresztúron a nyitott kéményes tüzelés nagyon sokáig megmaradt: „viszonylag korszerű rendszere miatt a szabadkémények még a XX. század közepéig is szép számmal maradtak fenn eredeti vagy modernizált formájukban,

A Néprajzi emlékház 1846-ban
készült épülete.
Szöllősi Nagy András felvétele
1970 körül
BALASSA Iván, főszerk. Magyar néprajz IV. (Életmód). Akadémiai Kiadó. Budapest 1997. 436. o.
BARTÓK 1994. 57. o.
27 Boross Marietta kéziratából kölcsönzött adat.
28 LÉTAY 1996. 46. o.; Bartók 1994. 65. o.
29 BARTÓK 1994. 53-54. o.
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szórványosan még a városokban, sőt Budapest régi kerületeiben is”30 Gönyey Sándor utal arra, hogy Rákospalotán, Rákoscsabán és Rákoskeresztúron a régi alföldi ágasfás-szelemenes, vertfalú építkezés volt
szokásos. Ennek nyomait a ma még épen maradt parasztházak már nem őrzik, de a hetvenes
évek elején Rákoscsabán még készült ilyen ágasfás házról fotó.
A háromsejtű ház első és hátsó szobából valamint a közöttük elhelyezkedő pitvaros konyhából
állott. A szobák ajtaja a pitvarból nyílt. A házhoz hátul még egy kamra is kapcsolódhatott. A hátsószobában kemencével fűtöttek, de az első szobában a kemencét leváltotta a szemeskályha.
Mindkettőt a konyhából etették. A konyhában – a pitvar belső részében volt a nyitott kémény
alatt álló tűzhely, a falnál pedig kétoldalt padkák, fölöttük a két szobai kemence (kályha) szája. A
belső pitvar kormos egységét (melynek hátsó fala voltaképpen kékre vagy zöldre volt festve, s
pirossal, sárgával még befröcskölve) két oldalról kiugró, vastag fal választotta el, de ajtó nélküli
szabad átjárást is biztosított a pitvar első részébe, amit fehérre vagy halványkékre meszeltek. Sinkovicsné leírja az első szoba (parádészoba) berendezését, bemutatja a tüzelőberendezések hagyományos elhelyezéséből adódó, általában a paraszti lakberendezésre jellemző sarkos elrendezést
(szent sarok – kultikus sarok átlója).31 valamint a ház építésének módját (zsaluzásos módszerrel
készült vert fal, kissé az alapnál mélyebbre süllyesztett helyiségek), a telek és a kert elrendezését,
a gazdasági épületek elhelyezkedését. Leírásának pontosan megfelel az a részletes elemzés, amelyet Ballonyi László készített szakdolgozatában az 1970-től 1977-ig létező, a szanáláskor
ledózerolt néprajzi emlékházról.32 Az emlékházat úgy alakították ki a nagyközönség számára, hogy
az első szobát (parádés szoba) a németek, a hátsó szobát a szlovákok modorában rendezték be. A

A Néprajzi Emlékház
– jellegzetes háromsejtű ház –
alaprajza
BALASSA 1997. 171-172. o.
SINKOVICSNÉ 1958. 17-18. o.
32 A Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1965. aug. 15-én döntött a Ferihegyi út 124. szám alatti (hrsz. 221/2) parasztház megvásárlásáról, mely Szenyán Mihály ingatlana volt. A ház 1846-ban épült, Pintér Mihály által. Vertfalú, szabadkéményes, pitar-konyhás, kétszobás, kettős kamrájú, feltehetően jobbágyház. Alapterülete: 102,5 nm. A házat 1970.
augusztus 20-án nyitották meg, de 7 év múlva már le is bontották (BALLONYI László: Egy néprajzi parasztházról.
Szakdolgozat. Egri Tanárképző Főiskola 1976. Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem Adattára:
Előszó). Az utolsó ágasfás-szelemenes építésű ház volt Keresztúron (BALLONYI 1976. 9. o.).
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parádés szobában helyet kapott a nagy méretű zöld szemes kályha, míg a hátsó szobában az ovális alapú, csonkakúp formájú kemence, a búbos volt látható, mindkettő padkával. A berendezés
részletes leírásától33 itt eltekintve azt kell kiemelni, hogy a németek berendezési tárgyai is a polgári irányba fejlődő ízlést tükrözik (németföldről való, reneszánsz indás, virágos díszítésű ágy, asztal és székek, magasan vetett ágy – a módosság jele, az ágy felett Luther-kép és ingaóra, azsúrozott függönyök), míg a szlovákok lakáskultúrája inkább őrzi a paraszti tárgykultúrát34 A ház külső és belső falai a szlovák ízlés szerint, azaz színesen festettek (míg a magyarok leginkább fehérre
meszeltek). Főleg a homlokzatot festették előszeretettel színesre (a lábazatot feketére, az oromzatig kékre, sárgára, rózsaszínre), de a ház tetején, a tető és az oromzat szögletében kialakított fűrészelt léc-díszítményt is világos, tompa kékre színezték.35 A pitvart fehér meszes alapon kék-barna
-sárga fröcsköléssel márványos hatásúra festették.
A ház végében található kettős kamrában kerültek elhelyezésre a háztartási, gazdasági eszközök, termények. Az emlékházban helyet kapott a keresztúri szőlőművelésnek emléket állító néhány tárgy fatölcsér, dézsa, kád, lopó, felülhajtós, középorsós borsajtó, valamint a Keresztúron
igen jelentős kenderfeldolgozás eszközei (kétvégű tiló, gereben). A piacoláshoz minden háztartásban megtalálható volt a kétserpenyős piaci mérleg és a vesszőkasok sokasága. A kolomp, csengő,
béklyó, szénavágó az állattartásra utaltak, míg a csép a mezőgazdaságra utalnak (az állattartás
jelentősége nem volt a mezőgazdaságéhoz mérhető), a kiállított jégpatkó pedig a nádvágás jelentőségére utalt.36
Figuratív díszítmények alkalmazása a keresztúri építészetben nem volt jellemző. Nem találunk
házoromzatokon fülkében elhelyezett szentszobrokat, de még fa korpuszokat pléh Krisztussal is
csak a községen kívül és a temetőben lehetett találni. A temetői sírkövekkel kapcsolatos, de Keresztúrral kapcsolatban általánosan elmondható megállapítás, hogy építkezését a „gyors alkalmazkodás az uralkodó stílusokhoz”jellemzi.37
Említést érdemelnek még a konyha használati tárgyai közül a cserépedények, melyek stílusa a
legkülönbözőbb fazekasközpontok, gyárak stílusához kapcsolható. A pitvar falán lógatott, csak
ünnepi alkalmakkor használt tányérok nagyobb hányada telkibányai, hollóházi, bélapátfalvi, városlődi virágozott termék. Van a gyűjteményben néhány jelentős méretű virágozott tál, füles
plasztikus szalagdíszítéses fazék és korsó, de figuratív edény a jelentős szőlőtermesztés ellenére
sincs (helyettük mázas és fakulacsokat lehet találni). A gyűjtemény fontos darabjai: ebédhordásra
használt ikerfazék; tatai hatást mutató fazék; alföldi (esetleg debreceni) barnán mázolt, apró karcmintás kancsó; zöld mázas, rátett díszítésű, több ivólukas ivókorsó (Mezőtúr vagy Várpalota?);
egy tatai hatást mutató vizeskorsó.
A bemutatott emlékházzal ellentétben a németek házai már a XIX. század utolsó évtizedeiben
is égetett téglából és cseréptetővel épültek.38
Táplálkozás
A paraszti kultúrában a táplálkozás rendjét – leszámítva a természeti adottságok által lehetővé
tett feltételeket – szigorúan meghatározták a közösségileg elfogadott elvek: a vallási előírások, az
ünnepek és jeles napok váltakozása a hétköznapokkal, az emberélet fordulóinak eseményei és a
téli és nyári munkarend. Ebben a tekintetben megállapítható, hogy a keresztúri parasztság táplálBALLONYI László dolgozatából részleteket közölt a Rákosmenti Múzeumi Estek 2006. novemberi kiadása (I. évf. 3.
szám, 7-10. oldal) Az emlékház anyagának egy részéből kiállítás látható az Erdős Renée Házban, többek között az
említett szemeskályha is része az állandó kiállításnak.
34 BALLONYI 1976. 18-19. o.
35 BALLONYI 1976. 10. o.
36 BALLONYI 1976. 22. o.
37 BALLONYI 1976. 16. o.
38 BOROSS 2005. 13. o.
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kozási szokásai, ételkészítési eszközkészlete, fogyasztott ételféleségei (leszámítva néhány a disznóöléshez kapcsolódó sajátos kifejezést és néhány helyi ételféleséget) megfeleltek az általános
gyakorlatnak.39 A XX. század első felétől, a kerti zöldségtermesztés fellendülésétől kezdve az ételkészítésben is történtek – polgári ízlés hatására – változások, s ezek beépültek a hagyományos
paraszti táplálkozáskultúrába.
A XX. század elejétől már általános volt a naponta háromszori étkezés (ellentétben a korábbi
századok gyakorlatával, a napi kétszeri étkezéssel). A főétkezések (ebéd, vacsora) hétköznapokon
egy-, ünnepnapokon kétfogásosak voltak.
A főétkezések ételeinek összeállítása az egyház által meghatározott böjtös napok (tésztanap,
hústalan nap) és a húsevő napok rendjéhez igazodott. Ennek alapján a hétfő, szerda, péntek tésztaevő nap, a kedd, csütörtök és vasárnap húsevő nap volt, a szombat pedig valamilyen gyors, hústalan ételé volt, mert akkor már a vasárnapra készültek.
A tésztanapok egyszerű és gyorsan elkészíthető ételei jól variálhatók voltak. Krumpli minden
háztartásban volt, ami liszttel keverve számos ételféleség alapanyagát szolgáltatta. A keresztúriak
leggyakoribb tésztaétele a parasztgombóc (nagygombóc) volt, amit úgy készítettek, hogy nyers
krumplit reszeltek, melyhez visszacsurgatták a kifolyt keményítőt. Ehhez a masszához lisztet és
néhány pirított zsemlét vagy kenyeret adtak, és az egészet elkeverték, majd forrásban lévő vízben
kifőzték. Ették magában vagy hússal, hidegen-melegen, húslevesbe is rakták levesbetétnek, vagy
paradicsomszósszal fogyasztották, ha pedig megmaradt, kockára vágták, zsíron megpirították, s
magában vagy esetleg füstölt hússal ették.40
A böjti napok ételei között szerepelt még számos egyéb tésztaétel: káposztás-, krumplis- és
dióstészta, haluska (= kockatészta), gulasa és ganca, görhöny, különféle nudlik és kisgombóc. Ezek részletes leírása, elkészítési módja Rákosmente szakácskönyvében41 olvasható. A böjti napok ételei
között találjuk még a hústalan leveseket (csurgatós leves vagy rántott leves), krumplileves, paradicsomleves, hamisgulyás, esetleg dinsztelt répa, zöldség rántással felöntve és tésztával fogyasztva. A zöldségek42 közül a bab (XX. század első felétől), a répa és a káposzta színesítette a táplálkozást. A borsó termesztése, fogyasztása nem volt különösebben jellemző Keresztúron.
A vasár- és ünnepnapok gazdagabb étkezésében jelentős szerepe volt a húsételeknek. Húsleves,
csirkeaprólék-leves után második fogásként marha és disznóhús következett (körítés nélkül, esetleg savanyúsággal vagy mártásokkal), később a húsokat már főzelékekhez is ették. A tésztafélék
is mások voltak: rétesek, kalács, bukta, amelyeket olykor tartalmasabb egytálételek (gulyásleves,
kolbászleves) után fogyasztottak második fogásként. A metélttészták között a munkásabbakat
(csiga) szintén az ünnepnapokon fogyasztották, és mindig frissen készítették.
A németek egyik jellegzetes ünnepi étele volt a krauknédli (vagy krautknédli), amit az idők folyamán a szlovákok is átvettek. Drága és időigényes étel volt, így ritkán, ünnepekkor és disznóvágáskor fogyasztották. Alapja a füstölt húsok és a savanyú káposzta rétegezése, végül húslével felöntése, majd az egész tetejére egy knédliszerű kelt tésztát tesznek és gőzölve, lassú, egyenletes
tűzön főzik. A krauknédli elkészítéséhez (de a hagyományos ételek legtöbbjéhez is) a sparhelt
mint alapvető konyhatechnológiai berendezés kellett, hiszen a gáztűzhellyel ellentétben ez lassú
és egyenletes hőt ad, így a keletkező gőzben a knédli kellően fel tud emelkedni.43
HÓDOS Mária, BURGER Erzsébet, ÁDÁM Ferenc: Rákoskeresztúr ünnepi és hétköznapi táplálkozása In Rákosmente szakácskönyve. Ádám Ferenc – Barna Andor – Burger Erzsébet – Hódos Mária. 7-37. Kiadta Ádám Ferenc. Budapest 2011.
40 Kuzma Mihályné közlése alapján (2005. okt. 4.)
41 ÁDÁM Ferenc – BARNA Andor – BURGER Erzsébet – HÓDOS Mária:.Rákosmente szakácskönyve. Kiadta Ádám
Ferenc. Budapest 2011.
42 „Azelőtt nem mondták, hogy zöldség” – Kuzma Mihályné, 2005. okt. 4.
43 „A sparhéttal könnyebb volt, mert az mindenütt forró volt. A káposztás-húsos gőzbe érik meg.” „A görhöny gázsütőben készítve
nem jó. Nem olyan az íze.” – Kuzma Mihályné, 2005. okt. 4.
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A nagy egyházi ünnepek előtti előírt böjtöt szigorúan betartották. Karácsony vigíliáján az asztalra kerülő ételek fajtája, sorrendje, a fogások száma is kultikus jelentőséggel bírt (analógiás varázslás), akárcsak országszerte. Az ekkor elfogyasztott ételekhez számos hiedelem és szokáscselekvés
is társult, például az első fogáshoz, a mézes-mákos tésztához az első kanál tésztát kitették az asztalra, hogy egész éven át ne csípjenek a bolhák, s vacsora után a gyerekek elvitték a haragos ablakába, hogy a bolhák is oda menjenek.44 Szokás volt a családi összetartozást szimbolizáló közös
tálból étkezés (bár ennek praktikus okai is voltak, hétköznapokon is sokszor így ettek). A karácsonyi asztalról nem maradhatott el a káposztaleves sem (evangélikusoknál füstölt kolbásszal), a dió
(a bölcsesség szimbóluma), alma (termékenység), aszalt szőlő (Krisztus vére), mézes pálinka
(áldomás), kalács és ostya (Krisztus teste). Az elfogyasztott ételek mágikus tartalmára jó példa a
szilveszterkor fogyasztott rétes (az idő végtelen körforgása), valamint a húsvéti tojás (újjászületés,
termékenység, feltámadás).
A mágikus tartalom és az ételek fogyasztásának szokásrendje az évszázadok során alig változott, de ezen belül az ételek fajtáját a termelés arculatának módosulása átszínezte. A kerti zöldségtermesztés beindulásával (XX. század eleje) megjelent a konyhákban a paradicsom és a bab is
hasznosítható alapanyagként, és új konyhatechnológiai eljárások is (eltevés, befőzés, savanyítás
újabb alapanyagokkal) divatba jöttek. Korábban gyümölcsöket például vagy nyersen fogyasztottak, vagy aszaltak vagy pálinkát készítettek belőle, de kompótot, befőttet polgári hatásra kezdtek
eltenni az asszonyok Rákoskeresztúron. Az új tartósítási módok újabb ételféleségek elkészítését
tették lehetővé. Az eltett paradicsomlét például sokféleképpen hasznosították: készülhetett belőle
paradicsomleves, paradicsomos krumplifőzelék, paradicsomos édeskáposzta, paradicsomszósz
húsokhoz vagy nagygombóchoz, töltött paprika (nyersen viszont nem itták).45
Összességében elmondható, hogy az ételek – néhány ünnepi ételt leszámítva – egyszerűen elkészíthetőek voltak. Nagy fűszerezés nem volt, az alapfűszerek használatára (só, bors, pirospaprika, babérlevél, majoránna). Újabban a házilag eltett darált paprika használata is divatba jött fűszerként. Számunkra ma már érdekesnek tűnő, egyszerűségre törekvő fogyasztási szokásaik
(zsíros kenyér gyümölccsel, rántásos kenyér, vacsorára néhány szem aszalt szilva magában) elgondolkodtatóak és tanulságosak.
Viselet
A paraszti kultúra talán legimpozánsabb, legjobban megfigyelhető formája a viselet. A Pest
környéki falvak népviselete – így Rákoskeresztúré is – igen gazdag. Típusában a palóc viseletekhez sorolhatjuk, amely találkozott a németek visszafogott öltözékével, és ennek a kölcsönhatásnak köszönhetően mértéktartóbb formája jött létre falunkban, mint a szomszédos Cinkotán, Tarcsán, Csömörön. Ugyanakkor a német nemzetiség – a polgárosodás hatására – hamarabb kivetkőzött viseletéből, míg a szlovákok nemhogy megtartották annak eredeti formáját, hanem még színesítették is a két világháború között. A viselet virágzása a XIX. század utolsó harmadától indul
meg, de igazi virágkora – köszönhetően a főváros közelségéből fakadó megtartó erőnek is – későre, a XX. század közepére tehető.46 Ebben a viseleti kivirágzásban nagy szerepe van a cinkotai és
tarcsai hímzőasszonyoknak, akik Keresztúrra jöttek férjhez és mintakészletüket (ami nem ritkán
egyedi kompozíciókból állt), színhasználatukat divatba hozták Rákoskeresztúron. Ezt a színpompás viseletet a két világháború között a ruházkodásban is mindig visszafogottabb németség is szívesen öltötte már magára, így a két nemzetiség közötti viseletbeli különbségek a XX. század közepére már teljesen elmosódtak.
SINKOVICSNÉ 1958. 46. o.
Kuzma Mihályné, 2005. okt. 4.
46 Ez a késői viseleti virágzás a paraszti hagyomány minden területén a Duna mente más régiójában is megfigyelhető
(Kalocsai Sárköz).
44
45

87

A paraszti élet és változása Rákoskeresztúron

Szabó Zsuzsa 1915-ben.
Bartók Béla felvétele: Erdős Renée Ház
digitális adattára,
eredeti: Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézet

Rákoskeresztúr viseletéről – különös tekintettel a szlovákokéra – értékes visszaemlékezést ad
Sinkovicsné,47 Boross Marietta pedig a női viseletet mutatja be tudományos igényességgel, ruhadarabonként, tekintettel a kiegészítőkre (ékszerek, hajviselet, keszkenő stb.) és a falura jellemző
hímzésmintakincsre.48 A téma feltártsága és a terjedelem szűkössége miatt itt most csak a fő jellemzőkre szorítkozhatok.
A keresztúri viselet alapformája: sokszoknyás, ingvállas, pruszlikos (ünnepnapokon rákerülő
vállkendővel) vagy blúzzal hordott ruházat, kékfestő köténnyel. Ez a hétköznapi, leegyszerűsített
alapforma azonban a ruhadarabokat és azok anyagát, színét tekintve rendkívüli mértékben differenciálódik a viselő életkora, társadalmi státusza, vallása továbbá az évszakok és az alkalmak
(munka, bál, vasárnapi séta, templom, házbeli tartózkodás stb.) szerint.
Jó példa erre az asszonyok fejkendőhasználata. A fejkendő a női ruházat elengedhetetlen része
volt. A férjes asszonyok fejkendő nélkül nem léphettek az utcára, és a szlovák lányok télen, sőt
még munka közben is fejkendőt hordtak. A fejkendő anyaga (selyem, bársony, kasmír, kékfestő)
és színe jelölte az ünnep rangját és viselője társadalmi státuszát. Az ünnepi alkalmakkor viselt
fejkendő színe megegyezett a ruháéval. A gyászolók fekete kendőt viseltek, amit böjt idején az
asszonyok és lányok is hordtak. A szlovák asszonyok minden hónap első vasárnapján piros fejkendőben jelentek meg a templomban. A német asszonyok méretükben nagyobb kendőket viseltek, hétköznapokban főleg kékfestőt, amit strapabírása miatt kedveltek elsősorban. Az ünnepi
kendőjük anyaga egyszínű vagy csíkos volt, de nagyobb ünnepeken ők is selyem, brokát vagy
zsenília fejkendőket viseltek. Összehasonlítva a két nemzetiséget: a szlovákok kendőhasználata
színesebb, változatosabb volt. Munkanapokon ők rumburgit (egy valamiféle fényes anyagú kendőt) hordtak, melynek szélére nevük kezdőbetűit kivarrták. Színe az adott alkalomhoz igazodott.
47
48

SINKOVICSNÉ 1958. 95-100. o.
BOROSS 2005.
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A legszegényebb lánynak is volt belőle kb. 20-25 darab. A kerepesi sziget falvaiból beházasodó
nők révén ismerték (bár általánosan nem hordták) a fehér lyukhímzésű, stilizált virágmotívummal vagy ötágú koronával díszített, saját nevükkel kivarrt fejkendőt, az ún. visivanit, amit a lányok 13-14 évesen kaptak és mintáját saját maguk hímezték. A menyasszonynak pedig egy másféle, ún. díszített kendő járt, amelyet gépi hímzéssel készítettek.49
Az alkalomhoz kötöttségből adódó differenciáltság miatt az alábbiakban csak a Keresztúrra
legjellemzőbb ruhadarabokat mutatom be használati módjukkal együtt.
A női öltözet legalsó rétege az alsószoknya vagy pendely, amit a szlovákok rubácskának neveztek. Házilag készített lenvászonból varrták 3 vagy 4 szél anyagból.50 „A pendelyt hetenként egyszer
váltják, vasárnap, egyébként abban alszanak. A vastag háziszőttes szoknya reggelig teljesen megnyomorítja
a nő derekát, mert bárhogyan fordul is, ráncokon alszik, s vörös csíkokat nyom a derekára.”51 A német aszszonyok ezzel szemben nem alsószoknyát, hanem egy régiesebb, felsőrésszel egybevarrott alsóruhát hordtak. Ez egy hosszú, elöl gombolható, rövid ujjú ing volt, amelynek háromszögű betétrészét (zwickl) valamint az alsó rész kibővítéséhez szükséges betoldásokat kézi díszítéssel varrták a
ruha anyagához. A német asszonyok a szlovák viseleti divatra való áttéréssel egy időben elhagyták ezt az alsóruhát, és ők is áttértek az alsószoknya viseletére.

Tót viselet 1912-ben.
Erdős Renée Ház fotótára

BOROSS 2005. 19-22. o.
Míg a legtöbb kenderföld a német mezőgazdák tulajdonában volt, azokon elsősorban szlovák lányok dolgoztak napibérért vagy részesedés ellenében. A kenderfeldolgozás is a szlovákokhoz kapcsolható Rákoskeresztúron, tekintve,
hogy az összes fonó a Tabánban, azaz szlovák részen volt. Az első világháború után már kiment a házi kender a divatból és Keresztúron is megjelent az első takácsmester. Később már Péteri (Gyömrő melletti falu) takácsai is sokat
szőttek Keresztúr lakosainak. (BOROSS 2005. 25-26. o.)
51 SINKOVICSNÉ 1958. 95. o.
49

50
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A rubácska fölött 3-4 darab sifonból készült vasalt-keményített, csipkével díszített szoknyát
hordtak Keresztúron, melyek egyenként kb. 4-5 méter anyagból készültek.52 A legfelső szoknya
tekintetében különbözött leginkább a két nemzetiség: míg a németek sokáig megőrizték a XIX.
századi bokáig érő szoknyahosszt, addig a szlovákok szoknyája az országos divatnak megfelelően évről évre rövidült és a térd körüli hossz vált általánossá. A németek a sötét színeket preferálták, a szlovákok színesebben öltözködtek. A szlovákoknál – hasonlóan a Galga mente falvaihoz –
divatba jött a szoknyák „bécsi pirossal” való beszegése.53 Mindkét nemzetiségnél alkalmazkodott
a szoknya anyaga a hétköznapokhoz (különféle szövetek) vagy az ünnephez (szövet, brokát, selyem) és az évszakokhoz (nyáron karton, festő, télen flanel). A szoknya elején, a hasítéknál volt a
folt nevű betétrész, amire a mély zsebet varrták, erősítették, s ezt a kötény takarta.
A szoknya elejét a szennyeződéstől védő valamint egyben díszítőést szolgáló kötény funkciók
szerint legalább olyan differenciált volt, mint a fejkendő. A ma is legismertebb kékfeső anyagú,
sarkosan szabott, alul és sarkán hímzett (sokszor monogrammozott) félkötényt (szakácska) mindkét nemzetiség munka közben viselte, a kékfestő mellkötényt, a surcot azonban csak a német aszszonyok hordták. Gyári anyagból készült a világos hurkos kötény, a fertuska, amelynek alsó részén díszített beszegés volt. A legszebbek a menyasszonyi kötények voltak, melyeket áttört gépi és
kézi hímzésekkel ékesítettek. Ezek mellett a szlovák asszonyoknak 2 méter fekete fényes klott
anyagból készült a berakott, bő ünnepi köténye, az ún. sata, aminek szegélyét gépi hímzéssel dí-

Altziebler Róza és Mirák Károly
esküvője 1931-ben.
Altziebler Károly tulajdona

A kerepesi sziget falvaiban a XX. század közepén a szoknyák száma még akár 12 is lehetett, Keresztúron azonban
hamarabb elhagyták a paraszti „divatban” a XX. század elején még országosan jellemző sok szoknyát. Saját magukról
a keresztúriak úgy tartották, hogy a maguk viselete szebb, városiasabb, mert finomabban öltözködnek és ruházatuk
nem olyan, mint a parasztoké. Ezzel szemben a tarcsai nők 12 szoknyát húznak egymásra, és aztán úgy néznek ki,
mint egy kunyhó. (BOROSS 2005. 15. o.)
53 Ez a szegés az első világháború után szükségből jött létre, a lerongyolódott szoknyák elhasznált szegélyeinek javítására, de aztán akkora divat lett belőle, hogy az 50-es években az állami áruházakban már „keresztúri piros szövetként”
vásárolták. Az evangélikusoknak a harmincadik évük után már tilos volt hordani a bécsi pirossal szegett szoknyát,
de a magyarok még idős korukban is hordták. (BOROSS 2005. 35. o.)
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szítették. A klott anyag drága volt, ezért a kötények fényesítésére a keresztúri asszonyok sajátos házi
eljárást dolgoztak ki: tojásfehérje és rizskeményítő keverékével (újabban beáztatott lapzselatinnal, – G.
A.) kenték be a kékfestő anyagot, majd félszárazon üveg „vasalóval” (villanykörtével is – G. A.) átdörzsölték. A hosszadalmas és fáradságos eljárás hatására a kötények nemcsak tartósan fényesek, hanem
kemények is lettek. Ezek az úgynevezett glancolt vagy glanckötények.54
A felsőrészek közül a fehérneműként számon tartott szűk és bevarrott ujjú ingek viselete volt általános. Az ingujjat hímzéssel díszítették: a szlovákok színes keresztöltéses hímzéssel, míg a németek kékfekete-zöld fonallal. A 30-as években jött divatba az ingujjak fodrozása és lyukacsos hímzése (oplecko).
Ezt a lányok színes, a hímzés fölött a karon pillangó formára megkötött selyemszalaggal hordták. Később divatba jöttek a szoknya anyagával azonos szabott blúzok (nyárika, levesch /derékban szűkített,
csípőnél fodrozott blúz/), melyek már varrógép használatát tették szükségessé. A blúzokat fűző illetve
pruszlik (szabott mellényke) felett viselték. Ezeket mindkét nemzetiség hordta, de a németek finom sötét (fekete) alapszínű anyagokból viselték a XX. század elején, arany csipkedísszel, míg a szlovákok
világos alapon dúsan hímzett változatokat hoztak divatba, és így a pruszlik a felsőruházat része lett.
Ünnepeken még a rojtos vállkendő is rákerülhetett.55 A vállkendő visszaszorulása után (30-as évek) a
pruszlik díszítése még tobzódóbbá vált, és divatozni kezdtek az atlaszselyem béléssel, Richelieumintával hímzett pruszlikok is.56
Mindkét nemzetiség által hordott kedvelt, de drága ruhadarabnak számított a kacamajka nevű bélelt
szövetkabát, ami kartonból, gyapjúból, lüszterből, de brokátból és selyemből is készülhetett. Ünnepi
változata gyöngyökkel és zsinegekkel, később steppeléssel volt díszítve. Divatja az 1930-as évekig tartott.
A női viseletet kiegészítették a 8 soros, csillogó, fehér gyöngysorok, apró ékszerek (fülbevalók, gyűrűk). A német asszonyok a blúzon lelógó arany láncokat hordtak medállal. A hajviselet lányoknál a
szorosan hátrafésült fonott copf volt, tarkónál és a haj végén masnival, asszonyok szoros kontyot fésültek, amit fésűvel rögzítettek a fejkendő alatt. Fontos volt a harisnya (hétköznap fekete, ünnepnapon fehér vagy rézgálic-színű /világoskék/), és divatosakká váltak a különféle spanglis, lakkos és bársonyberakású, hímzéssel díszített félcipők, magas szárú cipők, amelyeket egy rákospalotai cipész hozott divatba nemcsak Keresztúron, hanem a kerepesi sziget falvaiban. Nagy gondot fordítottak a lányok a zsebkendő hímzésére, viseletére is, aminek a falu közössége előtt kommunikációs funkciója is volt.
Végezetül, a ruházat tárgyalásából nem maradhat el a csjepec bemutatása, ami a keresztúri szlovákság talán egyik legarchaikusabb és legszebb darabja. Ezt a fehér sifonból való főkötőt minden asszony
maga készítette. Széleit az arc körül hurkokkal, az ünnepi főkötőt pedig csipkével díszítették. A hozomány része volt. „Úgy gondolták, hogy a gyerekek száma, amit egy asszony az élete során szülni fog, a
csjepecek számától függ, amennyit a házasságba magával visz. Az 1940-es években egy asszony sem vitt kettő
darabnál többet új otthonába.”57 A csjepecre kendőt kötöttek, úgy hordták, hogy a kendő alatt szépen kivillanjon a csjepec csipkés széle. A csjepec viselése csak a fiatal menyecskéket illette meg.
Összegezve: a három nemzetiség a magukkal hozott kultúrával egymást gazdagították. A szlovákok gazdag és pompás kultúrája megérintette a visszafogottan szerény és takarékos német lakosságot.
Sokszor a szegény magyar napszámos lányoknak több és díszesebb ruhája volt, mint a takarékos német fiataloknak. A városba járó napszámos lányok vasárnap a templomban a gazdalányok ünnepi viseletében pompáztak, és legalább pár órára gazdalányoknak érezhették magukat. Ők voltak a keresztúri népviselet utolsó hordozói.
BOROSS 2005. 36-38. o.
Templomba menet selyem vállkendőt vesznek a lányok, de a vasárnap délutáni sétához fehércsipkés vagy hosszúrojtos, keményített vállkendő volt való. „Hátul derékon megkötötték, vagy brosstűvel megtűzték. Két csücske a felső szoknya
tetején pihent, és ha a szél fújt, úgy illegett-billegett, mint a tarkaszárnyú lepke” (SINKOVICSNÉ 1958. 96. o.)
56 BOROSS 2005. 26-35. o.
57 BOROSS 2005. 18-19. o.
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Folklór58
A folklór vonatkozásában tudunk legkevesebbet Rákoskeresztúrról. Déli palócos kulturális
hatásokra lehet következtetni például a környékről dokumentálható tánchagyományokból, de
más adatok is utalnak egy régebbi folklórstílusra, amely először ötvöződött, majd átadta a helyét
egy újabb, polgáriasabb kultúrának. Néhány hiedelem, jeles naphoz köthető szokás, történet kifejezetten Rákoskeresztúrhoz kötődik, s érdekes illusztrációja a keresztúri néphitnek, mindennapi
életnek. Ismertek és részletesen leírtak az ünnepkörhöz, munkaalkalmakhoz és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó népszokások,59 s az orvosláshoz, gyógyításhoz fűződő hiedelmek és eljárások is,60 míg a folklór más műfajairól (népzene, néptánc, népköltészet) lényegesen kevesebb tudható.
Szokások, hiedelmek
A népszokások közül csak egy-két érdekességet van mód itt kiemelni. Farsang után, hamvazószerdán Keresztúron is szokásban volt, hogy a legények maskarába öltöztek, „rossz kabátot, nadrágot
vettek magukra, lyukas kalapot nyomtak a fejükbe, az arcukat bekormozták. A kocsikról, szekerekről leszedték az oldalat, saroglyát, és taligákra61 ültek, s lovakkal hajtottak végig a falun. A maskarákat mindenki
megnézte: öregek, fiatalok, gyermekek kint álltak a kapuban, és nevették a legényeket. A kormosképű legények kihasználták az alkalmat, be-beosontak egy-egy udvarba, és az istállókból, fészerek aljából kiszedték a
tyúktojásokat, s ingük alá rejtették. Zsákmánnyal megrakodva futottak vissza a taligákra” Ez a szokásleírás azért érdekes, mert országosan csak egyetlen párhuzamát ismerjük ebben a kontextusban: a
mohai tikverőzést (Moha, Fejér megye).62 Ez a szokás a Kárpát-medence észak-nyugati felének
szokásanyagába illeszkedik bele.63
Figyelemreméltó a keresztúri virágvasárnapi kiszehajtás, amiben a fiatalok két darab szalmabábuval (kisel) vonultak végig a falun. „Az egyiket vőlegénynek, a másikat menyasszonynak öltöztették, s
hosszú póznára fűzték. A bábukat ünnepélyes menettel kivitték a határba, s közben meg-megálltak és összeborították a két szalmabábut, mintha csókolóznának.”64 A kiszehajtás szokása minden bizonnyal szláv
eredetű, amit az is mutat, magyar nyelvterületen csak a palócok lakta vidékeken található meg.
Annak ellenére, hogy Sinkovicsné szokásleírása hiányos és pontatlan,65 érdekes az, hogy egyértelműen két (!) bábut – egy fiú és egy lány alakot – említ, amire a Kárpát-medencéből csak egyetlen
adatot ismerünk.66 A kettős kisze a villőzés termékenység- és házasságvarázsló szokásához is
Vázlatos fejezet, további kutatások szükségesek a témában.
Ezeknek a szokásoknak a Sinkovicsné által adott, emlékezeten alapuló leírása eléggé általános; nem tűnik ki belőle
olyan hagyomány, ami az országosan bevett és a szakirodalomból jól ismert tradícióktól eltérő lenne.
60 SINKOVICSNÉ 1958.
61 SINKOVICSNÉ 1958. 49. o.
62 A mohai tikverőzésben 16-22 éves fiúk rongyokba és újabban különböző zsáneralakoknak (kéményseprő, lány, bohóc) öltöznek. Házról házra járva termékenységvarázsló célzattal bekormozzák a lányokat, behatolnak a tyúkólakba
és füstölőkbe, s kifosztják azokat. Késő délután valamelyik legénynél összegyűlnek, és közösen elfogyasztják a zsákmányt. Este a napot régebben táncmulatsággal fejezték be. - Ez a párhuzam azt mutatja, hogy a tikverőzés szélesebb
területen is elterjedt lehetett. Más Mór-környéki falvakban hamvazószerdán jártak tikverőzni, akárcsak Keresztúron.
A szokás részletes leírása: GELENCSÉR József: Jeles napi szokások és hiedelmek a Móri-völgyben és a Zámolyimedencében in: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében. Gelencsér József – Lukács László. (Fejér megye
néprajza III.) 241—374. Székesfehérvár, István Király Múzeum 1991. 305-311. o.
63 GELENCSÉR 1991. 311. o.
64 SINKOVICSNÉ 1958. 49-50. o.
65 Nem tudjuk meg a leírásból, hogy mi történik a kiszével (tűzbe vagy vízbe vetik) illetve Sinkovicsné a „fiatalok” kifejezést használja, amiből nem egyértelmű, hogy csak lányok vagy lányok legényekkel együtt vonultak a kiszével.
66 Manga János honti (Nógrád megye) gyűjtése, 1948. Manga adata szerint a fiúk és lányok külön-külön vonulnak, a
lányok egy lánynak, a fiúk egy legénynek öltöztetett kiszével. Nem kizárt, hogy a legények vonulása a lányok szokásának parodisztikus változata. Elképzelhető, hogy a kettős bábu szokását még Nógrádból hozták a keresztúri jobbágyok a XVIII. században, de az is lehet, hogy helyi fejlesztésű szokáscselekvésről van szó (köszönet Tátray Zsuzsannának az adatért).
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kapcsolni látszik a bemutatott szokást.67 Ez a házasságvarázsló célzat abban is megmutatkozik,
hogy – Sinkovicsné leírásának folytatása szerint – „aznap délután a leányok elmentek a legényes házakhoz énekelni. Az egyik leány menyasszonynak volt öltözve. A pitvar közepén megforgatták a menyaszszonyt”, s közben a Kisel, kisel távó… kezdetű szokásdalt énekelték.68
A jeles napokkal kapcsolatban két érdekes adatot szeretnék még megemlíteni: mindkettő házasodással kapcsolatos jósló praktika. Egy régi mondás szerint a lányok hármat ütnek a zsúptetőre, s ha
sok szem hull le belőle a kötényükbe, gazdag lesz a leány jövendőbeli férje. Ha kevés, akkor szegény férjre várhat, ha pedig egy se, akkor jövőre újra kezdheti. A másik szokáscselekvés szilveszter napjához köthető, amikor a lányok igyekeztek a vetett ágy párnái közé dugni a nekik tetsző
legény kalapját, annak reményében, hogy a kalap tulajdonosa lesz majd a férjük.69

Zsuptető ütése, 1930 körül.
Boross Marietta archívuma

A lakodalom rítusában nemcsak a jelképként jól ismert, koszorúslányok által vitt rozmaringos
alma a figyelemre méltó, hanem hogy Keresztúron is megvolt a lakodalmas menet akadályozásának egy archaikus szokása, az út szalmakötéllel lezárása is. Az utat csak akkor teszik szabaddá, ha
bizonyos feltételek (igazolás átadása) teljesülnek.70 Keresztúron a vőlegényes ház kapuja volt szalmakötéllel elzárva a menyasszonyos menet előtt, amit csak akkor léphetett át a násznép, amikor
az udvarban álló első vőfély átvette az igazolást a menyasszony vőfélyétől, és hosszadalmasan
megállapította, hogy valóban az áll benne, hogy a násznépet be kell bocsátani. Az egész lakodalomnak ez az egyik legfontosabb része, funkciója pedig az, hogy lassítsa és felnagyítsa – s ez által
társadalmi szinten átélhetővé tegye – az átmenetet a menyasszony-státuszból az asszony állapot
felé (átmeneti rítus, van Gennep). Ezt a régi szokáscselekvést Erdélyben még a mai napig is gyakorolják.
67

A felvidék több területén (Nyitra megye, Zoboralja) a kiszehajtás és a villőzés együtt jelenik meg virágvasárnap.

68 SINKOVICSNÉ

1958. 50. o.

Mindkét adatot Boross Mariettának köszönöm.
70 SINKOVICSNÉ 1958. 63. o.
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Kettős esküvő 1930 körül.
Erdős Renée Ház fotótára

A boszorkányokban való hit is része volt a régi keresztúri életnek. A boszorkányhit elemei egyezést mutatnak a szakirodalomban országosan ismerttel, de van egy adat, ami sajátosan helyi jelleget ölt: „A felső kertben lévő kastélyt magas kőkerítés övezte, az éjszakai járókelőket sok – talán a báróék
által tudatosan is terjesztett – rémtörténet tartotta ettől távol. Így a déli kerítésen, a néphit szerint, éjfélkor
nagy anyakoca jelent meg 12 malacával, s akire ráfújt, rögtön szörnyet halt leheletétől. A főkaput más kísértet védte: éjfélenként lepedőbe burkolt alak állott őrt, aki az első kakasszóra tűnt csak el. Ha valaki arra tévedt, halálos öleléssel szorította magához, mesélték az öregek.”71 A hiedelemtörténet jól példázza a társadalmi különbségek miatt a jobbágyokban élő félelmet és távolságtartást az uraságok világával
szemben.
Népdal
Mikszáth Kálmán a Tót atyafiak c. elbeszéléskötetében, az Az a fekete folt című novellájában lírai
betétként használ egy szlovák dalt (Jön már Garibaldi a szomszéd faluba...), amit állítólag Keresztúron is ismertek, és az öregasszonyok az 1880-as években altatódalként énekelték.72 Ezen kívül:
Sinkovicsné néprajzi dolgozata függelékében, fordításokkal közöl hat szlovák nyelvű keresztúri
dalt, sajnos kottalejegyzés nélkül.
Ami a népdalokkal kapcsolatban ezeknél az adatoknál konkrétabb, az mind Bartók Bélának
köszönhetően maradt az utókorra, aki 1906 és 1920 közötti itt tartózkodása alatt a helyi parasztlányoktól is gyűjtött szlovák és magyar nyelvű népdalokat 1915 júniusában és augusztusában valamint 1918-ban. Teljes helyi gyűjtése 21 dalt tesz ki, amelynek támlapjai a Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi intézetében találhatók. Ezeknek a felvételeknek egy része viaszhengeren is megmaradt, más részüket csak a támlapok kottáiból ismerjük. Az adatközlők közül a legkiemelkedőbb két 17 éves kislány: Zsichla Rozália és Bátovszky Zsuzsi. A sok új stílusú (több esetben
országosan ismert) dal között volt egy igazi különlegesség is, a Hol voltál, d’e si bon… kezdetű, régies dallamú, vegyes magyar-szlovák szövegű dal, amit Bartók Burger Zsuzsától jegyzett le 1915ben, de párhuzamát valamivel korábban Zólyomban is megtalálta.73
SINKOVICSNÉ 1958. 13. o.
BARTÓK 1994. 59. o.
73 SZABÓ István, R.: Bartók Béla Rákoskeresztúron. (Rákosmenti Helytörténeti Füzetek IV/1. - különszám). Budapest:
Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem. Budapest 2006. 42-43. o.
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Táncélet, népi gyermekjátékok
Sinkovicsné 3 oldalban emlékezik meg Rákoskeresztúr táncéletéről. Talán ez az a terület,
amelyről a legkevesebb konkrét adatunk van.
A mulatság helyszíne Rákoskeresztúron a kocsma volt. Vasárnap délután 4 óra után kezdődött
a zene, amit cigány- vagy rezesbanda74 (még régebben dudazene) szolgáltatott. A leírásból egyértelműen kirajzolódik a táncok rendje: táncszünetekben leányok énekszóra járt karikázója, a
tánccikluskezdő férfitánc (feltehetően verbunk), a leány körből való táncba kérése és a Duna menti
csárdások formai jegyei (páros forgás, lippentő/bukó motívumok, párelengedés és egyéb figurák),
sőt a felkérést elutasító leány kitáncoltatásának szokása is. A falu vezetése ügyelt arra, hogy a
mulatságok felváltva legyenek szervezve a Német- és Tótfaluban. Az egyes falurész lakói átjártak
egymás mulatságaira, de minden odafigyelés ellenére kisebb-nagyobb kötekedések mindig voltak
a két nemzetiség fiataljai között. Mulatsági alkalom volt a búcsú, a szüreti bál és a lakodalmak is,
ahol a táncnak sok helyütt szerepe volt a rítus folyamatában. A szomszédos falvakhoz hasonlóan
itt is dívott a vonuló funkciójú csoportos ugróstánc, a mars, melynek fő helyszíne a jászberényi
főút volt a lakodalmak alkalmával.75 Feltételezhető a szakácsasszonyok táncának megléte is. Sinkovicsné ugyan a szakácsné lakodalmi adománykérő szokásával kapcsolatban nem említi a táncolást, azt azonban igen, hogy a lakodalom végeztével külön mulatságot rendeztek a szakácsnéknak, ahol az ifjú pár szolgálta ki őket.76 A lakodalom elmaradhatatlan része volt az éjfélkor eltáncolt menyasszonytánc is, ami sokszor egy órán át is eltartott.77 78 A hagyományos paraszti táncok
mellett a XX. század elejétől a tánciskolai társastáncok is kedveltekké váltak, és a táncciklusok között helyet kaptak a keringőhöz és a onestephez hasonló polgári táncok is.79
A népi gyermekjátékokkal kapcsolatban valamivel részletesebbek az adataink, bár a játékközlések hiányosak (csak szöveges leírás áll rendelkezésünkre kották, térrajzok nélkül). A leírásból
megismerhetjük a keresztúri tárgykészítő játékokat (rongybaba, kocsi, szekér, csiga, krumplidisznó,
ökör készítése), a mozgásos játékokat (fogócskák, bújó-vonulók, árokugrás, sántaiskola, libásjáték,
olló), az eszközös ügyességi játékokat (golyózás, gombozás, labdázás, ötköves), a sport jellegű népi
játékokat (bige, vyrážka), és a szellemi játékokat (találós játék, találós kérdések). Érdekes módon párválasztó játék nem szerepel a bemutatott játékok között.80

A paraszti életforma megszűnése
Rákoskeresztúr paraszti kultúrája a XX. század közepéig eleven tudott maradni, köszönhetően
a nagyváros közeléből fakadó megtartó erőnek, a városi igényekhez való gazdasági alkalmazkodásnak. A paraszti életforma ennek köszönhetően annyira megerősödött, hogy a világháborúk és
a Budapesthez csatolás (1950) sem tudott rajta még éket verni. Az első érvágás a német nemzetiség kollektív bűnösség szellemében való ellehetetlenítése volt a második világháború után, majd
a téeszesítések következtek, de a végső döfés a falu szanálása volt az 1970-es évektől. A paraszti
A rezesek divatja az egész Duna mentére jellemző a XX. század első harmadától.
BARTÓK 1994. 59. o.
75 SINKOVICSNÉ 1958. 62. o.
76 SINKOVICSNÉ 1958. 67. o.
77 SINKOVICSNÉ 1958. 66. o.
78 Érdekes táncfolklór-adat származik Gönyey Sándortól, aki sokat gyűjtött a környéken a 60-as években, és Csömörrel
kapcsolatban maradt fenn egy adata, ami a farsangi leányverést (prakkerolást) dokumentálja. (Ethnológiai Adattár
5433 sz.) A farsangi báli szokás lényege a megtáncoltatott leányok mosósulyokkal való háromszori megütése, miközben az őt táncoltató legény megemeli a lányt (avató funkció? céhes avatási szokás a háttérben?) – Tekintettel a Csömör és Rákoskeresztúr közötti szoros rokoni kapcsolatokra, az adat és Gönyey Sándor környékbeli gyűjtése további
vizsgálatot érdemel.
79 Plesovszky Istvánné adatközlőtől, a gyűjtés ideje: 2005. szept. 27.
80 SINKOVICSNÉ 1958. 82-88. o.
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életforma megszűnésének folyamatát 3 időszakra oszthatjuk:
1.: 1900–1950: alkalmazkodás és megerősödés;
2.: 1951–1975: Nagy-Budapestbe olvadás és téeszesítés (utóparaszti hagyományok);
3.: 1975-–: szanálás és a paraszti kultúra végleges letűnése.
1900 - 1950
A XIX-XX. század fordulójától a tradicionális, feudális alapon nyugvó paraszti életforma fokozatosan átadja helyét egy jellegzetesen kiskapitalista, polgár-paraszti társadalomnak. Ezt a változási folyamatot a modern Budapest létrejötte (1873) indítja el. Budapest 1873-tól az ország innovációs központja, rohamosan gyarapodó népességgel. A Budapesthez közeli települések – így Rákoskeresztúr is – kihasználva a földrajzi közelségből adódó gazdasági előnyt mind nagyobb mértékben állnak át a budapesti lakosok új fogyasztói igényeihez alakított piaci termelésre. Budapest
körül kialakul egy mezőgazdasági ellátó övezet, melybe 1950-ig – Nagy-Budapest létrejöttéig –
egész Rákosmente betagozódik.
Ennek a folyamatnak a részeként indul be Pest környékén a szántóföldi kertkultúra legfiatalabb ágaként létrejövő paradicsomtermesztés81 A paradicsomkultúra helyi elterjedésében nagy szerepet játszottak a falu határában 1890 óta megtelepedő és dolgozó szerb kertészek (szerviánok), 82
a későbbi ún. bolgárkertészek elődei, akik kertgazdaságaikat vízközeli területekre építhették ki, s
átadhatták az újfajta termelőtechnológia módszereit. A keresztúri patakparti rétiföldeken elhelyezkedő vizeskertek kiválóan alkalmasak voltak az új zöldségkultúrák – a paradicsom mellett saláta, tök, uborka – meghonosításához.83 A külterjes szemtermelés ezzel párhuzamosan fokozatosan
háttérbe szorul Keresztúron a házigazdaság javára, egyrészt, mert itt nem történik meg a külső
legelők kiosztása, másrészt a közlekedési lehetőségek javulásával (vasútvonalak kiépülése), és a
szállítási költségek esésével a homokos talajú Rákoskeresztúr elveszíti a gabonatermelésben és
értékesítésben a város közelségéből fakadó helyzeti előnyét. Részben ezzel is magyarázható, hogy
a XIX. század második felében még prosperáló, gabonatermesztésre berendezkedett,
posztfeudális nagybirtok a század végére összeomlik: nem képes rugalmasan igazodni az új piaci
feltételekhez. 1928-ban – az utolsó Vigyázó gróf, Ferenc halálakor – a birtok a Magyar Tudományos Akadémia kezelésébe kerül.84
A paradicsomtermesztés az 1880-as években a vizeskertekben pár bokorral, majd fiókkal indul. A növény a 20-as évek körül kerül ki szántóföldre, s ezzel párhuzamosan kapcsolódik be Rákoskeresztúr a piaci értékesítésbe.85 Egyrészt megkezdődik a rendszeres pesti piacokra járás, ami
átformálja az addigi életet, másrészt a környékbeli konzervgyáraknak és paradicsom-feldolgozó
üzemeknek (Weiss Manfréd gyár, dunakeszi, kisperkátai-sashalmi, hatvani üzemek) is szállítanak.
Az ellátó övezetbe való integrálódás az 1940-es évek elejére már befejeződik. A téeszesítések
második hullámáig (1960-65) a paradicsomtermelés hagyományos paraszti gazdálkodási rendszerbe beépülve történik, annak ellenére, hogy már nem az önellátás az első, hanem a kereskedeBOROSS: Marietta: A nagybudapesti és pestkörnyéki paradicsomkultúra gazdasági és néprajzi vizsgálata. Néprajzi
Értesítő XXXVIII, 1956. 129-161. o.
82 A paradicsom meghonosodásának egyik útja a Balkánról, szerb közvetítéssel vezet Magyarországra: a Duna mellékén
rácok kezdik termeszteni Szentendre, Pomáz, Tököl, Ercsi, Budakalász környékén. Az 1770-80-as itt termelt paradicsomfajtát ezért is nevezik rácparadicsomnak. Rákospalotán, Csömörön, Cinkotán és Rákoskeresztúron is ezt a fajtát
(és még az ún. fehérparadicsomot) termesztették (Boross 1956: 131, 140).
83 BOROSS 1956. 133. o.
84 BUSKÓ Tibor: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872-1990) avagy egy integrációs folyamat tanulságai. in: Tér és Társadalom XV (3-4). Budapest 2001. 127-129. o.
85 BOROSS 1956. 135-153. o.
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lem, az értékesítés. A hagyományos munkamegosztás az új termesztési technika mellett is megmarad, a mindennapi életbe szervesen beépül a piacoló életmód. Azt lehet mondani, hogy a Budapest mezőgazdasági övezetébe való betagozódás ideiglenesen erősíti a hagyományos paraszti
életformát.
A háttérben azonban voltak a hagyományt lebontó, gyengítő erők is, mégpedig az, hogy Keresztúron fokozódott azt etnikai-társadalmi szegregáció. Ezt a tendenciát fokozta a németek kitelepítése, de leginkább a háború előtt fennálló földbirtokviszonyok tartották fenn ezt a helyzetet. Sinkovicsné leírja, hogy 1945-ig a falu lakosságának többsége 2-3 holdas kisparaszt volt, s csak néhány gazda tudott szert tenni jelentősebb földterületre.86 Arról azonban nem szól, hogy nagyobb
birtokokkal leginkább a németek rendelkeztek (később pedig őket kényszerítették legnagyobb
erővel a téeszekbe). A németek a téeszesítésig dolgozhattak a saját földjeiken, míg a szegényebb
szlovákok – akik korábban az uradalomból éltek – rákényszerültek, hogy a bolgároknál dolgozzanak, vagy bejárjanak Pestre gyárakba, üzemekbe bérért dolgozni. Már 16, nem ritkán 14 évesen is
bejártak Kőbányára, a sörgyárba, porcelángyárba, cukorgyárba, a Maglódi úti fonógyárba. Dolgoztak a rákoshegyi erdőgazdaságban, különféle vegyi művekben. Gyakran vállaltak szezonális
munkákat is (kőműves, kertész). Ehhez hozzáadódott az is, hogy a szegényebb szlovákoknak,
magyaroknak nem volt lehetőségük munka mellett iskolába járni, hamar kimaradtak az iskolából.
A németek és leszármazottaik helyzeti előnyük miatt ebben a tekintetben is jobb helyzetben voltak. Érdekes, hogy ebben a helyzetben mégis a szegényebb sorsú szlovákság a hagyományőrzőbb
rétege a falunak!
1951-1975
Nagy-Budapest létrejötte (1950) után is fennmaradt az előző időszakra jellemző társadalmi berendezkedés. A téeszesítéseket azonban nagyon nehezen viselte el a falu. A földek állami kézbe
kerülése hatására az iskolázott németség polgári állásokat vállalt a fővárosban, míg a képzetlenebb szlovákság továbbra is a gyárakban, üzemekben, esetleg kisiparosok alkalmazásában dolgozott. A paraszti életformának a külsőségei még megmaradtak ebben a korszakban (épületek, viselet),
de a 60-as évekbeli kollektivizálás már a paraszti élet végnapjainak kezdete volt Rákoskeresztúron.
A legnehezebben azonban azt viselte a falu, hogy a Nagy-Budapesthez való csatlakozástól
kezdve lassú, de egyenletes ütemben fokozódtak a városból való kiköltözések. Előállt az a helyzet, hogy a falusi Rákoskeresztúrt a belőle kinövő, egyre nagyobb lélekszámú, polgári települések
gyűrűje vette körül (Rákoshegy, Rákosliget, Rákoskert). Ebben az idegen kulturális környezetben
Rákoskeresztúr – hiába volt az egész vidék anyatelepülése – izolálódott, s térbelileg centrális helyzete ellenére veszített központ-funkciójából. Szegregációs folyamat indult be, amit erősített a
nyelvi különbség is: a szlovák nyelvű keresztúrra eleve nem szívesen költöztek a fővárosból érkező magyar betelepülők.87
1975 –
A teljesen izolálódott Rákoskeresztúr falusias jellege miatt elsősorban az infrastruktúra tekintetében volt lehetetlen helyzetben, ami már elég mérvadó ok volt a kerületközpont átalakításának
felülről irányított megkezdéséhez. A negyedik és főleg az ötödik ötéves terv (1976-80) keretében
megkezdődött Rákoskeresztúr rendezése és modernizálása, melynek eredményeképpen a régi
falu legalább infrastrukturálisan visszanyerte a központi szerepét a térségben (csatornahálózat,
buszvégállomás, szolgáltató egységek kiépülése), de falusi arculatát kezdte elveszíteni. A fővárosból kifelé irányuló népességáramlás minden eddiginél nagyobb méreteket öltött, ez volt az
86
87

SINKOVICSNÉ 1958. 21-26. o.
BUSKÓ 2001. 133. o.
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indoka az 1977 és 1982 között több fázisban végbemenő szanálásnak, melynek keretében Rákoskeresztúrt szinte teljes egészében ledózerolták.88 A tömbházakban kaptak lakást a szegényebb keresztúriak (már aki elfogadta), míg a szerencsésebbek a lebontott házuk után kapott pénzből telket tudtak venni az újonnan kiépült környező településrészeken (Ligeten, Hegyen,
Újakadémiatelepen stb.)89 Az emeletes házak új lakosai azonban jelentős részben idegen beköltözők voltak, s a népes idegen tömeg végleg szétfeszítette a hagyomány kereteit.
A mögöttes ideológiai szándék – az életszínvonal emelés jobbító szándéka ellenére is – nyilvánvalóan az volt, hogy szétrobbantsanak egy olyan közösséget, amely – a kapitalista rendszer
szabályait is elfogadva – a legutolsó időkig fenn tudott tartani egy mélyen gyökerező, szívós és
mindent túlélni képes életformát és gondolkodásmódot.

88
89

BUSKÓ 2001. 139. o.
A szanálás okairól, konkrét lezajlásáról, körülményeiről és következményeiről részletesen szakdolgozatomban írtam,
itt most nincs hely erről többet szólni (GORDOS Anna: Faluból főváros. A paraszti élet átalakulása Rákoskeresztúron
a szanálás után /1975-2008/. Szakdolgozat. ELTE BTK. 2009.)
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Evangélikusok Rákoskeresztúron
A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség története című könyv alapján1
Az első dokumentum az Aszódi Evangélikus Egyház 1724-ben kelt papi hiványa (lelkészi díjlevele), amelyben oly nevekkel találkozunk, amelyek Rákoskeresztúron is előfordulnak, így ez is
bizonyítja, hogy a Podmaniczkyak aszódi birtokáról települtek át egyesek Rákoskeresztúrra.
Cinkotai Evangélikus Egyházi anyakönyvekben az első rákoskeresztúri kereszteléssel 1726-ban
találkozunk: „Primum baptizma ex Rákoskeresztúr”! A bejegyzés: Molnár János Katalin nevű leányára
vonatkozik. A második rákoskeresztúri bejegyzés Bucsánszky Márton Ilona nevű leánya. A keresztszülők között szerepel: Tóth István, Mészáros András; a keresztanya csak ennyi: „notari uxor” a
jegyző felesége. Ott szerepel még Balog Anna. A harmadik rákoskeresztúri keresztelési bejegyzés:
Fodor András fia: Tamás, aki nemes ember volt. Temetési bejegyzésnek elsőként ezt találjuk:
„Január 10-én Fodor Mihály rákoskeresztúri lakost eltemettük”! Utána más tintával bejegyezve:
„Primum funus Kereszturiensis”2
A cinkotai lelkészek nem vezettek „naplókat” (anyakönyveket). Ezt a munkát Apostoli András
Cinkota negyedik lelkésze kezdte el 1725-től. Hogy voltak a telepesek között evangélikusok az
abból is érthető, hogy akkor a földes úr Osztroluczky János maga is evangélikus volt. Az Aszódon
lakó Podmaniczkyak is evangélikusok voltak. Erről tanúskodik, hogy t, i. voltak evangélikusok a
telepesek között – az a körülmény is, hogy III. Károly országlása alatt a cinkotai lelkész minden
további nélkül átjárt Rákoskeresztúrra szolgálni!

A telepesekkel Keresztúrra
került német nyelvű LutherBiblia, kiadták Tübingenben,
1748-ban.
A Rákoskeresztúri Evangélikus
Egyházközség tulajdona

A német evangélikusok (először Steierből és Karintiából) idetelepítésének két okát látom. Az
első oka az volt, hogy az ezen a területen volt település Buda visszafoglalásával összefüggésben
teljesen kipusztult. A község földbirtokosai a XVIII. században elkezdtek a parlagon maradó földjeik megmunkálására szlovák telepeseket hozatni és letelepíteni. Rákoskeresztúr azonban több
munkaerőt igényelt.
A második ok: Ausztriában Steierben, Karintiában és Felsőausztriában lutheránus
Dr. KÓSA Pál: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség története. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség,
Budapest 2006. A könyv tartalmának rövidített változata. Készítette Ádám Ferenc.
2 Dr: BARTÓK Albert: Rákoskeresztúr előtörténetének áttekintése. in: KÓSA 2006. 15-48. o.
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„eretnekség” kapott lábra. A hatóság mindent megtett a lutheranizmus terjedésének elfojtására,
de minden erőfeszítése kevés sikerrel járt. A XVII. században úgy igyekeztek segíteni a bajon,
hogy hagyták elmenni, kitelepedni a renitenseket. Súlyosabbá lett a helyzet a XVIII. században,
az 1750-es években. Különösen az Enns folyó völgye, a Grimming völgyben fekvő Pürg és ennek
közelében fekvő Tauplitz volt a lutheránusok fő fészke, az Enns völgyében Steinach és Irdning
városkákban is előfordultak lutheránusok. A hatóságok lutheri iratokat (Kis Káté, Biblia stb.) kerestek. Kihallgatásokat tartottak, a gyanúsítottakat a római egyház melletti hitvallásra kötelezték.
Gyakorlat volt az is, hogy a gyanús elemeket ún. "térítő házak"-ba vitték. Két hétig is ott tartották és az "igaz hit"-re való visszatérésre igyekeztek rábírni. (Konversions, vagy Bekehungshaus).
Kétes sikereket értek el. Különösen az Enns-völgyi parasztok tömegesen váltak lutheránusokká.
A pürgi plébános ugyan így fenyegetőzött: „utolsó csepp vérét is kész odaáldozni azért, hogy a lutheránusok az utolsó betűig kiírtassanak”. Nem maradt más hátra, el kellett hagyni szülőföldjüket, hazájukat.
Ugyanekkor a Ráday és Podmaniczky ikladi és rákoskeresztúri földbirtokosok telepeseket kerestek. Tárgyalás után meglett a megegyezés. Jöhettek a feleslegessé váltak, az eretnekek, a hitehagyók a magyarországi birtokokra.
Brandtner Pál3 említi az első, 1752-es kitelepülést. Viszont a cinkotai egyház anyakönyveiben
csak 1757-től találunk rákoskeresztúri német lakosságról bejegyzést. Van olyan nyilatkozat
Schingler János cinkotai lelkésztől, mely szerint 1756-tól, vagyis településüktől pásztorolta a németeket. Még igen fontos az a körülmény is, hogy csak az 1760-as adóösszeírási jegyzékben szerepelnek németek, s azoknak megvan a névsora. Bartók János állítja, hogy Rákoskeresztúr betelepítése
1756-ban kezdődött, de az ekkor érkezettek Erdélybe távoztak.4 Az osztrák - német betelepedési
hullámok során a telepesek nagy része állandó mozgásban lehetett. Nevek tűnnek fel és nevek
tűnnek el. 1761-tól kezdve az eltávozott telepesek helyére újabbakat hoztak be, ez időben már
többen jöttek olyanok, akiknek utódai most is itt élnek közöttünk. Noszkó István azt írja, hogy
1778-ban József főherceg, a későbbi, Kalapos király egy hadgyakorlat alkalmából Rákoskeresztúron is megfordult. Feltűnt neki a 18 elhagyott ház! Tehát nem az üres község vagy német falu,
hanem csak 18 ház! Ebből következtetem, hogy nem minden német ajkú rákoskeresztúri ment el
Erdélybe! Megtudta az okot, sógorát, Albert szász herceget arra kérte, hogy az üresen maradt házak betelepítéséről hamarosan gondoskodjék. Ennek következtében 1779-ben leginkább
Würtembergből több család telepedett le a Podmaniczky-család engedelmével az üresen maradt
telkekre, ill. házakba.
II. József trónra-lépésével jobb idők következtek a magyarországi, így a rákoskeresztúri evangélikusokra is. Hogy ezután mi és hogyan történt, már nem tartozik a pionír időkre.
A rákoscsabai plébános és a cinkotai evangélikus minister nagy pere. Rákoskeresztúri vallási
viszonyok az 1770-80-as években5
Mária Terézia vallást elnyomó rendszere, uralkodása utolsó 10 esztendejében Rákoskeresztúron is különösen érezhetővé vált. A felvilágosodási eszmék nagyméretű terjedése elé Mária Terézia valláspolitikájának szigorításával iparkodott gátat emelni. Az elnyomó rendszer Cinkota rákoskeresztúri filiájában is minden szigorával (nyerseségével) jelentkezett. Míg azelőtt célravezetőnek tartotta a protestáns egyházak anyaegyházzá alakításának meghiúsítását, addig most már
anyaegyházak lelkészének filiákba való kiszállásait (excursioit) is teljes szigorral igyekezett lehetetlenné tenni. E cél elérése érdekében nemcsak országos viszonylatban végeztek nagy átszervePaul BRANDTNER: Beitrag zur Geschichte der Transmigration inner- und oberösterreichischer Protestanten nach
Ungarn Iklad und Rákoskeresztúr in Deutschen Forschungen in Ungarn Jahrgang IV. (1939) Heft 1-2, Budapest.
4 BARTÓK János: Rákoskeresztúr története, A kezdetektől 1800-ig, XVII. kerületi Önkormányzat, Bp., 1994.
5 dr. BARTÓK Albert. in: KÓSA 2006. 37-47. o.
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zéseket, mint amilyen az esztergomi egyház területén a rozsnyói-, besztercebányai-, nagyszombati új püspökségek felállítása volt, hanem ilyen átszervezések történtek egyes püspökségek kebelében is. És itt a váci püspökség haladt az élen. Vác püspöke, gróf Esterházy Károly a kis számú
hivőből álló rákoscsabai r. k. egyházat 1762-ben anyaegyházzá minősítette át, plébánost nevezett
ki élére, s hogy némileg jövedelmét is növelje, Pécel filiát Rákoscsabához csatolta. De még így is
kevés volt a hivők száma ahhoz, hogy a plébános megélhetését biztosítsa. 1769-ben azután gróf
Migazzi Kristóf váci püspöki helytartó és bécsi bíbornok-érsek a rákoskeresztúri római katolikus
filiát Ecser anyaegyháztól elszakította, Rákoscsabához csatolta. Az ecseri plébánosnak Pest vármegye részére, 1766-ban készített kimutatása szerint a Rákoskeresztúri római katolikus hívek száma 30 családból állott, akik családonként 50 dénárt és egy-egy pozsonyi mérő gabonát fizettek a
plébánosnak. Egész évi jövedelme pénzre átértékelve 50 Ft-ot tett ki.
A rákoscsabai plébános még az ezen összeggel növelt jövedelmet is kevésnek tartotta, így a
rákoskeresztúri evangélikusok részéről járó stólapénzeket is magának követelte. Ehhez az 1749-es
és egyéb explanata resolutiok szolgáltattak is némi jogalapot, csakhogy ezeket a rendeleteket eddig, bizonyos okokból, elég lagymatagon hajtották végre. Ezért azután Mária Terézia 1770-ben a
Helytartótanáccsal egy újabb rendeletet bocsáttatott ki, az összes anyaegyházak lelkészeinek eltiltotta, hogy filiáikat papi funkciók végzése céljából látogathassák, mert az azokért járó szoláris fizetségek az illetékes római katolikus plébánost illették.

Szlovák nyelvű Biblia 1787-ből.
A Rákoskeresztúri Evangélikus
Egyházközség tulajdona
Ez az 1770. évi helytartótanácsi rendelet a rákoscsabai r. k. plébánosnak eljárásában is nagy
változást eredményezett. Nemcsak a rákoskeresztúri római katolikus hívek részéről járó
fizetményeket élvezte, hanem az összes rákoskeresztúri evangélikusok egyházi cselekmények,
mint pl. a keresztelés, esketés és temetés tekintetében a rákoscsabai plébánosnak voltak alárendelve. Ezekért a cselekményekért járó stóla-jövedelmek a plébánost illették. Csak azok lefizetését igazoló engedéllyel vehették igénybe saját cinkotai lelkészük szolgálatát, kinek részére újból le kellett a stólát fizetniük. Minthogy ez az evangélikus stólafizetés egészítette ki a rákoscsabai plébános jövedelmét -– mely a plébános bevallása szerint nagyon csekély volt -– élénk figyelemmel kísérte a cinkotai evangélikus lelkész rákoskeresztúri tevékenységét, azt mindenkor szóvá tette, sőt
a vármegyénél fel is jelentette.
A rákoscsabai plébános folytonos követelései érzékenyen érintették a rákoskeresztúri evangélikusságot, mind a tót-magyarokat, mind a németeket, éspedig ezúttal nemcsak lelkiekben, hanem
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anyagiakban is egyaránt. A tót-magyarok úgy látszik beletörődhettek sorsukba, mert az ez időbeli kancelláriai iratok között nincs nyoma, hogy ez irányban valamely lépést tettek volna. A németeknek azonban 1756-ban Mária Terézia hatóságaitól volt írásbeli ígéretük arra, hogy Cinkota közelségében megtelepedve, éppen úgy, mint az előbbeni tót telepesek, vallásukat Rákoskeresztúron szabadon gyakorolhatják. Ezért Schingler János cinkotai evangélikus lelkészük ösztönzésére
1775. szeptember 18-án a Helytartótanács útján ama kérelemmel fordultak a Királyi Kancelláriához, hogy őket, kik Styriából és Karinthiából történt kiűzetésük után, mint filiális egyház, a
cinkotai anyaegyházhoz csatlakozva mindeddig szabadon gyakorolhatták vallásukat, újabban
arra kényszerítik őket, hogy a rákoscsabai római katolikus plébánosnak is fizessenek stólát, annak
előzetes engedelme nélkül, cinkotai evangélikus lelkészük szolgálatát nem vehetik igénybe. Alázatosan kérik, hogy a meg nem szolgált stóla kétszeri fizetésével őket ne terheljék; ez irányban a
kegyes védelemért esedeznek.
Erre a kérvényre Ürményi Józsefnek, a Királyi Kancellária referendáriusának javaslatára a Kancellária a következő határozatot hozta: „Mivel a kérelem a normális királyi rendeletekkel ellenkezik, egyszerűen irattárba helyezendő”. A rákoskeresztúri németek hasztalan várták választ kérelmükre, az a
Kancellária vagy a Helytartótanács irattárában porosodott. De az elintézésnek ez a módja válasz
volt a cinkotai evangélikus lelkész részére is, mert mint védekező iratában mondja is: a németek
az ő javaslatára terjesztették fel kérvényüket a Kancelláriához, s amíg onnan nem jön eltiltás, feljogosítottnak érezte magát, már a hosszú szokás alapján is, rákoskeresztúri kiszállásainak további
folytatására. Ezért azután a rákoscsabai plébános ismételt panaszára a váci püspöki consistorium
egymás után három ízben is tett feljelentést a Helytartótanácsnál.
Részben ezen háborgatások miatt távozhatott sok német telepes a községből.
A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyház megalakulása és története. XIX. század6
A rákoskeresztúri evangélikusok élete a Türelmi Rendeletet követően
A türelmi rendelet végleges elfogadása és érvényrejutása után a rákoskeresztúri gyülekezet
normális, békés fejlődésnek indult. A lélekszáma is szépen szaporodott. A századfordulón már 91
család van feljegyezve. 595 lélekkel szerepel az 1800-as lélekszám. Erről az időről így emlékezik
meg az 1880. szeptember 10-11-én tartott canonica visitatio jegyzőkönyve: „A hazai protestáns egyház láthatárán hajnalpír kezdett mutatkozni, mely kedvezőbb időkre és viszonyikra engedett következtetni..."7 A rákoskeresztúri gyülekezet számára a "hajnalpír" két, a gyülekezet jövőjét meghatározó
eseményben realizálódott.
Az Öregtemplom felépülése
1800 húsvét hétfőjén szentelik fel a Rákoskeresztúri Evangélikus Öregtemplomot (épült: 1800-ban,
1945-ben lebontották. 1798-ban özvegyült meg báró Bojanovszky Sándorné Podmaniczky Erzsébet.
Szíve megesett jobbágyain, akiknek Cinkotára kellett átgyalogolniuk templomba. Az egyház jegyzőkönyve (szlovák nyelvű) úgy említi az eseményt, hogy "megsajnálta a népet" és elhatározta,
hogy saját költségen templomot épít nékik! A Rákoskeresztúri evangélikusok "társadalmi munkában" hordták a követ és egyéb építési anyagot az épülő templomhoz. El is készült 1800 húsvétjára. Jelen voltak ezen a nagy eseményen: Molnár János pesti lelkész, Bartholomeidesz Pál pilisi, Füredi
György péteri, Hrdlicska János maglódi lelkészek. A községi bíró Krammer György volt; a kurátor
Lehoczky György, s jelen voltak, természetesen, a község földesurai is. 1802-ben megépült a torony,
később 3 lábbal magasították. A templom zsindellyel volt fedve. 1864 óta cserép teteje volt, melylyel felügyelője, báró Podmaniczky János látta el a saját költségén. A templom 150 négyszögölnyi területen épült. Hossza keletről nyugat felé 16 m, szélessége dél-észak felé 8,4 méter; alapja egy
6
7

Dr. KÓSA Pál. in: KÓSA 2006. 49-70. o.
(Jegyzőkönyv.II.79 l.)
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méternyire kőből, többi vályogból volt építve, körül volt véve 10 faragott kőoszloppal, melybe
vaslánc lett beleágyazva, akácfákkal körülültetve. Déli oldalról az út felöl volt a bejárati ajtó. Nyugatról a fehérre meszelt karzat (a karzaton 1880-ban volt egy hatváltozatú orgona), jobb oldalán
ülőhelyek az ifjúság számára, lenn 16 pad a férfiak, 10 pad a nők számára. Ezen kívül még 6 pad
asszonyok számára (papi család, tanító család). A templom mennyezete stukatúros, padlózata
márványlapos, a padok alja téglás. A keleti oldalán állt az oltár, 197 cm magas és 140 cm széles
ismeretlen szerzőtől származó oltárképpel. (Ma a gyülekezeti teremben van). Kis fekete feszület a
corpussal, négy darab fagyertyatartó, (a templom bontásakor sajnos elkallódott) viasz gyertyák,
virágdíszek (télen művirág). Az oltár fakerettel kerítve. Bársonnyal bevont imazsámoly, melyre
térdelve a lelkész énekelte az imádságokat. Az oltárnak sok terítője volt a hívek adományából. A
templom északkeleti sarkában állt a fából készült ezüstszínűre festett szószék. A gyülekezet felé
néző oldalán a hit - remény - szeretet volt kifaragva; az oltár felé néző oldalán I. Péter 1:25: Verbum Domini manet in aeternam... - ugyancsak kivésve. Az oltárt és a szószéket Machula Gábor lelkész feljegyzése szerint 1811-ben ő készíttette el, mert előtte a templomban nem volt sem szószék,
sem oltár. A templom közepén függött egy régi rokokó üvegcsillár. 1867-ben báró Podmaniczky
János felügyelő új csillárt ajándékozott a templomnak. A villanyvilágítás bevezetésekor villanygyertyákra lett átalakítva. A szószék mellett volt egy báró Podmaniczky János által épített sekrestye. A padlója ugyancsak márványlapos volt, falában egy szekrény könyvek és gyertyák számára.
A lelkész a nagy ének-közökben itt tartózkodott. Nem volt külön ún. papi pad, mely a legtöbb
falusi templomban volt, rendesen ráccsal felszerelve, hogy a hívek tekintete elöl el legyen takarva
a pap!

Az Öregtemplom 1939-ben.
ERH fotótára

Volt már a gyülekezetnek temploma, de nem volt lelkésze. Nyilvánvaló, hogy a régi állapot
nem volt sokáig fenntartható. A hívek egyre inkább azt kívánták, hogy a cinkotai lelkész jöjjön
Rákoskeresztúrra az ő templomukba. Geguss Sámuelnek hívták a cinkotai lelkészt, aki nem volt
már fiatal ember. Őt arra kérték, hogy legalább minden negyedik vasárnap jöjjön Rákoskeresztúrra istentiszteletet tartani. A lelkész annak ellenére, hogy Nagytarcsa is, Csömör is leányegyháza
volt és nehezen járható utak voltak (még makadám út sem), vállalta az átjárást négy éven keresztül, 1806-ig. Németül nem szívesen szolgált, fárasztó volt a szolgálat a leányegyházaiban. Beszüntette az átjárást. A Rákoskeresztúriaknak nem maradt más választása, mint valamiképpen saját
lelkészről kellett gondoskodniuk.
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A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség megalakulása 1806 Kisasszony hava (augusztus 28.)
A földesurakkal egyetértve, törekvésük sikerrel járt. Ha nem is volt egyszerű a dolog, a földesurak biztosították a lelkész lakását, fizetését (földet és személyes járandóságot); a gyülekezet tagjai vállalták az ún. pár-bért, s lélekszám sem volt kicsi – 550-650 között lehetett a lélekszám. Két
irányban indult el az önállósulási kérelem. Egyrészt egyházmegyei vonalon, másrészt a közigazgatási vonalon. Az egyházmegye nem engedélyezte a gyülekezet anyásodását. Nem tartotta elég
erősnek a gyülekezetet. Azt javasolta, hogy válasszanak segédlelkészt maguknak, aki Rákoskeresztúron lakjék, de maradjanak meg Cinkota leányegyházának A fellebbezést is elutasította az
egyházi felsőbbség. Nagyobb sikerrel járt a földesurak vármegyéhez beadott kérelme. Az alispán,
ill. a megyei gyűlés 1806. augusztus 28-án tartott gyűlésén a gyülekezet anyásodását megengedte
és a lelkészválasztás folyamatba tételét tudomásul vette.

Az egyházközség megalakulását engedélyező irat. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség tulajdona
Jellemző az akkori egyház-kormányzati viszonyokra, hogy a rákoskeresztúri evangélikusok az
esperesség tiltó határozatával nem törődve, a vármegyétől kapott engedély alapján anyaegyházzá
szervezkedtek és 1807. január 11-én tartott lelkészválasztó gyűlésükön egyhangúlag hívták meg
Machula Gábor nyitraszerdahelyi lelkészt első lelkipásztorokul. A megválasztott lelkész állását
1807 március 22-én foglalta el s mivel az esperesség ez alkalommal sem ismerte el, önmaga iktatta
be magát hivatalába. A rákoskeresztúri evangélikus egyház tehát 1807. március 22-én lépett az
anyaegyházak sorába (virágvasárnap). Az egyházmegye természetesen nem képviseltette magát!
Az egyháznak első felügyelője Madányi Dávid urasági ügyvéd, akit 1807-ben választottak, de
hogy meddig viselte e tisztet, arról feljegyzést nem találtak.
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A paróchiát, a telket és a rajta lévő házat ugyancsak Bolyanovszky Erzsébet ajándékozta az
egyháznak. Kívüle az egyház patrónusául fel vannak jegyezve özv. báró Podmaniczky Sándorné
szül. Jeszenák Zsuzsanna bárónő, továbbá özv. báró Podmaniczky Lászlóné szül. Radvánszky Karolina és
báró Orczy. Az anyaegyház első kurátorai voltak a németek részéről Burger Frigyes, a tót ajkúak
részéről pedig Kovács György. Első egyházfiak voltak Hammer Gotlieb és Kovalcsik Ádám. Az anyaegyház első évének bevétele volt 3073 forint és 10 és fél krajcár, kiadása pedig 2273 forint.
A hívek száma 1800-ban 595 lélek, 1801-ben 612, 1802-ben 732 lélek, 1821-ben 867 lélek.
(Megjegyzendő, hogy a lélekszám pontos megállapításában eltérő adatokat találunk). A lelkésznek az egyházközség és a földesurak összesen 48 kilás szántóföldet adtak, amelyet felszántani,
bevetni s arról a termést behordani az egyháztagok kötelessége volt. Készpénzül évi száz forintot,
terményekben 70 kila rozst, négy szekér szénát, négy öl fát és hat akó bort állapítottak meg a lelkésznek. Azon kívül megállapították a szedendő stólákat, a templomi offertóriumokat és minden
háztól egy kakast. A földes uraság évi száz forintot és hat kila búzát kötött le a lelkész részére.
Ezzel a rákoskeresztúri anyaegyház szervezése befejezést nyert.
Amint az egyház jegyzőkönyvéből is megállapítható, Machula lelkész igen pontos és szorgalmas ember volt. Körültekintése és mindenre kiterjedő figyelme azt bizonyítják, hogy igen tapasztalt lelkipásztor volt. 1812. szeptember 7-én meghívták Szarvasra. Október 25-én elbúcsúzott a
gyülekezettől, Benedicty Károly lett az utódja.
1821. május 5-én Lovich Ádám szuperintendens Bartholomaeides Pál senior és mások társaságában az egyházközségben kánoni látogatást tartott. A látogatás jegyzőkönyve az egyház irattárában megvan. Az a lényege a látogatásnak, hogy a superintendens meg volt elégedve és meghagyta a gyülekezetnek, hogy a gyermekeket a katechizációkra szorgalmasan küldjék, valamint hogy
az ifjúság vasárnaponként az istentiszteletek előtt az iskolában gyűljön össze és ott az olvasást és
az éneklést gyakorolja. Benedicti Károly, amint 1821. január 1-én tartott évi közgyűlés jegyzőkönyve bizonyít, arról panaszkodik, hogy kevés a fája és kevés a szénája is, úgy hogy saját pénzéért kell ezekből vennie, hogy természetbeni járandóságát annyira kiegészítse, hogy a háztartása
kellőleg ellátva legyen. Benedicti lelkész ugyanezen év végén itteni állásáról lemondott.
Benedicti lemondása mögött nyilvánvaló sok csalódása húzódik meg. Arra kell gondolnunk,
hogy valamiképpen nem volt olyan kedves személy a földesúr előtt, mint elődje. Akit pedig a földesúr nem kedvelt, annak nem volt jövője a gyülekezetben. Pedig 1813-ban fészert épített; 1816ban iskolát és paróchiális melléképületeket szilárd anyagból újjáépítette. 1817-ben orgonát épített.
A templomot újból befedette, tataroztatta, meszeltette, a tornyot rendbe hozatta. A lelkészözvegyek számára alaptőkét gyűjtött (ennek a kamatait a gyülekezeti és egyéb lelkészözvegyek élvezhették), a jobb lelkészi fizetés érdekében sokat próbálkozott Podmaniczky Erzsébetnél. A templomi kőoszlopokat vaslánccal láttatta el.
1823-ban báró Podmaniczky János lett a felügyelő, aki 1883-ig betöltötte ezt a tisztséget.
A gyülekezet következő lelkésze Clementisz János lett 1829-ig, amikor december 9-én a gyülekezetben hunyt el 38 éves korában (febrisben), valószínűleg tüdőbajban. Clementisznek nagy küzdelmébe került az egyház rendben tartása, mert a földesuraságok részéről díjlevelében felajánlott
járandóságok nem folytak be rendszeresen. Az ő hivataloskodása alatt rendezte a gyülekezet a
stólákat.
1830. november 7-én iktatták be Melczer János lelkészt. Az anyakönyvekből megállapítható,
hogy 1830. január 1-tol egész 1831. február elejéig Michalkó János vikárius végzi a lelkészi teendőket s csak 1831. február 8-án keresztel először Melczer János.
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Melczer János 34 évi lelkészi hivataloskodása eseményekben elég gazdag volt, bár ezen események nem voltak annyira egyháziasak, mint inkább politikai vonatkozásúak.8
Az 1843-i közgyűlés szerint gondnokok: a tótok részéről öreg Bartók István; a németek részéről
Misbrandtner Heinrich. Tót egyházfi: Kintes János, német egyházfi: Majer Conrád. Az új presbiterek:
Pupek Ádám, Elsasser Jakab, Hamer Jakab, Kovaltsik József, Kovács György, Macskás Samu, Laich Mihály,
Rupl Henrich, Tót János, Gubek János, Altziebler Jakab, Harányi Márton, Bartók István, Rutkai Samu,
Hamer György.
Mozgalmas napok voltak a gyülekezet életében 1846. augusztus hó végén, amikor a Pest megyei esperesség Rákoskeresztúron tartotta évi közgyűlését Garamszeghi Géczy Péter esperességi
felügyelő és Válka János esperes elnöklete mellett.
1849 szeptember 17-ig közgyűlést tartottak, amelyen a számadások megvizsgálásán kívül
megválasztották a két gondnokot, Hagemann Frigyest és ifjú Bartók Istvánt.
Melczer János evangélikus lelkészt 1852-ben haditörvényszék elé állíttatott és május 5-én az
Újépületben kötél általi halálra ítéltetett, mely ítélet Haynau által 6 évi fogságra és vagyonvesztésre változtattatott. Főbűne volt, hogy a Függetlenségi Nyilatkozatot kihirdette. Fogságbüntetéséből
József várban két évet kitöltött. 1854. április 27-én, Őfelségeik házassága alkalmából kegyelmet
kapott. Csak 1856. március 13-án kelt újabb rendelettel engedték meg neki, hogy lelkészi állását
elfoglalja. 1864. Újév napján Melczer megáldva szerető gyülekezetét, „elzengé hattyúdalát". Megfázván a két nyelven tartott istentisztelet alatt, forrólázba esett, lelkészkedése 38. évében január 10-én
reggel 62 éves korában, helybeli szolgálatának 33. évében elhunyt.

Melczer János sírkövét a temető felszámolásakor
az evangélikus templom falába építették be.
Fotó: Orosz Károly

1863. április 1-től segédlelkészként Dubovszki Nándor került a gyülekezetbe, 1867-ben rendes
lelkészként is beiktatták. 1904-ig tartó lelkészkedése alapjában véve az egyházközség fejlődésének
áldott ideje volt. A lélekszám normális módon szaporodott; az iskola növendékei ennek megfelelően ugyancsak szaporodtak.
8

Bövebben ld. az előző fejezetben!

106

Hitélet Rákoskeresztúron

1876. február 26-án gyászistentiszteletet tartanak Deák Ferenc halálakor. Rendkívül jelentős
dátum a gyülekezetben az 1880. szeptember. 10-11-re kánoni látogatás volt kitűzve. A gyülekezet
serénykedett abban, hogy minden szép rendben találtassék. Valahogyan meggyulladt a mellékhelyiségek teteje. Mivel, a paróchia is zsuppos volt, hamar átterjedt a tűz. Ami a padláson volt, az
bizony elégett. Elégett 4 kocsi takarmány is. A lelkész bútorait is alig tudták kimenteni. A lelkész
kérte Szeberényi superintendens urat, hogy a tragikus esemény miatt a látogatását halassza el egy
évvel. De ő azt válaszolta: nem akarja, hogy úgy nézzen ki a dolog, mintha a szerencsétlenül járt
egyházat el akarná bajában kerülni. A látogatás tehát program szerint megvalósult, a
superintendens tót és német nyelvű beszédet mondott, megállapította, hogy az egyház könyvei
rendben vannak. Elrendelte, hogy a szent edényekbe az egyház nevét és az évszámot véssék bele.
Megdicsérte az egyházat, lelkészt, tanítót. Hangsúlyozta a talált rendet.
Az 1881-i általános országos népszámlálás adatai szerint 1258 római katolikus, 1412 evangélikus, 46 református, 47 zsidó élt Rákoskeresztúron.
A gyülekezet életében másik jelentős esemény, mely erkölcsiekben éppen úgy, mint anyagiakban, nagyon kihatott a jövőjére, báró Podmaniczky János halála, ez 1883. február 8-án reggel 8
órakor következett be. A báró végrendeletileg az egyháznak l000 Forintot hagyott; az iskolának.
500 Forintot azzal, hogy kamataiból a szegény és szorgalmas tanulók kapjanak tankönyv, illetve
tanszer segélyt.
Felügyelőnek – Vigyázó Sándorné egyetértésben Polner Lajos gödöllői ügyvédet választja meg a
gyülekezet, akit 1883. május 27-én beiktatnak.
A békességben folydogáló egyházi életben ilyen kérdések jönnek elő: a reggeli istentiszteletek
között legyen két magyarnyelvű is. Így most már: tót, német, magyar, tót, német, magyar reggeli
áhítat követi egymást.
1892. november 5-én tárgyalja az egyház Polner Lajos egyház felügyelő lemondását. Az egyház bizalma hosszabb vita után Szegedi Albert presbiter községi főjegyző felé fordult és őt 3 évre
egyhangúlag megválasztotta.
Előremutató, érdekes feljegyzés olvasható a jegyzőkönyvben 1892 szeptember 3-áról. A Rákoskeresztúri római katolikus .egyház, mint a csabai plébánia filiája, templomot készült építeni. Felkérte a Rákoskeresztúri képviselőtestületet, hogy az épülő templom javára adományt adjon. A
képviselőtestület méltányolta a kérést. A regálé jövedelem terhére 1000 Ft-ot adott az épülő templomra. Ugyanakkor azzal a megokolással, hogy az evangélikus egyház is templomépítésre készül,
az evangélikus egyháznak 1400 Ft-ot adott, ugyancsak a regálé terhére.
Az évszázad utolsó éve azt a jelentős eseményt hozza, hogy Dubovszki Nándor lelkész megbetegszik és nem képes szolgálatát ellátni. Első időben Henrici budai vallástanár segít ki. Mivel a
lelkész betegsége komolynak látszik, káplán után kell nézni. Meghirdetik az Evangélikus Egyház
és Iskola c. lapban. Hajász Lajos zuglói káplán jelentkezik, akit meg is hívnak azzal, hogy a lelkész
felépültéig lássa el a szolgálatokat. Az 1900. december 20-i egyházi közgyűlés rendezi a XX. században tartandó istentiszteletek nyelvét. Eddig az volt a rend, hogy minden vasárnap délelőtt két
istentisztelet volt: német és tót nyelven. Dubovszki ezt már felépülése utánra nem vállalja. Minden ötödik istentisztelet magyar nyelvű. Délután pedig homilia tartandó a délelőttivel ellentétes
nyelven. Sátoros ünnepeken megmarad a régi rend!
1901-ben az év elején lemond az eddigi felügyelő, Szegedi Albert. Bulyovszky Aladár budapesti
lakosra esett a választás, aki Bulyovszky Gyulának volt a fia és akinek édesanyja özvegyen
(Szilágyi Lilla) iskolás gyermekeinek volt a jótevője. Másodfelügyelő Kovacsovics János, rákosligeti
lakos.
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A lelkész súlyos betegsége (nem derül ki, hogy mi volt) miatt a konfirmációi rend is megváltozik a gyülekezetben. Eddig nagypénteken volt a konfirmáció németül és tótul, később magyarul.
Most már áttétetett áldozócsütörtökre. Ez a rend maradt mindaddig, míg áldozócsütörtök piros
betűs ünnepnek számított. Tehát a negyvenes évek végéig. 1904 június 4-én hunyt el Dubovszki
Nándor.
Az új lelkész választás 1905 január 15-én volt: Noszkó István lett a lelkész.
1908-ban kapott az egyház néhai Bulyovszky Gyula özvegyétől egy 6600 Ft összegű alapítványt, melyet az özvegy „az Úrban elhunyt néhai férje, községünk szülöttének az 1848-i márciusi nagy
napok egyik kiváló vezérének, a magyar irodalom egyik nagy művelőjének, családját s hazáját egyaránt szerető s érettük áldozni kész nagy hazafinak emlékére tett".
1909-ben a lelkész indítványt terjeszt elő azért, hogy minden második vasárnap legyen magyar
istentisztelet. Kegyetlenül leszavazzák. A felügyelő ezen a haladásellenes és értelmetlen magatartáson úgy felháborodik, hogy lemond. December 12-én a választó közgyűlés felügyelőnek dr.
Lang Mihály pénzügyminiszteri titkárt választja. 1910-ben ismét a közgyűlés elé kerül az istentiszteletek nyelvének ügye. A lelkészt megint leszavazzák.

Noszkó István
1911-ben rövid ideig dr. Pekár Gyula országgyűlési képviselő, majd 1912-től Francsek Imre műszaki tanácsos lesz a felügyelő. Ez év január 14-tól minden második vasárnap magyar nyelven
végeztetik az istentisztelet. Ugyan az nap a vecsernye felváltva tót, illetve német. A sátoros ünnep
rendje és az úrvacsorák rendje marad a régi.
A templomba bevezetik a közvilágítás megvalósításakor, 1912-ben vezették be a villanyt. Az
1916. év szomorú aktussal végződőtt: az államkincstár 2 harangot elrekvirált.
Nyelvi kérdésben annyi előrehaladás történt, hogy 1918. június 16-án a rendkívüli közgyűlés
kimondja, hogy amennyiben a magyar istentiszteletek előtti tót és német istentiszteleten kevesen
vannak, a lelkész csak imát mondjon!
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Az 1919. év "őszirózsás forradalom" utáni év az egyház életében sem múlt el nyomtalanul. Az
előző év közepétől nem tartottak semmiféle gyűlést. Az 1919. évi április 21-i gyűlés a diadalra jutott forradalom jegyében folyt le és útkereső volt. "Templomi egyházi népgyűlés volt" kihirdetve,
mert minden más gyűlés tilos volt. Ez az „értekezlet" kimondotta, hogy vallásához, evangélikus
egyházához és annak alkotmányához hűséggel ragaszkodik.
Az 1919. szeptember 28-án tartott rendes évi közgyűlés tudomásul veszi, hogy Francsek Imre
felügyelő egészségi okok miatt lemondott. Elrendeli a presbiter-választást, báró Kaász Albertet választja felügyelővé.
1923-ban Bartók Jánost választják felügyelőnek. Az 1924. év is tartogat néhány meglepetést az
egyház számára: Elhunyt Szegedy Albert nyugalmazott főjegyző, örökös tiszteletbeli presbiter.
Kovacsovics János II. felügyelő 13 éven át volt igen buzgó II. felügyelő. Őt örökös tb. felügyelővé
választja a közgyűlés. Új községi orvos is van, Dr. Csecsotka Károly, aki felvidéki evangélikus családból származik és aki érdeklődést mutatott az egyház ügyei iránt. Tiszteletbeli egyháztanácsossá választja a közgyűlés. Ő később felügyelője lesz az egyháznak egészen 1945-ben bekövetkezett
balesetes haláláig. Másodfelügyelővé az egyház Altziebler András volt községi bírót választja meg.
Ami valamikor oly nagy ügyet jelentett a gyülekezet számára, most simán, minden vita nélkül
keresztül megy a közgyűlésen: t.i. az istentiszteletek nyelvének kérdése: a közgyűlés elhatározza
(október 5-én), hogy a november 30-án kezdődő egyházi évben a lelkész az istentiszteleti rendet
úgy állítsa össze, hogy közönséges vasárnapokon délelőtt csak egy istentisztelet tartassék éspedig
magyar nyelven, közönséges vasárnapokon délután pedig felváltva tót és német nyelven, írásmagyarázattal, főünnepeken az eddigi rend marad.
Bartók János felügyelő 1928-ban lemond a felügyelőségről, Dr. Mészáros Gyula vármegyei ember
lesz az utóda.
1930-ban már a templom kicsisége is sok gondot okoz. Az újnak építése - minden jóindulat ellenére a háború utáni inflációval elúszott.
Változás történik a felügyelő székben is. Hivatali elfoglaltságára való tekintettel lemond dr.
Mészáros az utóda dr. Csecsotka Károly községi orvos, haláláig (1945-ben baleset következtében
hal meg Kőbányán).
1932. december 29-én megérkezik a gyülekezetbe az új segédlelkész, Kósa Pál.
Noszkó István Rákosligeten 1935. június hó 9-én meghalt. Raffay püspök 1338/1934 számú rendeletével az esperes javaslatára Kósa segédlelkészt adminisztrátorrá nevezte ki és felelőssé tette a
gyülekezetért. Egyik első dolga volt a templomtelek megszerzése. Az egyház életében természetesen az is sok nehézséget okoz, hogy 1941-ben belépünk a háborúba. Mindenesetre az építés lelkesíti a gyülekezetet. Anyagilag is megoldódnak a dolgok. Ide kell számítani és itt is meg kell emlékeznünk a templomföldek parcellázását.
1943. november 14-én felszentelik az új templomukat. Az 1944. év már csak rosszat hoz a gyülekezet számára is. Végül október 20-án SAS behívóval tábori-lelkészi szolgálatra behívták a gyülekezet lelkészét is. Az l. számú Honvédkórház állományába tartozott és mint ilyen, az l. kórházhoz Budapest, Gyáli út kapott beosztást. Az ostromot túlélte és amint lehetett, haza igyekezett.
1945. március 10-én érkezett haza. A háború során indössze 1 kisebb ablak tört be a templomban.
Fel akarták ugyan robbantani a templom tornyát – mint az Pilisen történt –, mivel nagyon jó megfigyelő helynek látszott. De a községi bíró meggyőzte a robbantásra kiküldött őrmestert, hogy ha
feljebb megy a libalegelő felé, onnan még teljesebb panorámája van, egészen a Gellért hegyig.
Volt annyi józanság az őrmesterben, hogy megszegte a kapott parancsot és nem robbantott. A
főkapun okozott kisebb sérülést egy előtte robbant akna.
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A templom építészének, Sándy Gyulának a
látványterve képeslapon is megjelent, 1941-ben.
ERH digitális adattára

A rákoskeresztúri új evangélikus templom belseje –
„A rákoskeresztúri új evangélikus templom oltára (Felszentelve: 1943. november 14.)”
Kiadó: M. F. I. Magyar Filmiroda, Budapest, Sándor utca 7.;
ERH fotómásolat, eredeti: Szerencsi Zemplén Múzeum

Rákoskeresztúri munkaszolgálatosok is szenvedtek a GULÁGokon
A két kormány közötti megállapodás szerint jóvátételi munkára kellett Rákoskeresztúrnak férfiakat és nőket adni. Mintegy 120 ember, főleg német nevű, gyűjtetett össze és Cegléden át ment
Ukrajnába. Mintegy tízen ott-pusztultak. A többi előbb-utóbb hazatért. Ez "a munkaszolgálat"
főleg az evangélikus gyülekezetet érintette.
Nagy veszteség érte az egyházat és az egész községet dr. Csecsotka Károly községi orvos baleset következtében elszenvedett halálával, Kőbányán elütötte a biciklin haladó orvost egy teherautó. Az új felügyelő Gavora Zsigmond lett.
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Az 1948. július 17-i rendkívüli közgyűlés foglalkozik az 1948. XXXIII. t.c. végrehajtásával. Az
iskolák államosítása. Fájdalmas és nagy jelentőségű dolog volt ez.
Még egy eseményről való beszámoló nem hiányozhat az egyház történetéből. A visszavonuló
német hadsereg felrobbantotta a vasúti síneket, felrobbantotta a rákoskeresztúri kis állomást is. A
felszabadulás nagy buzgóságában az itteni pártszervek azt mondván, hogy elég az egyháznak
egy templom is, a még hazatérni nem tudó lelkész távollétében az egyháztanácshoz fordult, hogy
az l800-ban épült régi templom tetőanyagát adja oda a felrobbantott állomás újjáépítéséhez. Adott
helyzetben és körülmények között ezt a kérést megtagadni nem lehetett. A haza került lelkész
tiltakozott a templom lebontása ellen. Ez azonban csak azzal a kárral járt, hogy lényegében a
templomból csak az oltárképet tudta megmenteni, amely ma a gyülekezeti teremben van elhelyezve. A haszna viszont, hogy a dolgok konszolidációja alkalmából az egyház illő kárpótlást kapott a MÁV-tól! Részben ebből épült a mai gyülekezeti ház és paróchia, 1957-ben!
A XX. század ötödik évtizedétől napjainkig
Megoldandó kérdéssé lett az egyház anyagi megállása. Eddig a ház és a föld, személy volt a
bázis, amelyet figyelembe lehetett venni. Az egyháznak - fennállásának első évszázadában ott
volt a háta mögött a földesúr. Most nem csak az iskolájáról kellett lemondania hanem a javadalmi
földjeiről is. Az ötvenes évek elején már megalakult egy mezőgazdasági szövetkezet a faluban.
Már annak a vezetősége szemet vetett a lelkész javadalmi földjére, hiszen az negyven hold volt,
méghozzá egy darabban. Ezt az első támadás alkalmából sikerült kivédeni. Ugyanis a föld 3.000
öles parcellákban kisparasztoknak volt bérbe adva. S a kisparasztokat eleinte védte a törvény. De
nyilvánvaló volt, hogy sokáig ez az állapot nem tartható fenn. A lelkész kulák listára került, a kulákoknak kijáró elbírálásban volt része. Az egyházi főhatóság már előbb ajánlotta, hogy mondjon
le az egyház földjeiről. A presbitérium erről hallani sem akart, egészen 1951. VIII. 5-ig, amikor is
az összes ingatlanát (kivéve a temetőt) és a meghagyott kántori lakást és paróchiát felajánlotta a
helybeli Kossuth Tsz-nek ellenszolgáltatás nélkül. Ennek pótlásáról kellett gondoskodni. „ Áldozati vasárnap” - ez volt a jelszó. 800 család volt nyilvántartva a gyülekezetben és abból legalább
700 önként küldte vagy hozta be borítékját az istentiszteletekre. Az a csoda történt, hogy nem volt
szükség 4 áldozati vasárnapra - minden évnegyedben egyre, elég volt három. Természetesen meg
kellett állapítani a lelkész fizetését. A lelkész álláspontja az volt, hogy adjon az egyház neki annyi
fizetést amennyi egy pesti hasonló korú lelkésznek van. A stólát nem kellett figyelembe venni,
mert 1945 óta a lelkész senkitől stólát nem kért. Ha valaki önként és szívesen adott, azt elfogadta.
Az infláció dühöngésének idején szívesen adtak egy szakajtó krumplit vagy egy-két kilónyi lisztet
is! Ezért az Egyház Tanács hivatalosan eltörölte a stólát 1951. február 11-én 51. jegyzőkönyvi
pontban foglalt határozatával. Később, amikor más jellegű anyagi problémák is jelentkeztek, nem
volt már korszerű az áldozati borítékok rendszerem, elővette a gyülekezet a templomépítéssel
kapcsolatos sáfár rendszert. Be lett osztva a gyülekezet 20-30 családonként ún. "sáfári körzetekbe". A sáfár azután beszedte kinek kinek az „önkéntes” megajánlását. 1970-ben a teherviselés új
rendjét kívánta az egyház megvalósítani. Általában mindenki jövedelmének 1 %-át adja önként az
egyház fenntartására. A határozati javaslatot elfogadták, de nem igen tartotta senki.
Az Öreg templom elbontása miatti MÁV kárpótlásból új paróchia épült. A kápolnájának használatbavétele 1959. május 17-én volt.
Ekkor már dr. Szalay Károly főorvos a felügyelő, akit 1959. I. 4-én választott a gyülekezet. Az
egyházi épületek átépítésekor eladtuk a már 1950 óta használaton kívül lévő temetőnkben álló
régi Podmaniczki kriptát. (4, lényegében a családtól távol álló személy múlt századbeli koporsóját
a X. kerületi temetőbe exhumáltuk; természetesen hatósági engedéllyel) a kriptát körülvevő kerítést elbontottuk és ügyes tervezéssel elég volt a templom telkének elkerítéséhez.
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Ferenczy Zoltán személyében, 1956-ban másodlelkészi állás szerveződött. 1969 augusztusában
igen jelentős esemény újabb II. lelkészi állás szervezése.
Dr. Kósa Pál 1974. augusztus 31-én nyugalomba vonult. A nyolcadik paróchus lelkész fia, Kósa
László lett. 1975-től Schlekmann János, 1989-től Léránt István volt a felügyelő.
1983-tól a rákoskeresztúri evangélikusoknak külhoni testvérgyülekezete is van: a finn Raumai
Gyülekezet
Az 1970-es évek végén kezdődő szanálások rendkívül kedvezőtlenül érintették a keresztúri
evangélikus gyülekezetet, a hozzá tartozó 440 családból 200-240 elköltözött. Jó esetben csak a közelbe, a kerület kertvárosi részeibe, de számosan más kerületekbe is. (A folyamat már 1955-ben
elkezdődött, amikor építési tilalmat vezettek be a lebontandó városrészre és a fiatalabbak inkább
máshol vásároltak telket, ha élhetőbb lakást akartak kialakítani maguknak.
Mégis azt kell mondani, az egyházközség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a – főleg az idősebbek körében tapasztalható – lelki töréseket kezelje, a hagyományokat ápolja.
2005-ben megemlékezést tartottak a „málenkij robot” évfordulóján. Megláttam népem nyomorúságát... címmel könyvet is jelentettek meg, dr. Léránt István szerkesztésével, az 1945-ben fogolytáborokba elhurcoltak, mártírok emlékére.
A rákoskeresztúri evangélikus templomban 2008. szeptember 14-én, vasárnap 10 órai kezdettel
adtak hálát Istennek Kósa László lelkész nyugdíjba vonulása alkalmából a gyülekezet javára végzett 39 esztendei szolgálatáért, ugyanezen a napon, 15 órai kezdettel iktatták be hivatalába Nagyné Szeker Évát, a gyülekezet megválasztott lelkészét. 2010. november 28-tól a gyülekezet új felügyelője Zászkaliczky Pál.
A 2012-13-as tanévtől pedig újra van önálló iskolája – sőt óvodája is – az egyházközségnek! A
volt Laborcz Ferenc Általános Iskolát vették át, amely a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és
Általános Iskola nevet kapta.
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Dóka Klára

A római katolikus egyház története Rákoskeresztúron
Rákoskeresztúr első írásos említésében, 1265-ben, István ifjabb király oklevelében úgy szerepel, mint a budafelhévizi keresztes (johannita) rend birtoka. Legrégibb feltárt temploma 1200 körül épült, de a jelek arra mutatnak, hogy már Szent István idejében is állt itt templom. Az ősi épületet a XIV-XV. században gótikus formában átalakították, és az a török időkben, sőt még az után
is állt. Az 1675. évi Pongrácz-féle térképen kis kerek templomként szerepel.
Keresztúrt a 17. században csekély népességgel, de lakott helyként említik a források. Az
1690/95. évi összeírásokban lakatlan pusztaként fordul elő, azonban 1701-ben már 9 jobbágy és
egy zsellércsaládot jegyeztek fel az összeírók. A török kiűzése után első földesura az
Osztroluczky család volt, majd leánynegyed révén nagyobb része a Podmaniczkyakhoz került.
Podmaniczky I. János 1720-tól Nógrád megyéből és a környező településekről szlovák evangélikusokat telepített be. Az 1750-es évektől a szlovákok, magyarok mellett a németek is megjelentek.
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint 1777/79-ben kb. 900 lakosa volt Keresztúrnak, akik
közül 2/3 rész az evangélikus vallást követte. Az evangélikusok zömmel szlovákok, kisebb részben németek voltak, a katolikusok szintén a szlovák és a magyar nyelvet használták. Az 1774. évi
lélekösszeírás szerint 1169, az 1783. évi szerint 1365 fő élt Keresztúron. Az első magyarországi
népszámlálás alkalmával viszont csak 1023 lakost vettek számba 169 házban.1
A középkorban épült templom a 18. század 30-as éveire már tönkrement, az 1734-1736 közti
Cassa parochorum szerint a hívek csak romjai között szoktak imádkozni. A török kiűzése után egyházilag kezdetben Kerepeshez, majd az isaszegi plébániához tartoztak. A XVIII. század elején
még teljes egészében katolikus lakosság a szlovákok betelepülése után vált zömében evangélikussá. Mivel nem minősült artikuláris helynek, templomuk, lelkészük hivatalosan nem volt. 2 A több
nemzetiségű, két vallású lakosság békésen megfért egymással, de az evangélikus földesúr és főként tisztjei sokszor kerültek szembe a katolikusokkal és az őket ellátó plébánossal is.
1732-ben a vita a közösen használt harang ügyében robbant ki. Ezt 1727-ben vették, amikor –
néhány család kivételével – a lakosság még zömmel katolikus volt. A betelepedő evangélikusok
nem járultak hozzá a vételárhoz, sőt – mivel ők voltak nagyobb számban – azt sem engedték,
hogy Vácott megszenteljék a harangot. A katolikus lakosság ez ügyben panasszal fordult a püspökhöz. Probléma volt az is, hogy az evangélikusok, és maga a tiszttartó sem tartották meg a katolikus ünnepeket. Gyakran ilyenkor kellett robotra menni, tiltott időben a településen táncmulatságot szerveztek. Podmaniczky Cinkotáról evangélikus prédikátort hozott, akinek a közös kaszáló jövedelméből fizettek, de ebből a katolikus híveket ellátó pap nem részesült. A panaszok szerint az evangélikusok a katolikus családokban is terjesztették vallásukat: sokan még gyereküket is
a cinkotai prédikátorhoz vitték megkeresztelni. Podmaniczky a viták miatt vizsgálatot rendelt el.3
Ennek eredményeként a vármegyei közgyűlés megkereste a váci püspököt, teremtsenek rendet az
evangélikus többségű Keresztúron a lelkészek fizetését illetően.4
1740-ben közadakozásból és egyházi segéllyel új templom épült, amelyet a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szenteltek fel. Ebben az évben alakult meg az önálló ecseri plébánia, és a
DÓKA Klára, 2008. 332. o.
VÁCI PÜSPÖKI LEVÉLTÁR (VPL) Acta par. Rákoscsaba sz. n.1731.
3
VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1732.
4 VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1733.
1

2

113

Hitélet Rákoskeresztúron

következő két évtizedre Keresztúr ennek fíliája lett.5 1756-ban az evangélikusok is jelentkeztek
templomépítési igényükkel. A helytartótanács azonban Pest és Cinkota közelségére hivatkozva
nem teljesítette a kérést.6
1757-ben újra előtérbe került a harang ügye. Az ecseri plébános a keresztúri katolikusok érdekében a püspöktől kért segítséget. Podmaniczky az evangélikus álláspontot alátámasztva azzal
érvelt, hogy a harangot 1727-ben az uradalomtól átengedett jövedelemből vették, a tönkrement
haranglábakat uradalmi fából javították, és az egész országban az a gyakorlat, hogy a vegyes lakosságú településeken a harangokat közösen használják. A katolikus lakosok azt is sérelmezték,
hogy építendő iskolájukhoz vályogot vetettek, de a földesúr tisztje, aki papjukkal és tanítójukkal
is gorombáskodik, elvette tőlük.7 A protestáns lakosság viszont az ecseri plébánosra panaszkodott, aki szembekerült az evangélikus bíróval, és a katolikus cselédeknek megtiltotta, hogy más
vallású családoknál szolgáljanak.8
1769-ben Keresztúrt az 1762-ben alakult csabai plébániához csatolták. A váltást maguk a hívek
is kérték, mert Ecser túlságosan messze volt, ami nehézséget okozott különösen a gyerekek és
öregek ellátásában. A település lakosainak zöme most is evangélikus volt, akik a párbér nem fizetése miatt már a következő évben vitába keveredtek a plébánossal.9 Arra hivatkoztak, hogy őket a
cinkotai prédikátor gondozza, semmiféle kapcsolatot nem akarnak tartani a csabai katolikus egyházzal. 1780-ban oratórium építésére kértek engedélyt, majd a következő években az uralkodó, II.
József rendelkezéseire hivatkozva tagadták meg a párbér megfizetését. 1809-ben saját templomot
építettek. A csabai plébános keresztúri jövedelme a 46 katolikus házaspár után 90 Ft 67 Ft-t tett ki.
Ennek ellenére, ha indokolt volt, elvégezték a templomon a legfontosabb munkákat. 1787-ben a
tornyot javították.
Keresztúr település fejlődését hátráltatta, hogy a Rákos-patak határát gyakran elöntötte, a talaj
meglehetősen homokos, helyenként köves volt. 1793-ban az 5969 holdas határból 49 % volt szántó, és 32 %-ot tettek ki a homokos legelők. A 19. század elején a lakosság száma mérsékelten emelkedett. 1820-ban 1225, 1825-ben 1468, 1830-ban 1541, 1835-ben 1465, 1840-ben 1727 főt rögzített a
váci egyházmegyei schematismus. A katolikusok aránya az említett években 41-44 %, az evangélikusoké 55-58 % volt.10
Az úrbéri pert 1867-ben békésen zárták le.11 A népszámlálás tanúsága szerint 1869-ben 2444
lakosa volt Rákoskeresztúrnak12 A növekvő keresztúri lakosság egyházi ellátása a rákoscsabai
plébánosnak nagy gondot jelentett. 1875-ben az idős Marecsik Károly káplán segítségét kért. Az is
probléma volt számára, hogy a keresztúri katolikusok jelentős része ekkor szlovák anyanyelvű
volt, és ő maga nem ismerte ezt a nyelvet. A püspök egy idős papot adott mellé, aki tudott szlovákul, de a keresztúriaknak nem tetszett ez a megoldás.13 Marecsik Károly a következő évben
meghalt, és utódjának Matejka Vilmost nevezték ki, aki korábban Mácsán és Újpesten segédlelkész
volt.14
A keresztúri hívek 1879. december 11-én fordultak a püspökhöz és kérték, hozzon létre Keresztúron helyi káplánságot, vagy nevezzen ki olyan káplánt Csabára, akinek az ő lelki gondozáCHOBOT Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. Vác 1915. I. köt. 228. o.,
VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1756.
7 VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1758.
8 VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1759.
9 VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1770, 1775, 1777.
10 Schematismus 1820-1840.
11 VPL Acta par. Rákoscsaba 577/1867.
12 A századforduló után vált általánossá ez a név.
13 VPL Acta par. Rákoscsaba 2035/1875.
14 VPL Acta par. Rákoscsaba 2497/1876.
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suk a feladata. Tudomásuk szerint Rákoscsabán ekkor 755 katolikus, 640 református, Keresztúron
1135 katolikus, 1330 evangélikus lakos élt, tehát itt a hívek száma nagyobb volt, mint az anyaegyházban. A miserend szerint a csabai plébános minden harmadik vasárnap és a sátoros ünnepek
másnapján ment át Keresztúrra, hétköznap pedig szerdán és szombaton voltak szentmisék. Utóbbi azonban minden harmadik szombaton – ha volt vasárnapi mise – elmaradt.15 Ez a rendszer a
régi szokásjogon alapult, amikor még alacsony volt a keresztúri katolikusok száma. Az 1880-as
években azonban az itt élő 280 hívő családnak ez már nem volt megfelelő.
A püspök válaszában a helyi káplánság megszervezésénél külön csabai káplán kinevezését
tartotta jobbnak, és ellátásának forrásai felől érdeklődött. A hívek a párbért, az ő hozzájárulásukat, a püspök várható segítségét nevezték meg. Jelezték, hogy néhány évvel ezelőtt 15 hold földet
átengedtek a csabai plébániának, és ezzel az egyházi terület kétszeresére nőtt. A káptalan véleménye szerint jogos volt a keresztúriak kérése, mivel a hívek száma 1000 fölé emelkedett, és az előírások értelmében minden 500 hívőre kellett biztosítani egy papot. Mégsem javasolták annak teljesítését, mert a település ajánlatát kevésnek találták. Az önálló káplán ellátásához legalább 400 Ft
kellett volna, holott a keresztúriak csak 120 Ft-t ajánlottak fel, sőt ismeretei szerint az említett 15
hold föld sem a községé, hanem a földesúré volt eredetileg.
Oehm János ecseri plébános, kerületi esperes szerint a keresztúri híveket ellátó káplán számára
lakhatási lehetőséget a csabai plébánián kellett volna biztosítani, aminek kialakításához szintén a
keresztúriak hozzájárulására lett volna szükség. Azt javasolta, ne háromhetenként legyenek Keresztúron a misék, hanem minden második héten, de ennek fejében a keresztúriak adjanak bizonyos ellenszolgáltatást. A miserend változtatásához a csabai kegyúr is hozzájárult, azonban a két
falu hívei között nem jött létre a megegyezés.16
A keresztúri katolikusok 1880. április 28-án 100 család aláírásával újabb kérelemmel fordultak
a váci püspökhöz: engedélyezze, hogy azokon a vasárnapokon, amikor a csabai plébános nem jön
át szentmisét tartani, hívhassanak Budapestről lelkészt. A párbért a csabai plébánosnak ennek
ellenére megfizetik. Az esperes javasolta a kérés teljesítését egy év időtartamra azzal a feltétellel,
hogy a párbért ne csak a kérelmező 100 család fizesse, hanem a többi katolikus is. A perselypénz
ezeken a vasárnapokon a templom jövedelme legyen, a kijáró lelkészt ne ebből fizessék. A lelkész
lehetőleg prédikáljon, vagy legalább olvassa fel szlovákul az evangéliumot szentmise után. 17 A
püspök az említett feltételekkel megadta a lehetőséget. Bochár József bicskei esperes plébános járt
ki ettől kezdve Keresztúrra, aki megkapta a jogot a gyóntatásra és a szentségek kiszolgáltatására.
Alkalmanként 3 Ft 50 fillér díjazásban részesült.
Az egy év letelte után újra napirendre került a kérdés. A szentszék szerint a csabai plébánia
jövedelme csekély volt külön káplán tartására. Már 1802 óta segélyt kaptak a vallásalaptól, és új
lelkész beállítása esetén csak ennek növelése lett volna a megoldás. 18 A Vallás-és Közoktatásügyi
Minisztérium azonban a vallásalapból nem tudott újabb segélyt biztosítani. Annak viszont nem
látták akadályát, hogy Csabán a keresztúriak ellátására káplánt alkalmazzanak, hiszen a hívek e
célra 120 Ft-t felajánlottak. A döntés azért is időszerű volt, mert időközben a keresztúriak és a mater kapcsolata teljesen elmérgesedett. A keresztúriak nem biztosították a fuvart a plébános szerdai
és szombati útjaihoz, inkább lemondtak a hétköznapi misékről. Nem akarták azt sem, hogy az ő
költségükön épüljön a káplán lakása. A plébános szerint a Pestről kijáró pap diktálta a feltételeket, bár Keresztúron az ő helyzete sem volt rózsás. Már 55 éves volt, a kántor és a hívek egy része
csavargónak nevezte, gyakran tették lehetetlenné munkáját. Helyzetét az is nehezítette, hogy
VPL Acta par. Rákoscsaba 3372/1879.
VPL Acta par. Rákoscsaba 1154/1880.
17 VPL Acta par. Rákoscsaba 1597/1880.
18 VPL Acta par. Rákoscsaba 2803/1881.
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1910. máj. 26-án feladott
képeslap a rákoskeresztúri
római katolikus templommal.
ERH digitális adattára;
Eredeti:
OSZK Kisnyomtatványtár
1882. augusztus 27-én Keresztúron (és Csabán is) jégverés pusztított, és járandóságát csak külön
segélyből tudták kifizetni.19 Bochár József 1884-ben végül távozásra kényszerült.20
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium javaslata alapján a keresztúri káplán ügye újra napirendre került. A hívek a korábbi összeggel szemben most 150 Ft-t ajánlottak fel ellátására azzal a
kéréssel, hogy a csabai plébánián lakó káplán minden vasár- és ünnepnap, valamint szerdán
mondjon náluk szentmisét. A minisztérium a kérdéses összeget elegendőnek találta, és elzárkózott a további vallásalapi segélyezéstől.21 1888-ban a csabai plébános, Matejka Vilmos kerületi esperes és ecseri plébános lett, helyére Csabára Gallovits Győző, az újpesti iskolák hitoktatója került. A
keresztúriak most tőle várták, oldja meg káplán segítségével lelki gondozásukat, de a kérdés
egyelőre lekerült a napirendről.22
1892 nyarán a keresztúri katolikusok új templom építése ügyében tettek lépéseket. Ekkor 1500
katolikus élt a faluban, de a kezdődő parcellázás miatt további növekedésre lehetett számítani. A
régi, lepusztult templom helyett újat kellett emelni, ahol alkalmanként 7-800 fő elfér. Az eddig
használt épületet az árvíz gyakran károsította, és mielőtt összedőlt volna, annak lebontását határozták el. Az építkezéshez a pénz több forrásból származott. A templomnak ekkor már 10 000 Ft
tőkéje volt, 1073 Ft kamattal. Az elöljáróság 1000 Ft-t adott, gyűjtés is indult, ahonnan maximum
300 Ft-ra lehetett számítani. Kézi munkát és szállítást a lakosok nem tudtak felajánlani, így a püspökség az elöljáróság hozzájárulását ennek megváltásaként fogadta el.
Schön Dezső mérnök előzetes tervet készített, amit Rappenberger József uradalmi mérnök is jóváhagyott. A javasolt épület költsége 15 000 Ft-t tett ki, de csak 4-500 hívő számára lett volna elegendő.23 Cs. Halász László ezért új tervet állított össze, ezúttal már nagyobb templomról, sugár toronynyal. Ennek költségei meghaladták a 22 000 Ft-t, így a tervező kénytelen volt módosítani elképzelését. Az épület alapterületét 268 m2-re csökkentette. Bár a káptalan a munka megkezdésére engedélyt adott, 1893 őszén Gallovits Győző plébános döntése alapján az nem indult meg. Attól tartott
ugyanis, hogy télen nem száradnak ki rendesen a falak, így a templom nem lesz használható. 24
Időközben Rigó Márton törökszentmiklósi vállalkozóval kötött szerződés, aki társával, Hoffmann
VPL Acta par. Rákoscsaba 3809/1882.
VPL Acta par. Rákoscsaba 2210/1884.
21 VPL Acta par. Rákoscsaba 677/1887.
22 VPL Acta par. Rákoscsaba 3543/1888, 3855/1888.
23 VPL Acta par. Rákoscsaba 5219/1892.
24 VPL Acta par. Rákoscsaba 2871/1893.
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Györggyel a végleges terveket elkészítette.25 Kezdetben Cs. Halász László méreteit vették alapul,
de a költségeket az tervező számításainál magasabbaknak ítélték. A csökkentett méretekkel az
építkezés csak 19 923 Ft-ba került.26
Bár a település lakóinak nagyobb része még most is az evangélikus vallást követte, sőt a 36 tagú elöljáróságban csak három katolikus volt, a testület az ígért 1000 Ft mellett még 3000-t adott az
építkezésre. Ezen kívül a község ingyen bocsátotta rendelkezésre a telket, sőt azon megoldották a
víz elvezetését is.27 A 350 m2 alapterületű templom felszentelésére még 1894-ben sor került. Az
egyhajós, eklektikus stílusú épületre középen viszonylag alacsony tornyot emeltek, amely a homlokzat síkjából kissé előrenyúlik. A torony alatt előtér, majd egy fedett előcsarnok következik. A
szentéj a nyolcszög három oldalával zárul.28
A templom főoltára eredetileg a belvárosi plébánia templomban volt, és azt a székesfőváros
tanácsa a keresztúriaknak adományozta. A régi, klasszikus oltár 1808-ban Hild János tervei szerint
készült, Langwieder József kőfaragó munkájaként. Négy domborművét Wolfgang Sack faragta, a tabernákulum ajtaján pedig az utolsó vacsora egy jelenete látható.29
A templom felépítése után a hívek újra kérték, hogy legyen káplánjuk. Ekkor már 2000 katolikus élt Keresztúron, 350 házaspár. Rendesen fizették a párbért (egyházadót), évi 100 Ft-tal, különféle terményekkel (rozs, széna, fa) támogatták a csabai plébániát, 24 holdat tett ki az egyházi föld.
Cserében most is csak annyit kaptak, hogy minden harmadik vasárnap volt a településen szentmise. A hívek lelki gondozásához újra egy Pestről kijáró papot hívtak segítségül.30
1906-ban az új rákoscsabai plébános, Lakatos Kálmán, akinek már volt segítsége, arra kért engedélyt, hogy vasárnapokon felváltva egyszer Rákoscsabán, egyszer Rákoskeresztúron mutasson be
misét.31 Ő maga jól bírta a szlovák nyelvet, és hasonlóan tudott szlovákul akkori káplánja Klacskó
Géza is. 1907-ben, amikor Klacskó áthelyezése és új káplán kinevezése szóba került, külön felhívta
a püspök figyelmét a nyelvi problémákra.32
1907-ben Rákosliget elvált Rákoskeresztúrtól, majd 1921-ben önállósult Rákoshegy is. 1914-ben
az összlakosság 57 %-a már a katolikus vallást követte, míg az evangélikusok aránya csak 33 %-ot
tett ki. A lakosság növekedésével tehát a katolikusok kerültek túlsúlyba a századforduló után,33 és
hasonlóak voltak az arányok 1930-ban is (katolikus 55 %, evangélikus 35 %).34
A település egyházi önállósulásának feltétele volt, hogy a lelkész, kántor, tanító számára a
megfelelő lakhatási lehetőség biztosítva legyen. 1910-ben ezért a Vigyázó család birtokából 1200
koronáért 93 négyszögöl nagyságú telket vettek a templom mellett, majd 1913-ban megkezdték az
iskola és kántorház építését.35
1915-ben Dinka József rákoscsabai káplán látta el a híveket Keresztúron, aki maga is törekedett
arra, hogy ott önálló lelkészség legyen. Mikor innen Csongrádra került, a lakosság visszahelyezését szorgalmazta, azonban az újpesti esperes nem támogatta ezt a javaslatot. Véleménye szerint
Dinka személyes ambíciói miatt rossz viszony alakult ki a rákoskeresztúri hívek és plébánosuk
VPL Acta par. Rákoscsaba 4078/1894.
VPL Acta par. Rákoscsaba 1247/1894.
27 VPL Acta par. Rákoscsaba 4078/1894.
28 Budapest templomai, XVII. kerület 9-10. p.
29 VPL Acta par. Rákoscsaba 5003/1895.
30 VPL Acta par. Rákoscsaba 4858/1895.
31 VPL Acta par. Rákoscsaba 5663/1906.
32 VPL Acta par. Rákoscsaba 5047/1907.
33 CHOBOT, 1915. I. köt. 228. p.
34 ZSEMLEY Oszkár: Rákospalota és Rákosvidék. Budapest 1938. 308. p.
35 VPL Acta par. Rákoscsaba 1749/1910, 3591/1913.
25
26

117

Hitélet Rákoskeresztúron

A rákoskeresztúri templomot önálló plébánia rangjára emelő oklevél.
A Szent Kereszt Felmagasztalása
Plébánia tulajdona
között.36 1916-ban végül megoldódott a helyi káplán Rákoskeresztúrra költözésének kérdése. Ekkor maga Lakatos Kálmán, rákoscsabai plébános volt a kezdeményező, akinek káplánja ekkoriban már naponta átjárt a településre. A lakást és a lelkészi irodát a kántorházban rendezték be, a
lelkészi jövedelmet a hitoktatói pénzből, stólából, kongruából, a Schuster Konstantin féle alapítványból biztosították. A párbér (egyházadó) továbbra is a rákoscsabai plébánost illette, és a káplán is az ő fennhatósága alatt állt. Erre a tisztségre elsőként Rehák Mátyás, korábbi kispesti káplán
került, aki ismerte az itteni viszonyokat.37
1916-ban háborús célokra elvitték a település mindkét harangját. A háború ellenére 1917-ban
16 000 koronáért lelkészlakot vásároltak, és még ebben az évben megkezdődött a templom és plébánia földjeinek parcellázása is. 1918-ban a templomban a villanyvilágítást is bevezették.38
1920-ban a rákoskeresztúri katolikusokat képviselő iskolaszék gondnoka fordult a püspökhöz,
kérve az önálló plébánia megszervezését. Azzal érvelt, hogy 1916 óta lakik pap a faluban, 5000
katolikus hívő van, szép templom épült, 400 fizetőképes pár van, akik rendszeresen megadják az
egyházadót, a jövedelmet a templomi, papi, kántori földek haszna is kiegészíti. A náluk kisebb
evangélikus felekezetnek már régen van saját papja, egyházi szervezete, emiatt lenézik őket. Ha a
plébánia megalakul, kérik az egyházi adót is a településen hagyni. Lakatos Kálmán rákoscsabai
plébános természetesen tiltakozott a kérés teljesítése ellen. Arra hivatkozott, olyan mértékben fog
VPL Acta par. Rákoscsaba 4245/1915.
VPL Acta par. Rákoscsaba 5008/1916.
38 VPL Acta par. Rákoscsaba 4752/1916, 4056, 5975/1917, 1928/1918.
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ezzel a döntéssel a plébánia jövedelme csökkenni, hogy nem fog tudni megélni káplánjaival. Már
korábban eladta örökölt házait Hajdúdorogon és Erzsébetfalván, nincs több tartaléka. Kérte, ha
elszakad plébániájától Rákoskeresztúr, helyezze el a püspök Rákoscsabáról, kedvezőbb körülmények közé.
1921. november 16-án az iskolaszék a plébánia szervezésével kapcsolatos gyűlést tartott, ahol
eldöntötték, hogy a plébániát egyelőre a kántorházban helyezik el, és a kántor saját házába költözik. Első plébánosnak az éppen Rákoskeresztúron szolgáló Lokaicsek Károly látszott a leginkább
alkalmasnak, aki maga is kérte ezt a tisztséget. Lakatos Kálmán ez ellen is tiltakozott, mivel
Lokaicsek a hitoktatásban sokat segített neki. Azzal érvelt, hogy a csabai plébánia régi, itt az
anyakönyveket 1762 óta vezetik, sok az ilyen irányú megkeresés. Ő az irodai munka mellett nem
tud heti 16 órában hittant tartani. Kérése az volt, hogy a rákoskeresztúri plébános tartsa meg a
hittan órákat a Rákoscsaba-újtelepi iskolában, amiért ő átadja az e célra szolgáló három kataszteri
hold jövedelmét.
A rákoskeresztúri plébánia iránti kérelem a káptalan elé került, amely nem emelt kifogásokat.
A püspök 1921 decemberében kinevezte Lokaicsek Károlyt Rákoskeresztúr első plébánosának. A
plébániai földek jövedelmét átadták Rákoscsabának, kivéve a hitoktatásért járó három oldat,
amelynek haszna – Lakatos Kálmán felajánlása ellenére – az ő itt tartózkodásáig szintén Rákoscsabára került.39 Lakatos Kálmánt 1925-ben áthelyezték Dunakeszire, utódja kerületi esperesként
Lokaicsek Károly lett.40 A rákoskeresztúri plébániát a következő 10 évre Béky László vette át.41 A
két település között az egyházi területek ügyének végleges rendezésére csak 1926-ban került sor.
1921-ben – mint jeleztük – Rákoshegy önálló község lett, de egyházilag – fíliaként – Rákoskeresztúrhoz tartozott. Az ottani templom építésének előkészítése szintén Béky László plébános feladata lett, aki már nem élte meg az 1937-re elkészült épület felszentelését. 1929-ben megalakult a
rákoskeresztúri egyházközség, és az ecseri mintájára elkészítette szabályzatát, amelyet 1929. február 25-én a népgyűlés, majd október 6-én a püspök is jóváhagyott.42 Megválasztották a képviselő
testületet, amelynek három éves mandátuma 1932-ben járt le.
Az 1929-1933. évi gazdasági világválság sok gondot okozott Rákoskeresztúron is. A régi egyházi földeket kiparcellázták vagy bérbe adták, mert nagy volt rá az igény. A lakosság nem fizetett
egyházadót, nem adott pénzt temetéskor a harangozónak vagy a kántornak. Néhány hangadó a
szegénység és a „titokban lappangó bolsevista tanok” miatt még izgatta is a lakosságot az egyház
ellen.43 Az 1932. évi képviselő testületi választáson a problémák miatt személyi ellentétek is előtérbe kerültek. Sokan sérelmezték, hogy a fő hangadók képviselő testületi tagok lettek, sőt viták
voltak a gondnok és a kántor között is.44
1936-ban Richter József lett a rákoskeresztúri plébános, aki azonban nehezen tudott az egyházközségben rendet teremteni. 1938-ban újra képviselő testületi választás volt, amelynek eredményeit a résztvevők alacsony száma miatt meg kellett semmisíteni. Ebben az időben már jelentős
egyesületek is működtek a településen: a Katolikus Kör, az Emericana, a Katolikus Legényegylet,
amelynek vezetői hivatalból tagjai lettek a testületnek.45 Másodszorra már felállt a képviselő testület, és sor került az egyháztanács tagjainak megválasztására. Itt újra probléma volt, mert olyanok is bekerültek a testületbe, akik nem voltak a képviselőtestület tagjai. A több fordulós választást csak 1939 márciusára sikerült lezárni.46
VPL Acta par. Rákoscsaba 6286/1921.
VPL Acta par. Rákoscsaba, 2482/1925.
41 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 2730/1925, 145/1926.
42 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 1035/1929.
43 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 3098/1932.
44 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 217/1933.
45 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 5504/1938.
46 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 6803/1938, 1071/1939.
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A plébániához tartozó Akadémiai telepen 1939. november 20-án a hitélet előmozdítására kápolna egyesületet hoztak létre, majd annak megépítésére 1942-től gyűjtést kezdeményeztek.47
1940-ben a rákoshegyi egyházközség plébánia épület számára telket és házat vásárolt, majd 1941-

A Madárdombi Szent Pál
templom belső tere.
Makovinyi Zoltán fényképe
ben egyházilag elszakadt Rákoskeresztúrtól és önálló lelkészség lett.48 A közös határban lévő 79
hold templomi és papi földet megosztották a két település egyházai között.
Bár 1944/45-ben a front átvonult a területen, különösebb károk a rákoskeresztúri egyházi épületekben nem keletkeztek. Az iskolát ugyan katonai célokra igénybe vették, és hadikórház is működött benne, de a háború után meszelésen kívül itt egyéb munkát nem kellett elvégezni. 49 1945ben a Rákoscsabai Földosztó Bizottság kiigényelte a plébániától az említett 79 hold földet. Richter
József plébános fellebbezett a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz, mivel csak a 100 holdon felüli területek felosztását rendelte el a törvényhozás. A megyei szerv a plébánosnak adott igazat. 50
1951-ben – felsőbb nyomásra – mégis felajánlották az államnak a papi földeket.51 1947-ben az
Akadémiatelepiek kérték, hogy ne a rákoskeresztúri, hanem a rákosligeti plébániához tartozzanak, mert ez a templom van közelebb. Richter József plébános természetesen tiltakozott a kérés
teljesítése ellen, de az átcsatolás végül megtörtént.52
A háború utáni évekbe néhány kisebb renoválás, bővítés történt a rákoskeresztúri templomon.
1947-ben, Nyíri László iparművész tervei alapján – kifestették a belső teret, 1955-ben Jézus Szíve
oltárt állítottak fel.53 1958-ban újabb festésre került sor, amivel Puskás Imrét bízták meg. 1961-ben
a Mária Társulat méteres nagyságú Hétfájdalmú Szűz szobrot állított fel, 1965-ben pedig a villanyvilágítást korszerűsítették.54
1962-ben Lelkes István a szentélybe két nagy méretű seccót készített. A jobb oldali a Szent Kereszt megtalálása. Ezen Nagy Konstantin, római császár anyja, Szent Ilona császárnő látható,
VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 312/1940, 3628/1942.
VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 5637/1940.
49 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 2053/1945.
50 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 1655/1945.
51 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 2919/1951.
52 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 698/1947.
53 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 4944/1947, 3517/1955.
54 VPL Acta par. Rákoskeresztúr, 2534/1958, 1399/1961, 1686/1965.
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ahogy részt veszt a keresztet a jeruzsálemi templomba vivő körmeneten. A másik secco a Szent
Kereszt felmagasztalását ábrázolja, ahogyan azt Herakleitosz császár vezeklő ruhában, nagy tömegtől kísérve hordozza. Az 1982-ben készült, sekrestye feletti képen a tékozló fiú megtérése látható.
1981-ben Lelkes András dolgozott a templomon. Ő festette a kóruson lévő két seccót: ezek a
vihar lecsendesítését és a szombati kalászszedést ábrázolják. Szintén az ő munkái a karzat mellvédjének képei, és tevékenysége nyomán újult meg a templom kazettás mennyezete is. Ugyanebben az évben Máriahegyi János hársfából a főoltárra Szent Lászlót és Szent Istvánt ábrázoló szobrokat faragott, és ő készítette a Mária és Jézus Szíve mellékoltár új szobrait is. A keresztút kerámia
-mozaik stáció képeit Nemcsics Antal festőművész alkotta.55
1955-ben három évre Kovács Alajos lett a rákoskeresztúri plébános. Öt 1958-ban Rácz István követte, majd csaknem 30 évre az íróként is ismert Gát Istvánt nevezték ki. 1988-tól Snell György
címzetes apát vezette a plébániát 2008-ig. Nevéhez fűződik a Pál Apostol általános iskola megalapítása, majd gimnáziummá bővülése. Az ő lelki vezetésével, minden munkafázist végig kísérő
személyes figyelmével és gondoskodásával épült fel Keresztúr Madárdombnak nevezett részén
1997 és 2000 között az Akadémia telepiek által is régóta óhajtott új templom. Szent Pál apostol
tiszteletére szentelte fel Paskai László bíboros 2000. szeptember 16-án. Az építkezés költségének
több mint felét a hívek, többnyire szerény jövedelmű emberek teremtették elő. Tervezője Pap Károly építész, a belső tér kialakításának művészeti vezetője Bukta Norbert festőművész, a szobrok
alkotója Kotormán Norbert volt.
2008-ban még befejezte Snell György atya mindkét templomban a fűtés korszerűsítését mielőtt
áthelyezték a Szent István Bazilikába. Utódja Udvardy Tamás plébános lett. 2011-2012-ben a Szent
Pál templomban kibővítették az urnatemetőt, az udvar egy része díszburkolatot kapott, és megoldódott a templom vízelvezetési, szigetelési problémája is.
A plébánia határai: Határhalom utca – rákosligeti vasútvonal – Ludas utca – Tápióbicske utca
– Összekötő út – Ásvány utca – Ferihegyi út – Széchenyi utca – Táncsiscs út – rákoshegyi vasútvonal – Vadszőlő utca. Az 1993. évi egyházmegyei rendezés során a Váci Egyházmegyéből az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez került.
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Millisits Máté

Református hitélet Rákoskeresztúron
Az okleveles források tanúsága szerint református hitélet kezdetei Rákoskeresztúron már a
XVII. század közepéig nyúlnak vissza. A keresztúri reformátusok a mai Szent Kereszt téren álló
római katolikus templom középkori elődjét használhatták az istentiszteleteik alkalmával. Ezt a
feltételezést részben az is alátámasztja, hogy 1864-ben Pesty Frigyes helynévgyűjtésében az akkori
keresztúri bíró, Burger Márton a következőket mondotta: „Ha figyelemre méltatjuk azon körülményt,
hogy az itteni rom. cath. templom előtt egy vaskakas ásatott ki: akkor azt állíthatjuk, jóllehet történelmi
pragmatizmus nélkül, hogy ezen községet, ’s magát a most rom. cath. Templomot56 is a Husziták bírták,
akik tudniillik vaskakast szoktak volt a templomtornyokra tűzni”
A kora újkori rákoskeresztúri reformátusok egyetlen névszint ismert lelkipásztora, Püspöki János volt. Őt 1674-ben felségsértés57 vádjával a pozsonyi „vésztörvényszék” elé idézték, de nem tett
eleget a bírósági idézésnek, hanem feltehetőleg – a biztonságosabb – erdélyi területekre menekült.
Az ellenreformáció támadását nem tudta kivédeni a keresztúri kálvinisták gyülekezete, a
„pásztor nélküli nyáj” fennmaradása az elkövetkező kétszáz évben nem volt biztosított.
Míg az 1869-es népszámlálás szerint mindössze 18 „helvét” vallású élt a községben, addig 1910-ben
már 412, így a református istentiszteleteket is meg kellett szervezni. Rákoskeresztúron ezeket az
1900-as évek elejétől az evangélikus templomban tartották, illetve az evangélikus iskolában, az
1950-es évek elejéig. 1990-től az 1943-ban épült rákoskeresztúri evangélikus templomban voltak a
református istentiszteletek. Már ebben az évben felmerült a rákoskeresztúri református templom
építésének gondolata és a Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség Presbitériuma templomépítéshez kért ingatlant a XVII. kerületi Önkormányzattól. A kérelmet 1994-ben bírálták el és
99 évre térítésmentesen átadták az Újlak utcai 121047/60 helyrajzi számú, 1540 négyzetméteres
ingatlant.
Több tervvariáns elkészítése után az építkezés Cseh József építészmérnök tervei alapján 1995.
július 26-án az alapkőletétellel indult el, 1996 őszére szerkezetkész volt az épület. 1998-ra készült
el a száz férőhelyes gyülekezeti terem, melyben a templom felszenteléséig tartották az istentiszteleteket. A templom a jubileumi 2000-ik évre készült el, felszentelését 2000. július 2-án Tóth Sándor
A kakas alakja évezredek óta a hétköznapi életnek a része, másfelől gyakran használt vallási motívum. Mindmáig a
profán, a népi alkotásokban, másrészről szakrális tárgyakon jelenik meg. A kakas szimbolikája koronként, kultúrkörönként eltér ugyan, de közös vonásokat is mutat. A kakas a hűség, a bűnbánatra való felhívás, a hit és az erkölcsi
éberség, az igazhitűség szimbóluma máig is az ókeresztény kortól. Kiemelt helyet kap a legtöbb vallás és hiedelemrendszer szimbólumai között.
A keresztény felfogásban a kakas arra emlékeztet, hogy Péter apostol három alkalommal megtagadta Krisztust. Máté
evangéliuma 26. fejezetében Péter az első kakasszóra döbben rá tettére. A IX. századtól fémből készült kakasokat
helyeztek a templomok tornyára. Mint a visszatérő reggeli fény szimbólumaként is szerepelt a kakas Krisztus feltámadására utalva, egyúttal az ítéletre való visszatérést jelképezve.
Szenci Molnár Albert 1625-ben a kakas szimbolikájával kapcsolatban a következőket vetette papirra: „Tudásra méltó
dolog, hogy az templomok tornyainak tetejére rézből csinált kakasokat szoktak helyeztetni, mert minekután Péter Idvezitőjét megtagadta volna az kakasszóra serkent fel. Illik tehát penitencia által is vigyáznunk… Nagyobb oka vagyon, hogy az templomok
tornyainak tetején most kakasok helyeztetnek, mert valamennyiszer kakasszót hallunk, avagy a templom tetején kakast látunk,
mindannyiszor Péter esteiről és keserves sírásáról kellenék megemlékeznünk.” Az elmúlt évszázadokban, a református templomépítészetben a leggyakrabban alkalmazott csillag toronydísz mellett, jelentős helyet kapott a kakas megjelenítése
is. Több város református temploma (Miskolc, Szeged, Kolozsvár) kakas-díszéről a „kakasos-templom” elnevezést
kapta.
A református művészetben a kakas-motívumot számtalan módon alkalmazzák.
57 Magyar Királyság területén az 1670-es évek a protestáns egyházak életében a próbatétel évei voltak. A magyarországi
ellenreformáció idején 1674. március 5-én több mint 700 protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított különbíróság elé, amely során mintegy 300 pap, tanító jelent meg a tárgyaláson. A bíróság felségsértéssel, hazaárulással, a
katolikus egyház megsértésével vádolta őket, egyben követelte „bűneik” beismerését és áttérésüket a katolikus hitre.
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püspök-helyettes végezte a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója alkalmával. Az építkezést
több külföldi református egyházközség segítette, így a New York-i Marble Collagiate Church és a
svájci Seuzach Református Egyházközsége.
Az épület jól alkalmazkodik a lejtős terep adottságaihoz, déli oldalon kapott helyet a főbejárat,
ahonnan az előtéren át a templomtérbe érkezünk. Kelet felől az oldalbejáraton át a templomtér
alatti szintre jutunk, ahol a gyülekezeti termek találhatók. A legalsó szinten urnatemetőt alakítottak ki.

Református templom a lakótelepen.
Millisits Máté felvétele

A templom előterében jobb oldalt a templom építésében résztvevők márvány emléktábláját
találjuk, a másik oldalon a felszentelés évében szolgáló presbitérium fényképes tablója látható.
Az előtér jobboldalán lépcső vezet fel a karzatra. A negyven ülőhelyes karzat baloldalán található
a holland Johannus gyár által készített három manuálos elektromos orgona. A templomtérben
260 ülőhely található. A bejárattal szemben a mózesszékek mögött három üvegablak található, a
középsőt az Isten Bárányának ábrázolása díszíti. A bárány keresztes zászlót tart egyik lábán, mögötte pálmafa látható.58 A középtér szintjén található három gyülekezeti terem, amelyek közül a
legnagyobb a száz főt befogadó nagy gyülekezeti terem. Az urnatemetőhöz a lelkipásztori iroda
mellett kialakított lépcsőn jutunk. A lépcsőt az urnatemetőtől elválasztó vasrácson ALFA és
OMEGA - a görög abc első és utolsó betűje - utal Jézus szavára, hogy Ő a kezdet és a vég.

58

A mózesszékek mögött, a középső festett üvegablak díszítése a Magyar Református Egyház 1933-ban elfogadott címerének egy részletét ábrázolja: Keresztes zászlójú bárány feje körül glóriával, lába alatt az Ó- és Újszövetséggel, mögötte pálmafával. Alkotója Gregor Attiláné, Ági ajándékként készítette a templom számára.
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Hódos Mária

Rákoskeresztúr izraelita közösségének virágzása és megsemmisülése
Már az 1810-es évekből maradtak fönn rákoskeresztúri zsidó anyakönyvek, de azok még jó
ideig hiányosak, számos utólagos bejegyzéssel megtűzdeltek voltak. Az 1850-es évek elejétől a
zsidók emancipációja már tárgyalandó, fontos kérdés lett,1 és ez az anyakönyvezésben is érezhetővé vált, a bővülő adatfelvételben, a pontosabb adatvezetésben. Ezek alapján visszakereshetők
az első Rákoskeresztúron letelepedő zsidó családok adatai.2
Az 1800-as évek második felében kis létszámú volt az izraelita közösség a településen. Az 1800-as
évek végén, az anyakönyvek3 adatai szerint, már 41 családot tartanak számon. Köztük, a település
életében fontos szerepet betöltő Fuchs család négy ágát. Az 1890-es évek elején Fuchs Ignác megvásárolta a korábbi Wenckheim birtokot.
Az 1910. évi népszámlálás adatai szerint Rákoskeresztúron 273 izraelita vallású lakost tartottak
nyilván. Az 1920-as népszámlálás 182 főt regisztrált, 1930-as pedig 229 főt.4
Rákoskeresztúrról több mint száz férfi vonult be az első világháború kitörésekor, közöttük számos izraelita vallású is.5 Az 1940-ben megjelent
„Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma” című kiadványban,6 a több száz név és fénykép között
hét rákoskeresztúri polgár szerepel.7 Dr. Kertész Sándor rákoskeresztúri orvos, 1916. május 29-én
vonult be az 1. honvéd gyalogezredhez és 1918 novemberében szerelt le, Bronz Vitézségi éremmel
és Károly csapatkereszttel kitüntetve. Benedek Vilmos rákoskeresztúri mészáros 1914-től 1918-ig harcolt szerb, orosz és olasz harctereken, hat kitüntetéssel szerelt le. Salzberger Jakab rákoskeresztúri
kereskedő 1914-ben vonult be, orosz és olasz harctereken harcolt, két kitüntetést kapott. Vágó Pál
keresztúri kereskedő 1915-től 1918-ig szolgált az orosz és az olasz harctereken, három kitüntetéssel szerelt le. Testvére, Vágó Sándor ismeretlen harcéren meghalt. Velencei (Weisz) Lajos rákoskeresztúri MÁV tisztviselő 1913-ban vonult be az 1. honvédtüzér ezredhez és 1918-ban szerelt le hat
kitüntetéssel. Weisz Rezső 1913-ban vonult be, két kitüntetést kapott a harcok során, 1915-ben az
orosz fronton meghalt.
Keresztúron számos iparosnak, kereskedőnek, tisztviselőnek és napszámosnak a főváros biztosított megélhetést, ez jelentősen érintette az izraelita vallású polgárokat is.
A rákoskeresztúri állami polgári fiúiskolát 1926-ban nyitották meg, és hamarosan leány osztályokat is indítottak. Évfolyamonként egy fiú és egy leány osztály indult meglehetősen nagy, ötven fő körüli létszámmal. Végigkövetve az iskola évkönyveiben az osztálynévsorokat, kitűnik,
hogy izraelita vallású gyermek, osztályonként egy-kettő, de legfeljebb négy volt évfolyamonként.
Az 1900-as évek legelején alakult meg a rákoskeresztúri hitközség, amely a neológ irányzathoz
csatlakozott. Pár évvel előbb alakulhatott meg a Chevra Kadisha, a Szentegylet.8 A rákoskeresztúri közösség temetőjének dokumentumokkal alátámasztott legrégebbi sírját lehetetlen meghatározAz 1895. október 16-i keltezésű XLII. törvénycikk „bevett” vallássá nyilvánította a zsidó vallást, ami azt jelentette,
hogy a zsidó hitfelekezetnek a keresztény egyházakkal azonos státuszt biztosított az állam.
2 A zsidó közösségek lakhelyei legtöbbször nem ott alakultak ki, ahol célszerű lett volna, hanem ott, ahol azt számukra
engedélyezték. Legtöbbször oda telepedtek, ahol egy-egy földesúr a „védőszárnyai” alá vette őket.
3 GYÖRE Zoltán: Pest megye zsidósága I. Gödöllői körzet, Rákoskeresztúr. CD
4 A zsidó népesség száma településenként (1840-1941). Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 1993
5 Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében(Magyarország területéről) 200 ezer zsidó harcolt, ebből 30 ezer katona halt meg., Blau Lajos: A zsidók statisztikája és egyéb adatok in.: Magyar Zsidó Szemle, 1929
6 Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma. Szerk.: Hegedűs Márton, Budapest, 1940
7 Az Aranyalbumban azok jelenhettek meg, akik adatai időben beküldésre kerültek.
8 A Chevra Kadisa (Szentegylet) főbb feladatai közé tartozik a temetkezések intézése, az adományok gyűjtése, és a jótékonyság gyakorlása.
1
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ni. Számos síron a felirat rekonstruálhatatlan, vagy egyszerűen a feliratot tartalmazó követ ellopták és csak az alaplap maradt meg.
A vallásos zsidó közösség imaháza a Pesti útról nyíló Templom utcában épült föl. Földszintes
épület volt, gazdaházhoz hasonlatos, hat ablakkal, középen kétoszlopos, félköríves záródású ajtóval, felette a két kőtáblával. Az épületben található imaterem fából készült térelválasztóval és függönnyel osztott tér volt, külön a férfiak és a nők számára. Az imaház épületével egybeépült a kétszobás kántorlakás.
Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint a községben 211 izraelita vallású polgár élt.
Az 1944-es kötelező név- és lakcímjegyzékből9 kitűnik, a rákoskeresztúri hitközség, mint a gödöllői anyahitközség fiókhitközsége üzemelt. Szervezete neológ volt. Sajnos korábbi dokumentumok hiányában, ez ideig ez az egyetlen írásos bizonyíték a hitközség státuszáról. 10 A hitközség
kántora, Silberstein Sándor, 1926 óta végezte ezt a feladatot és lakott családjával az imaház kántorlakásában. Kántori feladatai mellett minden egyéb szükséges feladatot elvégzett. Ide tartoztak az
esküvők, a temetések, a sahteri teendők és a lelki természetű tennivalók valamint az oktatás.
Silberstein Sándor, annak ellenére, hogy neológ közösséget vezetett, hithű orthodox maradt. A
nagy vallási ünnepekre Gödöllőről hívták el a rabbit. A hitközség folyamatosan alkalmazott hittantanárt. Ezt a tisztet is Silberstein Sándor töltötte be 1937-ig, így a rákoskeresztúri polgári iskolában is ő tanította a hittant a gyerekeknek.
Az 1937-38-as tanévben Elefánt Zsuzsa volt a hittantanár, majd az 1938-39-es tanévben Dr. Jólesz
Károly és Rosenblüth Márton, utóbbi tanár 1944-ig tanított az iskolában.
Az 1944-es összeírás 126 főt sorol a hitközség tagjai közé. Az adózók száma 52 fő. A gondnok
Guttmann Simon, rabbi nincs, a kántor pedig munkaszolgálatban raboskodik. A gödöllői anyahitközség rabbija, Eisenberger Géza volt egyben Rákoskeresztúr anyakönyvvezetője is.
Ekkor már betiltottak a németek minden egyesületet és jótékonysági szervezetet, amelynek
köze volt a zsidósághoz. A fönti felmérés is azért készült, hogy feltérképezzék, mennyi ember és
vasúti kocsi szükséges a deportálások zökkenőmentes lebonyolításához. A nemzeti szocialista
eszmék gyorsan terjedtek, különösen a német lakosság körében. A csendőrség erős és kegyetlen
volt, kivált a német megszállás után. Jelentős számú volksbundista működött Rákoskeresztúron.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 17 járásának zsidóságát szigorú rend szerint vonták össze.
Rákoskeresztúr volt az aszódi és a gödöllői járás településeiről kiköltöztetett zsidók gyűjtőközpontjainak egyike. A kényszerköltözéssel járó költségeket mindenkor a zsidóknak kellett kifizetniük.11 Rákoskeresztúron a Fuchs kastély épületét, valamint Vágóék, Dr. Kertészék és
Salzbergerék házát jelölték ki gettónak, a Pesti út más, kisebb épületei mellett.
1944. június 8-án a végéhez közeledett a zsidók deportálása a Budapestet övező területekről is.
Ezen a napon indult a marhavagonokból álló szerelvény, jól szervezetten együttműködve a németekkel, amely Auschwitz-Birkenauba vitte, Hatvanon át rákoskeresztúri zsidó honfitársainkat. A
„Nagy utazás”12 a rákoskeresztúri vasútállomástól az auschwitzi haláltáborig közel egy hétig tartott.
1944. április 4-én kelt titkos rendelet, amely alapján a csendőrség és a rendőrség, Endre, Baky és Jaross parancsára kötelezte a zsidó közösségeket 48 órán belül pontos név- és lakcímjegyzék elkészítésére. Ezzel a jegyzékkel készítették
elő a deportálásokat.
10 Magyarországi zsidó hitközségek - 1944. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezései alapján. Közzéteszi SCHEITZER József. S alá rend.: Frojmovics Kinga, Bp. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1994. 534. o.
11 Randolph L. BRABHAM: A magyar holocaust, Bp. Gondolat, 1988. 421. o.
12 Jorge Semprun azonos című és témájú világhírű regényének címe
9
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A nyilas és német biztonsági szervek azonnal lecsaptak azokra, akik akár csak kimutatták
együttérzésüket. Hihetetlen bátorság, erkölcsi tartás és elszántság kellett a segítségnyújtáshoz.
Szita Szabolcs kutatásai szerint Rákoskeresztúron Majoros Gyuláné bújtatott, és okmányokkal segített embereket.13 Sok-sok évvel később a Világ Igaza cím kitüntetettje lett. Voltak mások is Keresztúron, akik megpróbáltak segíteni.
A hitközséget a háború után már nem lehetett ujjászervezni, nagyon kevesen jöttek vissza
munkaszolgálatból és még kevesebben a haláltáborokból. Aki visszajött, az sem akart itt élni. Az
imaház a templom utcában túlélte a háborút, de hamarosan lebontották az épületet.
Amikor az 1970-es években megépült az új lakótelep, örökre eltűnt a föld színéről a Rákoskeresztúri zsidó közösség valamikori virágzó életének összes tárgyi emléke.
Megmaradt viszont a rákoskeresztúri izraelita temető. Rogyadozó kerítéssel, egyre több ellopott síremlékkel, gazosan, elhanyagoltan, de legalább szem előtt, a forgalmas Ferihegyi út men-

Fuchs Ignác sírja.
Fotó: Szelepcsényi Sándor

tén.
A temető legrégebbi megmaradt sírköve Keiner Mariskáé, 1889. március 26-i fölirattal. Ez a dátum azt jelenti, hogy ekkor már ezt a területet a zsidó közösség bérelte (esetleg megvásárolta) és
létezett a Szentegylet is. Ebben a temetőben található Fuchs Ignác családjának síremléke, amelyet
többször feldúltak, annak reményében, hogy találnak valami értéket a föld alatt.14
A sírkövek anyaga mészkő vagy műkő, márvánnyal díszítve és gránit. A kövek többsége egyszerű, félköríves záródísszel van ellátva. Díszítésük visszafogott, de helyenként láthatunk virággirlandokat, szalaggal átkötött koszorúcsíkot.
A sírköveken látható szövegek a legtöbb esetben kétnyelvűek, azaz héber és magyar írással
készültek, ami a neológ közösségek sírkőfelirataira jellemző.

Szita Szabolcs: Harc a gettóba zártak életéért. Magyarország 1944. Üldöztetés - Embermentés, Szerk.: Szita Szabolcs.
Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 88. o.
14 A zsidó temetkezési szokások szerint a halottat lepelbe öltöztetik és semmit sem tesznek mellé.

13

126

Dr. Dombóvári Antal

Az oktatás története Rákoskeresztúr iskoláiban
A kezdeti időkben az elemi oktatás az egyház szervezésében működött. Különösen érvényes
ez olyan községekre, melyeknek története több évszázadra nyúlik vissza. Az első állami elemi
iskolák a XIX. végén, XX. század elején alakultak meg, majd 1948-ban következett be az iskolák
államosítása.

Az evangélikus iskola története
Az első iskola Keresztúron az evangélikus elemi iskola volt.1 A XVIII. század első felében sem
a katolikusok, sem az evangélikusok nem szerveződtek még önálló egyházközségekbe. Ebből következően ekkor még nem működtek iskolák sem. Az evangélikusok – a lakosság többsége – a
cinkotai anyaegyházhoz, a katolikusok – a lakosság kisebb hányada – a rákoscsabai egyházhoz
tartoztak.
A török kiűzése után a korábban elmenekült magyar lakosság visszaköltözése mellett több tót
(szlovák) nemzetiségű család is érkezett Keresztúrra. Ennek egyik oka az, hogy az új földbirtokos
birtokain sok a tót jobbágy, ezért szívesen költöztek ide a jobb élet reményében. Még így is kevés
volt a munkaerő a hatalmas birtok normális műveléséhez.
A század közepétől a Felső-Ausztriában, Karinthiában és Stájerben élő protestánsok vallásuk
szabad gyakorlása miatt összeütközésbe kerültek a hatóságokkal. Többen elhagyták hazájukat,
Erdély felé indultak meg. Ott azonban pestisjárvány tört ki, ezért a hatóságok igyekeztek ezeket
az embereket Magyarországon elhelyezni. A Podmaniczky család keresztúri birtoka alkalmasnak
bizonyult erre, már csak azért is, mert a szomszédos Cinkotán régóta élt az evangélikus egyház.
Így tehát az új telepesek szabadon gyakorolhatták vallásukat.
Az első családok 1756-ban érkeztek. Mária Terézia hamarosan engedélyezte a 30-40 famíliának, hogy gyermekeik számára preceptort tarthatnak. 1757-ben felfogadtak egy Feldbett nevű leszerelt őrmestert, aki mintegy 15-16 évig tanította a német gyerekeket. A cinkotai evangélikus
anyakönyv 1764-ből megőrizte Stephanovszky keresztúri preceptor, 1774-ből pedig Jamriska Mihály
tanító nevét is.
Az 1778-ban, Rákos mezején tartott nagy hadgyakorlatot meglátogatta József főherceg (1780tól II. József császár). Elkerült Keresztúrra is, ahol feltűnt neki 18 üresen álló ház, melyből a német
telepesek mentek el. A csabai katolikus plébános ugyanis állandóan zaklatta a protestáns telepeseket, rajtuk is behajtotta a katolikus egyházi szolgáltatások díjait. Miután ezt a főherceg megtudta, megbízta Albert szász herceget, gondoskodjék a község betelepítéséről. Így 1779-ben újabb
német családok érkeztek Keresztúrra, elfoglalva az üres házakat. 1780-ban felfogadták Putz Györgyöt, aki már okleveles tanítói képesítéssel bírt.2
„… a tót ajkú lakosok fel – fel küldözgetvén gyermekeiket (…) Putz György német tanítóhoz, ki azonban a tót nyelvben annyi jártassággal nem bírt, hogy képes lett volna a tótajkú gyermekeket tanítani, azért
egyesülvén a németekkel a vármegyéhez folyamodtak egy oly tanítótartási engedélyért, kinek szabad legyen
Dr. KÓSA Pál: A rákoskeresztúri evangélikus egyházközség története Budapest, 2006. c. és DOMBÓVÁRI Antal: A
rákoskeresztúri oktatás története c. tanulmánya alapján. in: Szanyi Dezső – Dombóvári Antal – Ádám Ferenc: Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetéből. Rákosmenti helytörténeti Füzetek II/2. Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem Budapest, 2004.
2 Borovszky is említi munkájában, de közelebbit nem közöl róla. BOROVSZKY: Magyarország vármegyéi. II. kötet 218. o.
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mind a kétajkú gyermekeket tanítani. Megnyervén az engedélyt, Jamriska Sámuelt, csomádi tanítót megválasztották, mely idő óta a tót ajkú gyermekek a német ajkúakkal együtt oktattattak.” 3
Id. Jamriska Sámuel tanító egy bérelt házban lakott, tanterem a községháza kis terme volt. A növekvő gyereklétszám miatt a gyülekezet elhatározta, hogy lakást építenek a tanítónak és tantermet a tanulóknak. Az új épületben 1783-ban indult meg a tanítás, ez az épület volt a Pesti úti iskola őse.
II. József 1784-ben rendeletet adott ki, melynek értelmében kötelező lett a német nyelv oktatása. Ellenkező esetben az elemi iskolát végzettek sehol sem tudtak tovább tanulni. Jamriska három
nyelven beszélt, így egyszerre tudta tanítani mindhárom nemzetiség gyermekeit. Ő valószínűleg
a már említett Jamriska Mihály fia volt. 1733-ban született, 1800-ban halt meg 67 évesen.
(Semmilyen forrás nem utal erre, de feltételezhető!)
Utódja fia, ifj. Jamriska Sámuel 1800. március 3-án foglalta el apja helyét. Egyben ő volt Keresztúr
jegyzője is, hiába tiltotta ezt meg még Mária Terézia 1779-ben. Azonban a jegyzői tevékenység
olyan sok tennivalóval járt, hogy 1810-ben lemondott a tanítói állásról.
Ebben az időben alakult meg az önálló evangélikus anyaegyház Keresztúron, pontos dátuma:
1807. március 22. A kántortanító híványát (díjazását) is megállapították: 40 forint készpénz évente, 40 kila rozs, 10 kilás föld. További juttatás 2 szekér széna és 2 öl fa, valamint stólapénz.
Az önálló gyülekezet első lelkésze írja: 1810-ben az iskolát előző formájában visszaállítottam,
miután az előző épület a templomnál teljesen tönkrement. Amikor Jamriska, mint jegyző nyugdíjba ment, Podmaniczky megtette őt ispánjának, földet is adott neki bérbe. Hozzáértő, szorgalmas
munkával saját házat, gazdaságot teremtett családjának. Háza a mai Cinkotai és Pesti út sarkán
állt az iskolával szemben. Ezt a házat vásárolta meg az evangélikus egyház 1894-ben iskola céljára. Három tantermet és egy tanítói lakást építettek ide.
1810-ben a gyülekezet Kuhajda Jánost választotta meg, de miután 1812. szeptember 7-én meghívták Szarvasra tanítani, itt lemondott és elfogadta a meghívást. Utódja Benedicty Károly lett, aki
1821-ig tanított. Elégedetlen volt a fizetéssel, ő is lemondott.4 1930-tól Zselló Lajos a tanító, aki
négy év után lemondott és Kiskőrösre ment.5 Itt, az akkor már 11 éves Petőfi (akkor még Petrovics) Sándort tanította rajzra. 1834-ben Huszka András következett a katedrán, 1845-ig tanított Keresztúron, majd Nagytarcsára ment (akkor Csíktarcsa) jegyzőnek és tanítónak. Utódja
Zsarnoviczky Sámuel lett, de egy éves működés után tífuszban meghalt. Átmenetileg testvére látta
el a tanítói feladatokat, majd 1847-ben Hösz Mihály lett a gyülekezet tanítója. Munkássága idején
szomorú eset történt a községben, 1856. augusztus 6-án leégett az iskola. Három nap múlva már
együtt volt az egyháztanács, határoztak és 1857 húsvétjára felépült a két tantermes új iskola, 3
szobás tanítói lakással. Az egyik tanterem fogadta be az 1. és 3. osztályokat, a másik terem pedig
a 4. és 6. osztályos tanulókat Előfordult olyan eset is, hogy Hösz tanár úr olykor 140 – 150 gyereket is tanított egyszerre. 1874-ben ment nyugdíjba. Akkor még nem létezett központi nyugdíjintézet, saját lakása sem volt a megöregedett tanítónak. De 28 éves munkájával olyan megbecsülést
vívott ki, hogy a gyülekezet a lakást és a nyugdíjat is megszavazta neki. Nem sokáig élvezhette a
gyülekezet megbecsülését, még 1874-ben elhunyt.
A növekvő létszám miatt az iskola felügyelője, báró Podmaniczky III. János második tanítói állás
Keresztúri ev. egyház jkv. II. kötet 72. oldal
(Itt a forrásokban hiányt vagy ellentmond van. Dr. Kósa Pál könyvének 52. oldalán ír Benedicty lemondásáról. Könyvének 104 - 105. oldalán viszont ez áll: Benedicty „helyét Kuhajda János szucsányi születésű tanító foglalja el 1810. szeptember 21-én jön Keresztúrra, 1830-ig, húsz esztendőn át szolgálja a gyülekezetet.”) Nem derült ki, hogy 1821 és 1830 között ki
volt a tanító.
5 Zselló Lajos dédunokája nyugdíjas tanítónő, aki ma is kerületünkben lakik.
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szervezésével próbálkozott, mert úgy vélte, 150 gyerekre egy tanító nem elég. Terve nem sikerült,
mert nem tudtak lakást biztosítani az új tanítónak. Azonban a báró elkötelezte magát a lakásépítés mellett.
Első tanító Locsava János, akinek díjlevél is készült. Eszerint éves járandósága 150 forint készpénz, 8 akó bor ára, 2 szekér széna, 100 kéve zsupp, 2,5 öl fa, 13 kishold föld (1200n.öl/hold), 50
forint közmunkaváltság, káposztásföld, 1 forint beíratási díj gyermekenként és 1,5 forint temetési
stóla. Ha majd lesz segédtanító, őt koszttal, lakással, mosatással az első tanítónak kell ellátnia,
valamint az egyháztól ő is kap évente 150 forintot.
1877 szeptemberében Valentinyi Sándor lett a segédtanító, 1883-ig működött Keresztúron, majd
Kiskőrösre ment. Átmenetileg a kicsiket Zimányi János tanította, majd 1884 októberében állt munkába két segédtanító: Koleszár Pál és Gyuris Géza. 1886-ban iskola céljára megvette a gyülekezet
Burger Lipót házát, az új, 4 tantermes iskola 1887-re készült el. Ez az épület mintegy ősi magja a
mai Pesti úti intézmény-komplexumnak.
Még 1886-ban a tanfelügyelet keményhangú körlevélben fordult az iskolaszékhez Hiányolta a
tanítás rendszerességét, fegyelmet, észrevételezte a tanulmányi eredmények silányságát. Még a
szülők büntethetőségét is felvetette, ha azok visszatartják gyermekeiket az iskolába járástól (pl.
gyermekmunka a kukoricatörésnél). 10 éven aluli gyereket tilos munkára használni, az iskolától
elvonni.
Az 1884-től alkalmazott két segédtanítót fegyelmivel elbocsátották 1887 októberében. Helyükre Hrdina József és Ferenc József kerültek. Két év múlva Hrdina távozott betegsége miatt, helyét
Strauch Győző foglalta el, aki viszont 1889 októberében főbe lőtte magát. Zatykó Béla került a helyére, Ferenc József pedig Mendére ment. Helyére átmenetileg Locsava lánya, Paula került.
A fluktuáció tovább tart, 1891-ben Zatykó Irsára ment, helyére Ochs Ferenc jött. Locsava Paula
került a második tanítói állásba, segédtanítónak Zorkóczy János jött a helyére. 1892-ben Ochs Mogyoródra került rendes tanítónak, helyére Macskássy Mária óvónő jött a 2. és 3. osztályokba tanítani. Zorkóczy is továbbállt 1893-ban, Dobrocsra ment rendes tanítónak. Munkáját Locsava János
látta el 1893. július 3-án bekövetkezett haláláig.
Most már a gyülekezet is kimondta: kell a két rendes tanítói állás. Az 1893. október 1-jei választáson a 21 jelentkezőből a tótul és németül is tudó Kubisch Emilre és Marschalkó Gyulára esett a
választás. 1915-től Kubisch Emil igazgató is lett.
Segédtanítónak jött hozzájuk Kneppo János, de két év múlva elment és Mihályfi Gyula lett az
utódja 1896. január 12-től.
A létszám továbbra is növekedett, ez újabb gondokat okozott. Már három tanító is kevés a 300
gyerekhez. A tanfelügyelet is fenyegetőzött: ha az egyház nem gondoskodik tanteremről, tanítóról, állami iskolát létesít Keresztúron. Megszűnt a segédtanítói státusz. Aki folyamatosan tanít az
tanító, minimum 400 forint a fizetése és rendes lakása kell, hogy legyen. 1900. július 7-én megjelent a küldöttség az iskolában – szolgabíró, orvos, püspöki megbízott, megyei emberek. A
Cinkotai út felé néző „..tanosztályt olyan állapotban találta, amely semmiképpen a kellékeknek nem felel
meg (…) Ezért bezárandónak találták az iskolát.”
1901-ben már 340 tanköteles gyerek kezdte meg a tanévet. Így megszervezték a negyedik tanítói állást, melyet Mészáros Gabriella töltött be. Ő 1902-ben elment, helyette Jurcsó Albina tanított
1905-ig. 1906 szeptemberétől Kuszy Dániel lett a negyedik tanítói állást betöltő tanár. A tanítás
csak magyarul folyt.
1910-től a törvény szerint a népoktatás ingyenes lett, nincs többé tandíj. 1911-ben újabb teremgondok jelentkeztek, 1913. május 22-i vizitációs jegyzőkönyv is megemlítette ezt: „A templom kicsi,
az egyik iskola rendeltetésének nem felel meg. Az új templom 1917-re, az iskola pedig a jövő évben (1914-
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ben), fog felépülni.” Kényszermegoldásként nem vettek fel más vallású gyerekeket az evangélikus
iskolába. 1912-ben kértek államsegélyt a bővítéshez, de hiába, pedig már az ötödik állást kellene
szervezni és ahhoz is pénz kell. Időközben elhunyt Marschalkó Gyula, a két üres állást a
Késmárszky házaspár fogja betölteni.
A Rákosvidéki hírlap 1914. november 1-i számában olvashatunk arról, hogy az iskola egyik tantermét hadikórházzá átalakították át, ahol a hívek adakozásából 20 sebesültet gyógyítanak.

Osztálykép az evangélikus iskolából, az 1914/15-ös tanévből. Az Altzibler család fotoalbumából
A helytörténeti gyűjteményben megtalálható néhány iskolai dokumentum eredeti példánya.
Az 5. és 6. osztály 1918/19. tanévi osztálykönyvét lapozgatva az osztályfőnök Kubisch Emiltől
1918. október 7-én az alábbi bejegyzés olvasható a haladási naplóban: „az iskola felső hatóság rendeletével bizonytalan időre feloszlatott.” Közben lezajlott a polgári forradalom, mert 1919. január 7-én
már ez olvasható: „Az iskola ünnepélyes megnyitása és forradalmi (olvashatatlan).” Március 26-án
órai anyag a polgári jogok cím tantárgynál: „A kommunizmusról.” E tantárgy későbbi óráinak
anyaga:
- Az ország kormányzata: Tanácsköztársaság
- A tanácsköztársaságról
- Állam fogalma, a forradalmi tanács rendelkezései


A népbíróság hatásköréről.

A kommün bukása után 40 főben határozták meg az osztálylétszámot. Szilvásy Margit, Steffel
Jolán és Krupecz Teréz újonnan kerültek az iskolához, fizetésüket az állam biztosította. A 20-as
évektől kezdve évenként megmaradtak az igazgatók jelentései, innen tudható, hogy később is helyezett ide az állam tanítókat – főleg az elszakított területek kiutasítottjai közül. Így került
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Keresztúrra Szalay Pál is. 1923-ban Kubisch lemondott, helyére Kuszy került az igazgatói tisztségre. Kubisch tanári munkáját átmenetileg Filipszky Katalin oldotta meg, szinte ingyen. Az 1925. április 3-án megválasztott új tanító Szutorisz Károly lett, akit már Noszkó István lelkész iktatott be.

Órarend 1916-ból. Az ERH tulajdona
Új iskola építéséhez az egyháztagokat különadóval sújtották. Az építkezés haladt, de minden
pénzt elnyelt és kiderült, hogy többe fog kerülni, mint a tervezett összeg. Az evangélikus egyház
kezdett eladósodni, ebben közrejátszott a nagy gazdasági válság is. A fővárosban dolgozó lakosok közül sokan elvesztették állásaikat, így egyházuk felé sem tudtak kötelezettségeiknek eleget
tenni. 1928-ban csak nagy nehézségek árán tudtak emeletet húzni a 1887-ben épült földszintes
iskolára.
1930 decemberében, 1931 januárjában betegség miatt kidőlt a sorból Mihályfi és Kuszy. Az
egyház még a helyettesítő Prunyi Endre és Nedeczky Margit béreit sem tudta fizetni, a két beteg
tanár saját pénzéből fizette őket. Kuszy helyettese az igazgatói poszton Szutorisz Károly lett, de
ekkor már vitéz Szügyi Károly néven. A minisztérium megadta a VI. tanítói állást, és dr.
Schwantzer Károlyné Hanák Erzsébetet nevezte ki. (Később Pozsonyira magyarosított a házaspár)
Mihályfy nyugdíjba ment, helyére jött dr. Pozsonyi Károly Cinkotáról. Mikor Kuszy meghalt, Szügyit a püspök megerősítette igazgatói állásában. Kuszy megüresedett helyére Szlobodnyik Mihályt
választották meg 1932-ben, ő eddig is már helyettesként dolgozott az iskolában. (Később ő is magyarosított Barlayra.)
Az 1940. évi XX tc. az elemi iskolák nyolcosztályúvá fejlesztéséről rendelkezett. Szügyi igazgató hozzákezdett a hetedik és nyolcadik tanítói állás megszervezéséhez. Pozsonyiné és
Késmárszkyné nyugdíjba mentek, helyükre Jancsó Andrásné Windt Ilona és Barlay Mihályné
Késmárszky Irén kerültek. A hetedik állás betöltésére Major László mellett döntöttek, de katonai
szolgálata miatt az állást csak 1945. január 15-én tudta elfoglalni. A nyugdíjba vonuló
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Késmárszky helyére Koltay Jánost választották meg. Pozsonyi pedig lemondott. Állását csak 1946-ban
tudták betölteni, a felvidéki menekült, Kisfaludy Lajos került a helyére. Sajnos egy évvel később
elvitték őt a soproni Tanítóképzőbe. A helyi Nemzeti Bizottság kérésére Makláry Károlyné és Hordó
Edit is itt tanítanak. A nyolcadik állásra végül Lehoczky Andrást választották meg 1947-ben, aki
addig Domonyban tanított.

A keresztúri katolikus elemi iskola története
Sajnos a keresztúri katolikus iskola történetének feldolgozásához nem álltak rendelkezésre
olyan részletes források, mint az evangélikus iskola esetében.6 A legkorábbi dokumentum, ami
rendelkezésre állott: „…felvétetett R.Keresztúron a róm. kath. iskola épületében 1877. augusztus hó 26.
napján második osztály és segéd tanítói állomás létesítése tárgyában.” Ebből a dokumentumból derül ki,
hogy az iskola már 1841-ben is létezett.
A jegyzőkönyvben megdicsérték a kántortanítót, amiért „…140 tanonczal mutatja ki e szép sikereket”, úgy, hogy a legtöbb gyereknek nem volt egész évben tankönyve. Akinek volt, az is sokféle,
tehát egyöntetűen nem lehetett tanítani. Javaslat: vegyen az iskolaszék egyforma tankönyveket a
Podmaniczky János által 1842 decemberében tett alapítvány pénzéből.
Másik napirendi pont: új tanterem kialakítása. Mivel az 1868. évi XXXVIII. tc. meghatározta,
hogy egy tanító 80 gyereknél többet nem taníthat, meg kell teremteni a tantermet és a segédtanítói állást. A javaslatot nagy ellenzéssel fogadták a jelenlévők, de Matejka plébános, az iskolaszék
egyházi elnöke elmagyarázta, ha nem tesznek eleget a törvénynek, akkor az iskolát elveszik az
egyháztól és az állam fog a hívek pénzén iskolát szervezni. Egyben 10 forintot rögtön felajánlott a
költségekre. A terv szerint a meglévő tantermet kell középen lefalazni, rögtön készen van a két
terem. Azt is elhatározták, hogy a munkák 200 forintot nem haladhatják meg. A leendő segédtanító fizetése 80 forint, a katolikus hívőktől félévi részletekben összeszedve, és 50 forint az ismétlőiskola után a községtől. Ezen felül lakás az iskola mellett. Étkezést a helyi kántor biztosít, amiért
minden növendék után 1 forintot fizetnek a szülők a kántornak. Mosás, világítás, ágynemű a segédtanító gondja marad. A jegyzőkönyvet Matejka Vilmos plébános, Füle János iskolaszéki jegyző, Brázda János világi elnök és Zsíros Márton gondnok írta alá.
Amikor a rendszerváltás után a volt Pesti úti általános iskola visszakerült az egyházhoz, az ott
található iratokból sokat átvett a helytörténeti gyűjtemény. Témánk szempontjából a legértékesebbek a XIX. század végéről való iskolai anyakönyvek és felvételi naplók. Ennek részletesebb
elemzésével folytatódik az iskola bemutatása.
Azonnal szembetűnik, hogy valamennyi évfolyamon a tanulók mintegy 90%-a tót anyanyelvű.
Ez az arány az 1900-as évek közepéig meglévő anyakönyvek mindegyikéből kiderül. Teljes generációkat lehet megismerni az anyakönyvek rovataiból, mert minden tanulónál be kellett írni a tanuló születési helyét, vallását, anyanyelvét, az apa nevét, foglalkozását és lakcímét.
A tantárgyak a következők voltak: hittan, beszéd-értelem, írás és olvasás, nyelv és irálytan
(írás), nyelvtan, számtan-mértan, a felsőbb osztályokban földrajz, történelem, polgári jogok ismerete, természetrajz, természettan, mezőgazdasági és kertészeti ismeretek, ének, rajz, testnevelés.
Természetesen osztályozták az „erkölcsi magaviseletet” és a szorgalmat.
Az 1890/91-es tanév létszámadatai:
- a 3. osztályba 23 gyerek járt, közülük 3 magyar anyanyelvű
- 4. osztályban 31 tanuló volt, 3 magyar anyanyelvű
6
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- az 5.-ben csak 7 diák, a 6.-ban csak 6 diák tanult. A tanító tehát 67 tanulóval foglalkozott minden órán. Ezt a hirtelen létszámcsökkenést az 1920-as évek polgári iskolájában is észlelni lehetett.
Magyarázata talán az, hogy a 10 éven felüli falusi gyerekeket már nagyon sok dologra fel lehetett
használni otthon, ezért, miután az írás, olvasás és számolás alapjait elsajátították, kimaradtak.
Az 1891/92-es tanévben az 1. és 2. osztályosok együtt jártak, a másik tanuló csoportban voltak
3. – 6. osztályosok. Az „alsósok” 76-an voltak, tanítójuk Vancsek Nándor. A létszámból 64 tót és 3
német anyanyelvű gyermek volt bejegyezve. A „felsősök” 66-an voltak Füle Sándor kántortanító
keze alatt, közülük 53 tót, 12 magyar és 1 német anyanyelvű. A tanító 1847-től 1891-ig tanított Keresztúron. (PmL. IV. 427. 1255/1904)
A következő tanévben a kántortanítóhoz 115 gyereket írtak be 1. és 2. osztályba. A magasabb
évfolyamokban mindössze 50 gyerek volt, tanítójuk Tanczik Lajos. A későbbiekben tovább növekszik a kisebbek létszáma. 1894/95-ben 132 fő indul az 1. osztályban, 28 gyerek jár a 2. osztályba. 3.-os
létszám 14 fő, ugyanennyi a 4.-es létszám. 5.-ben 9 gyerek, 6.-ban 4 gyerek tanul. A következő
tanév végén összesen, a hat évfolyamon csak 93 tanuló fejezte be tanulmányait. Két magántanuló
is szerepelt az anyakönyvben. A tanító ekkor Masztich József volt, az ismétlő iskolásokat Gurka Béla tanította.
1897 őszén Kluzacsuk Ernő 145 elsőssel kezdet, de ő foglalkozott a 69 ismétlőssel is, akik 1. – 3. osztályokat ismételték. Masztich tanár úrnak csak 43 „felsős” diákja volt. Az 1898/99-es tanév újdonsága, hogy
a 147 beírt elsős között 4 izraelita gyerek is volt. Mivel nekik nem volt felekezeti iskolájuk, az evangélikus
iskola túl zsúfolt volt, állami iskola ekkor még nem működött Keresztúron, a tankötelezettségi törvény miatt
végül a katolikus iskolában kötöttek ki.
A XIX. század utolsó tanévében a létszám szükségessé tette, hogy legalább az „alsó” tagozatban 2 – 2 osztályt indítsanak. Természetesen a koedukáció abban az időben csak végszükség esetén volt elfogadott, a két párhuzamos osztályból az egyikbe csak fiúk jártak, a másikba csak lányok.
A következő anyakönyv az 1908/09-es tanévről ad felvilágosítást. Még mindig Masztich a nagyok tanítója. A létszámok alakulása:
az első osztályokba 61 fiú és 53 lány iratkozott be,
a második osztályokba 27 fiú és 30 lány jár,
a harmadik osztályban 28 fiú és 36 lány volt,
negyedikben 17 fiú és 23 lány,
az ötödikben 8 fiú és 11 lány járt,
a hatodikban csupán 4 fiú és 3 lány szerzett bizonyítványt a tanév végén.
Az ismétlősök adatai: I. osztály: 54 fiú és 2 lány, a II. osztályban 17 lány, III. osztályban 19 lány
járt.
Az 1909/10-es tanévben új tanárokat ismerhetünk meg Takács János és felesége Takácsné Vörös
Anna személyében. Masztich már főtanítói címmel rendelkezik. A tanévet 116 elsős, 50 másodikos, 77 harmadikos, 48 negyedikes, 18 ötödikes és 10 hatodikos fejezte be. Úgy tűnik, a főváros
közelségéből adódó iparűzési lehetőségek növekedése emelte az iskolázottság szükségességét.
A következő dokumentum az 1918/19-es tanévről ad felvilágosítást. Új tanítók: Matvejka Olga
és Trubshaw Berta.
Egy érdekes epizód Takács tanár úrral kapcsolatban. A Gödöllői híradó 1920. május 23-i számában megjelent egy rövid írás. „Nyilatkozat. Takács János rákoskeresztúri róm. kath. tanító úrról több
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ember jelenlétében azt a kijelentést tettem, hogy Kecskeméten, kommunista tanfolyamon vett részt. Miután
meggyőződtem arról, hogy ezen állításom teljesen alaptalan, és hogy a nevezett tanító úr nem kommunista
tanfolyamon, hanem gazdasági továbbképző tanfolyamon volt, tőle ezennel bocsánatot kérek. Gödöllő, 1920.
május 12. Sefelin Lajos.”

Osztálykép az 1911/12
-es tanévből Takács
János tanítóval.
Az ERH tulajdona

Az utolsó dokumentum 1924-ből való. Ebben a rövid levélben Klebersberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter megköszöni gróf Vigyázó Ferencnek azt, hogy „…Méltóságod a rákoskeresztúri
róm. kath elemi iskolába beírt szegénysorsú tanulók tankönyveinek beszerzésére Egymillió koronát adományozni méltóztatott.” (Amikor Podmaniczky III. János meghalt, végrendeletileg 500 forintot hagyott mindkét felekezeti iskolának azzal, hogy a kamatokból a szegény és szorgalmas tanulók
kapjanak segélyt a tanszerek, tankönyvek beszerzéséhez. A báró lánya Podmaniczky Zsuzsanna
Vigyázó Sándorné, 1894-ben alapítványt is létrehozott mindkét felekezeti iskola javára. Az összeg
éveként 200 koronával gyarapodott, Vigyázóné halála utána fia, Vigyázó Ferenc intézte a jótékonykodási ügyeket).
A két háború közötti időben a katolikus iskolára emeletet építettek, így sokáig a keresztúri polgári iskolának is otthont tudott adni.

Az 1930/31-es osztály
Takács János igazgatóval
Az ERH tulajdona
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Tóth Terézia magániskolája.
A XX. század első évtizedében létrejött iskola tulajdonképpen Keresztúr harmadik elemi iskolája volt. A mai Rákoshegy teljes területe ekkor még Rákoskeresztúrhoz tartozott. A betelepülés
folyamatos volt, így igény is volt az ott lakó családok részről a közelebbi iskolára.7
1908-ban nyílt meg az iskola a mai Táncsics utca 23. szám alatt. Első bizonyítványában, a pecséten a következő felirat olvasható: „Tóth Terézia elemi m. iskolája. Rákoskeresztúr – Zsófia telep”.
1911-ben már felsőbb osztályok értesítőivel is találkozhatunk (4., 5., 6., osztályokból). Négy tanár
dolgozott az intézményben az induláskor. A későbbi fényképeken a következőket lehet megismerni: Mihályfi Gyula, Insinger Rózsa, Keresztesi Ilona, Burus Marienne, Bagó Margit, Müller Szidónia,
Záborszky Ernőné Horváth Gizella.

Tóth Terézia magániskolájának növendékei a kaszinó
udvarán,
Az ERH tulajdona

Losó József 1915-ben volt harmadikos, visszaemlékezéseiben olvashatjuk a következőket: „ A
padsorok az osztályban úgy voltak elhelyezve, hogy a baloldalon a lányok, a jobb oldalon a fiúk. Mint ahogy
abban az időben minden iskolában, a napi tanítás itt is imádkozással kezdődött és imádkozással végződött.
A iskolának 3 izraelita vallású tanulója is volt, a tanító néni felhívta a figyelmüket, hogy a napi imádkozásnál ők is kötelesek felállni, de az ima szövegét nem kötelesek velük együtt mondani és leeresztett karral állhatnak. (…) Volt abban az időben egy Dinka (?) nevű káplán, akit jobban szerettünk, mivel jobb mesemondó volt, mint Lokaitsek.”
A nádpálca természetesen fontos nevelési eszköz volt, használták is. Erről így emlékszik meg
Losó: „Ha pl. a tanítási idő alatt valamelyik fiú renitens volt, a tanító néni megszakította az előadását és
nádpálcájával rásújtott. Ha netalán ismétlődött ugyan ennél a gyereknél, kiszólították őt az első padsor elé,
ahol a padban ülők lefogták és megkapta a derest.(…) Minden évben, március 15-én testületileg kirándultunk a 48-as honvédsírokhoz, ahol már föl voltak sorakozva a rákoskeresztúri iskolák tanulói, de sokan voltak felnőttek is. Az ünnepi beszédet legtöbbször Takács János, a keresztúri iskola tanítója tartotta.”
Az osztályok létszáma 25 – 40 fő között változott. A gyerekek tanulmányi munkáját évente három alkalommal értékelték: karácsonykor, húsvétkor és a tanév végén. A bejegyzésekből az is kiderül, hogy a folyamatos működést többször fel kellett függeszteni. 1915 húsvétkor, 1916 kará7
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csonykor nem tudták értékelni a gyerekek teljesítményét, mert „az iskola járvány miatt zárva volt.”
A háború ideje alatt is többször voltak kényszerszünetek. Tóth Terézia emlékét ma semmi sem
őrzi a településen, pedig a visszaemlékezők megjegyzései ezt indokolnák. „Tóth Teréziát annak
ellenére, hogy mindannyiunk előtt nagy tekintélynek örvendett, Teci néninek becéztük (…) de igen kedves,
molett termetű úrihölgy kinézésű barátságos, de igen barátságos, közvetlen modorú személyiség volt.” Sajnos, egy rosszul sikerült vakbélműtét következtében 1917 első felében meghalt. A tanév végén az
értesítőkönyvet Bagó Margit írta már alá, mint igazgató. A bélyegző szövege is megváltozott:
„Rákoshegy Zsófia telepi Nyilvános magániskola BAGÓ MARGIT”.
A következő tanévben többször változott az iskolavezetés, a húsvéti bizonyítványban
Vuchetich Mária szerepel igazgatóként, de az év végén már Lugmayer Ferenc az igazgató. (1930-ig
volt igazgató, de akkor már Lugosyra magyarosította a nevét.) Ekkor már állami elemi népiskola
felirattal bír a pecsét. 1917–1920 között az iskola növendéke volt Bartók Béla fia is (ifj. Bartók Béla),
– legalább is az anyakönyvek ezt igazolják. Az önálló község megalakulásával az iskola is
Rákoshegyé lett.

Állami iskolák
Az 1940. évi XX. tc. alapján fokozatosan bevezették az oktatásban a kötelező 8 osztályos alsó
fokú képzési formát.8
1945. augusztus 16-án látott napvilágot az ideiglenes kormány 6650/1945. ME. Sz. rendelete,
amely kimondta, hogy „a népiskola I – VIII. és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I - IV. osztálya helyett ’általános iskola’ elnevezéssel új iskolát kell szervezni.” Ennek értelmében az 1945/46-os tanévben
a polgári iskolák és gimnáziumok már nem indítottak új első osztályt, hanem azok a gyerekek az
általános iskolák ötödik osztályában tanultak tovább. Ennek megfelelően az utolsó polgárisok
1948 nyarán kapták meg végbizonyítványukat.
Az 1948. évi XXXIII. tc. kimondta az iskolák államosítását. 1948. június 16-án a Rákos menti
településeken mindenütt megszűntek a felekezeti iskolák. Az oktatásügy teljes felfordulását tetézte még az 1949. december 20-i Magyar Közlönyben megjelent 1949. évi XXVI. törvény, melynek
első paragrafusa megállapította, hogy az országgyűlés – többek között – Rákoscsaba, Rákoshegy,
Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségeket Budapest fővárossal egyesíti.
1948. július 27-én a rákoskeresztúri általános iskolában a továbbfejlesztéssel kapcsolatban értekezletet tartottak. A tárgyalás vezetője Hegedűs István tanügyi főtanácsos, jelen volt Nagy Béla az
állami általános iskola igazgatója (a volt polgári iskola vezetője), Szügyi Károly igazgató (a volt
evangélikus iskola igazgatója) és Takács János igazgató (a volt katolikus iskola igazgatója). A jegyzőkönyv 5. pontjában olvashatjuk, hogy két körzetre kellene osztani Keresztúrt. Az egyik a keleti
részen, az egykori katolikus iskola kerülete lenne. Rendelkezésre áll 7 tanterem és 14 tanító. A
másik a község nyugati részén alakulna ki, a volt polgári és evangélikus iskolák környékén. A két
iskola egymáshoz igen közel van, a polgáriban 8 tanterem van, 12 tanárral és 3 tanítóval, míg a
volt evangélikus intézmény 7 tanteremmel rendelkezik, és 8 tanító működik ott. Az egyik fiú, a
másik lányiskola lesz. A volt katolikus iskolához átkerül Nagy Zsuzsanna, az egykori polgári iskola magyar-német szakos tanára. A volt evangélikus iskolába pedig szintén a polgáriból jönne át
Navolny Szidónia történelmet tanítani. A volt polgári iskolából elküldik Cser Ilona tanítónőt,
„mivel leány anyasága köztudomású lett s így nevelői tekintélye csorbult”. Helyére a katolikusoktól jött
át egy tanítónő.
Ebből a jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy Rákoskeresztúr három általános iskolával csatlako8
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zott a fővároshoz. A Pesti út és Cinkotai út sarkán a két iskolás komplexummal és az Akácvirág
utcai másik intézménnyel. Természetesen a lakosság növekedése ezen a településrészen is mutatkozott, még akkor is, ha az 1950-es években még nem volt szó városközpontról, hatalmas lakóházakról.
Ezért 1959 őszén elkezdődött egy új, nagy és korszerű iskola építése a Ferihegyi úton, az egykori
„Dolina” dűlő területén (ma Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola). 1960 szeptemberére elkészült az iskola, de a gyerekeknek várni kellett még egy évet a beköltözéssel. Ugyanis a
Vigyázó–Podmaniczky kastélyban működő Fürst Sándor Gimnáziumnak már annyi kihelyezett
osztálya volt, hogy a kerület vezetése úgy döntött, az új épületbe a gimnázium költözzön be. Az
iskola egyik ékessége volt a belső udvar falán Laborcz Ferenc alkotása, a „Cantata profana” című
dombormű. (1981-ben áthelyezték a mai helyére, az Elágazáshoz.) A következő évben az új iskola
mellett megépült a gimnázium is, így az általános iskolások 1961 őszén birtokba vehették az új
intézményt. Az itt élő családok tisztelték az iskolát, becsülték a pedagógusokat. Szívügyük volt
az iskola, amelyért komoly áldozatokat hoztak az építkezés során (téglajegy, szakmunka, segédmunka). Ez volt az első iskola, melyet a háború után építettek, bámulta is mindenki, aki megfordult benne. Az első 10 év krónikájához tartozik, hogy nyolc éven át intézeti gyerekek is tanultak
ebben az iskolában. Ők a Vigyázó–Podmaniczky kastélyban laktak, mert miután ott megszűnt a
gimnázium, az épület nevelőotthonná alakult át.

Korszerűen felszerelt gyakorlati
terem az iskola átadása után a
Ferihegyi úti iskolában.
Az ERH tulajdona
A tanuszoda 1972-ben épült fel az iskola mellett. Kezdetben az úszómesterek tantestületi tagok
voltak. A 80-as évek közepétől önálló intézményként működik.
A kerületi „Dolgozók iskolája” is itt működött több éven át. Az iskola első igazgatója Sík Sándorné volt. A 70-es évek végére a magas létszám miatt (több mint 40 gyerek volt egy – egy osztályban), a tanítás este 6 óráig tartott, két műszakban. 1997-ben jelentős esemény történt az iskolában.
Az április 15-én megjelent „Sulinap” című diáklap ünnepi számában olvasható: ”Április 25-től a
Ferihegyi Általános Iskola LABORCZ FERENC Általános Iskola lesz.”
A felszabadult Akácvirág utcai épületet elsőször le akarták bontani, de az épület jó karban
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volt, stabil volt – néhány évig mezőgazdasági szakközépiskola működött benne. Igazgatója Rajmond
Gyula volt. Érdeklődés hiányában hamarosan megszüntették.
Aztán megindult a városközpont kialakítása. Kártyavárként omlottak össze Keresztúr régi falusi házai, de ez lett a sorsa sok olyan családi háznak is, amelyek évekkel a háború után épültek.
Először az „Elágazás” két oldalán nőttek ki a 10 emeletes panelházak, majd sorban a többiek, egészen Rákoskeresztúr Pest felé eső széléig. Természetesen az új lakásokba rengeteg gyerek is beköltözött – előnyt élveztek a lakások kiutalásánál a több gyermekes családok. Ismét kevés lett a
hely mind az óvodás, mind az iskolás gyerekeknek.
1975-ben kezdték meg a Pesti úti iskola átépítését, már 1976-ban megindult benne a tanítás. A
sor folytatódott. Miután a mezőgazdasági szakközépiskola megszűnt, volt, aki az épület lebontását javasolta. A bontás elmaradt, helyette 16 tantermes iskolává bővítették az Akácvirág utcai iskolát. Erről adott hírt az akkori tanácselnök a helyi újságban megjelent riportban, 1982 novemberében. Az intézmény vezetője 1982-től Réthy Sándorné lett. Az intézmény arculatának kialakításában
jelentős szerepet kapott a sport (az igazgatónő férje ismert tornászbajnok volt). Az 1983/84-es tanévben nagyszabású, országos emlékversenyt szerveztek Körösi Csoma Sándor születésének 200.
évfordulója alkalmából. 800 iskolából, mintegy 14 000 gyerek vett részt a különböző fordulókon.
A verseny végén az intézmény felvette Körösi Csoma Sándor nevét. A nyolcvanas évek végére elérte az iskolát a „lakótelepi helységbőség”. Ekkor már Felter András volt az intézmény vezetője.
1992-től megfelelő szerkezetátalakítással az általános iskola nyolc osztálya mellett négy osztályos
gimnáziumot indítottak be. Ez is egy jó megoldás volt a „helységbőség” megoldására.
1982 márciusában mutatta be a Rákosmenti Híradó a felújított Pesti úti iskolát. A fővárosi és helyi beruházásból, a kerület dolgozóinak és a környékbeli szülők társadalmi munkájából történt a
bővítés, felújítás, mely az ún. Clasp - rendszer alapján készült el. Az iskola akkor a kerület legmodernebb tanintézete volt.
Az 1984. áprilisi Rákosmenti Híradóban olvashattunk arról, hogy az Újlak utcai 16 tantermes iskola második szárnyát a tornateremmel együtt szeretnék őszre átadni a gyerekeknek. Az első ütemét már előző évben befejezték. Losovy Kálmán, akkori tanácselnök-helyettes, így jellemezte a létszámgondokat: „Az új lakótelepen rohamos a növekedés, fiatalok sora költözik be kis gyermekekkel. Akad
olyan iskolánk, ahol az alsó tagozaton tizenegy osztály is van egy évfolyamon, nyolcadik évfolyamon pedig
most csak egy.”
Érthető a fokozott iskolaépítési ütem, bár ma, amikor a demográfiai hullám már elmúlt, sok
felesleges hely maradt. Ennek helyes hasznosítása a kerületvezetés gondja. 1987-ben lehetett először látni a tanácsháza épületében a tervezett Postaforgalmi Szakközépiskola makettjét. Az 1988/89es tanévben 4 első osztály indításával kezdte meg munkáját az új oktatási intézmény.
1991/92-es tanévben újra indulhatott a felekezeti oktatás. A három történelmi keresztény egyház összefogásával négy első osztályt indítottak. 1996-ban kapták meg az egykori keresztúri
evangélikus iskola épületét, ahol Pál Apostol Általános Iskola néven folytatódott a tanítás.

A rákoskeresztúri polgári iskola története
A Pest megyei Levéltár, gödöllői főszolgabírói iratok (IV. 427.) között található egy irat, mely a
polgári iskola történetének kiindulásáról szól.9 /IV.427. 6211/195./ Prégler Ilona tápiószelei tanárnő
magán polgári iskolát szeretne nyitni Rákoskeresztúron. A Vallás és közoktatásügyi Minisztérium
29721/1925. VI. sz. alatt engedélyezte, de a megyei tanfelügyelő csak akkor adja beleegyezését, ha
9
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minden szükséges körülmény rendben lesz szeptember 1-ig. Altziebler Pál visszaemlékezése
szerint ennek a kérésnek eleget tudtak tenni, így szeptember 1-jén létrejött a „Fenyvesi-féle”
magán polgári iskola. Fenyvesi az országban több helyen is szervezett magán polgári iskolákat,
s mint afféle vállalkozó, ő alkalmazta a tanerőt, igazgatót, ő gondoskodott a fizetésükről is. A
kérelmező Prégler Ilona vezetésével indult meg a tanítás a mai Pesti úton. Az épület a
Cinkotai út betorkolásával szemben lévő Altziebler András házában indult meg. A házat iskola céljára Fenyvesi bérelte ki Bús Györgytől. Az L alakú épület első 3 helyisége tanteremként működött. A tandíj ekkor 40 pengő volt évente (az épületet a „városközpont” kialakítása során lebontották).
A rákoskeresztúri magán polgári fiú és leány iskola 1925 – 26. évi I. és II. fiú és I. oszt. leánytanulóinak anyakönyve című dokumentumból sok érdekes adatot tudhatunk meg. A másodikosok
fele más polgári iskolából jött haza, Keresztúrra. Prégler nem csak igazgatónő volt, hanem a lányok osztályfőnöke is. Az elsős fiúk vezetője Keresztessy Margit, a másodikosoké Dr. Varga Anna
volt. A fiúknál 25 tanuló kezdte el a tanévet elsősként, 18 sikeresen el is végezte az osztályt, mindössze 1 fiú maradt ki betegség miatt. 6 tanulót pótvizsgára utasított a tantestület. A lányok mindössze 14-en voltak, de valamennyien sikeresen fejezték be a tanévet. A 17 másodikos fiú közül
csak 1 tanuló bukott meg. Egy tanulónál nincs hitelesítve az anyakönyv, sem az igazgatói aláírás,
sem a pecsét nem igazolja a beírt jegyeket. A teljes létszám 56 fő volt, közülük sokan
Rákoshegyen laktak, onnan ez volt a legközelebbi polgári iskola.

A polgári iskola II. osztálya
az 1933/34-es tanévben.
Az ERH tulajdona
A szülök foglalkozását tekintve, zömmel iparosok gyermekei jártak polgáriba, egy mérnök és egy tanár gyerekkel együtt. A földművesek közül inkább az egykori német telepesek
leszármazottai tanultak itt. Az anyakönyvből megtudhatjuk milyen tantárgyakat tanultak az
akkori diákok: hittan, magyar nyelv, német nyelv, földrajz, (másodikban) történelem, számtan, növény és állattan, mezőgazdasági ismeretek, ének, rajz, testnevelés, a lányoknál kézimunka és szépírás.
A következő – 1926/27-es – tanévben alapvető változás történt. A helyi képviselőtestület
intézkedése nyomán a magán polgári iskola állami iskolává alakult át. Az első igazgatója
Bolyós István lett 20 éves tanítói múlttal. Az iskola épületét ezután a község bérelte. Nagy
előny volt, hogy itt a szülők vagyoni helyzete alapján különböző tandíj és tankönyv kedvezményeket kaphattak a rászoruló gyerekek. Így több gyerek mehetett polgári iskolába tanulni
az elemi elvégzése után.
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Mindhárom évfolyam koedukált volt ebben az évben. Az elsős osztályfőnök Prégler Ilona,
a másodikos Lechnitky Gyula a harmadikos Pataky János volt. Ekkor került ide tanítani Bilák
Szidor,10 Farkas Imre, Madarassyné Réz Gabriella, Okolicsányi Márta, Őrsy Attila, Petrovics Mária.
A következő tanév végén megjelent a polgári iskola első évkönyve. Az 1943/44-es évkönyvben
szerepel: „Községünkben a polgári iskola 1925-ben indult meg magán polgári iskola keretében. A megnyilvánult élénk érdeklődés következtében 1926/27 évben pedig már, mint koedukált állami iskola nyitotta meg
kapuit.” (Ez így történt Rákoscsaba és Rákosliget esetében is.)
A koedukáció akkoriban óriási problémákat okozott tanulók, tanárok és a társadalmi megítélés
köreiben egyaránt. Bolyós igazgató úr az 1927/28-as évkönyvben ezt írta többek között erről a
gondról: „A leány tanulók szelídsége, gyengédsége, tisztaság és rendszeretete, lelkiismeretessége, nagyobb
szorgalma, jó hatást gyakorol a fiúkra, de nem mérhető azzal a nem kívánatos hatással, amelyet a fiúk nyersessége, vérmesebb természete, lazább kötelességtudása a lányokra gyakorol (…) Éppen ezért a két nembéli
ifjúság nevelését és tanítását ebben a korban közös nevezőre hozni nem kívánatos, ha azt akarjuk, hogy az
iskola az életnek neveljen.” Érdekes, de később így folytatta gondolatmenetét: „A koedukációs rendszer az elhelyezés nehézségei, az iskolai felszerelés szegénysége, a kezdeti küszködés ellenére is tanulóink
magaviselete, egyöntetű fegyelmezettsége, szorgalom és előmenetel tekintetében a megkívánt szintet meghaladta, mert tanulóink 70 %-a példás magatartású, több mint 50 %-a jeles és jó előmenetelű.”
1928 májusában miniszteri osztálytanácsos látogatta meg az intézményt. Tapasztalatai után a
minisztériumon keresztül szólította fel a község elöljáróságát, a következő tanévre gondoskodjon
az iskola méltóbb elhelyezéséről. Ha ez nem sikerül, a minisztérium a polgári iskola megszüntetését is tervbe vette már. Tarnay Béla főjegyző tárgyalásokat kezdett a katolikus és evangélikus egyházak vezetőségeivel. Kérelmüket Dr. Preszly Elemér, Pest megye főispánja, Dr. Szüts István nyugalmazott helyettes-államtitkár, Rákoskeresztúr országgyűlési képviselője is pártfogolták, így a
polgári iskola működését az 1928/29-es tanévre is engedélyezték. Az elhelyezési probléma megoldására két lehetőség nyílott. Noszkó István evangélikus lelkész terve szerint a meglévő evangélikus iskolára emeletet építenek és így az elemi is, a polgári is kényelmesen elfér. Nem ez a terv
valósult meg, hanem a frissen épült emeletes katolikus iskolában indult meg az új tanév, délutános tanítással. Takács János, az elemi iskola igazgatója minden támogatást megígért.
Ebben az évben öt osztály kezdte meg a tanulást, az elsősök külön – külön, a többi évfolyam
ismét vegyesen. Okolicsányi és Petrovics megváltak az iskolától, Péterné Romanecz Mária, Vargáné
Boócz Flóra és Fülöp Jolán pedig új tanerőként kezdtek itt dolgozni. Fülöp hamarosan igazgatóhelyettes lett, több igazgatót kiszolgálva a polgár iskola megszűnéséig tanította ott a gyerekeket.
A tanév végén érdekes esemény kötötte le a hatvani vasútvonal mentén lakó Rákosmenti települések apraját – nagyját. 1929. június 28-án haladt át Rákoskeresztúron az a vonat, mely Bem
tábornok földi maradványait szállította haza, lengyel földre. „…az állomáson tanulóifjúságunk a tanári kar kísérete mellett nemzeti lobogó alatt várta, s a rab magyar földön át szabadhazába siető hős útjára
virágokat szórt” – írta a korabeli helyi lap.
A következő tanévben is maradt a délutános műszak, de már észrevehető a színvonal csökkenése. Megszüntették a koedukációt, csak fiúiskola működött tovább 98 tanulóval. Vargáné, Péterné és Őrsy tanárok elmentek, egyedül Molnerits Erzsébet az új tanerő.
Az 1930/321-es tanévet új igazgató, Schozenszkí János kezdte meg. Bolyós a budapesti polgári
Bilák Szidor a Máramaros megyei Rókamezőn született. Kora ifjúsága óta verseket és cikkeket írt különböző újságokba. Rutén népdalokat, balladákat és közmondásokat gyűjtött, magyar költők verseit fordította ruszin nyelvre. Munkásságát a Révai Lexikonban és az Országos Széchenyi Könyvtárban is nyomon követhetjük. Trianon után, valószínű,
hogy nem szívesen látott egyén volt Ruténföldön, ezért vállalt állást Keresztúron.
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iskolai királyi főigazgatósághoz került előadónak. Maradt minden a régiben, délutánosok a polgáristák, létszámuk lassan emelkedik, már 124 fő a teljes létszám. Köztük van a 37 gyerek is, akik
az Országos Gyermekvédő Liga rákoshegyi otthonában (ma Bél Mátyás utca) lakott. Érződik a gazdasági válság hatása is, sok a szegény gyerek. Így a rászorulók minimális térítés ellenében a téli
hónapokban tejet és kenyeret kaptak. Az iskolai ínségakció „lelke” Fülöp Jolán volt. Új nevelőként
kezdett tanítani Rissányi Margit, Veszelyné Tomasovics Mária, Péterfy Lajos. Nyugdíjba vonult Farkas Imre, a rajzórákat átmenetileg Antal Sándor tartotta.
Az 1931/32-es tanévet hat tanár kezdte meg 139 tanulóval, 4 osztályban. Veszelyné elment, helyére Kalocsayné Dr. Magyar Erzsébet jött. Tovább romlik a tanulmányi eredmény, a tanulók 70 %-a
elégséges, 21 %-a elégtelen. A legjobb eredményt az első osztály érte el: 2,15-ös osztályátlaggal!
A következő tanévben ismét 3 fővel gyarapodik a létszám. Antal és Bilák elmentek, újak Szász
Gerő tanár, valamint Krausz Mária és Locsava Margit óraadók. Ebben az évben véglegesítette a minisztérium a polgári iskolát Rákoskeresztúri Állami Polgári Fiúiskola néven. Lánytanulót csak miniszteri engedéllyel lehetett ezután első osztályba beíratni. Az igazgató nevét Seötérre magyarosította, aláírása már így szerepel a hivatalos iratokon. Locsava Margit év közben elment, így már
csak 5 tanár tanította a 199 tanulót, melyből 62 volt elsős.

A polgári iskola növendékei az
Ilona strandfürdőben, 1935 körül.
Az ERH tulajdona
Az 1934/35-ös tanévben a létszám már 202 fő. Szász Gerő tanár Pécelre ment, a testnevelést
Tarján Szidor tartja, mint óraadó. Krausz tanárnőből Szepesvári lett, ő is magyarosított
1935-ben ünnepelte az iskola fennállásának 10. évfordulóját. A tanítás ebben a tanévben végre
délelőttös lett. Két új nevelő érkezett: Rakáts Lajos és Gerl Rezső (hamarosan Gere lett belőle). A
még meglévő lányok gyakorlati foglalkozásait ebben az évben színesítette először a főzési gyakorlat. Az iskola nagy gyakorlókerttel is rendelkezett.
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Hiába volt az iskola hivatalosan „Polgári Fiúiskola”, fennállása idején mindig voltak lány növendékek is. Szepesvári elment 1937-ben, helyére Szobonyai Ilona jött. 1938. szeptember 1-jével
Seötér Pestszentlőrincre távozott, az irányítást Herpay Balázs vette át. Már 217 beírt tanulója van
az intézménynek.
1939 szeptemberében nemcsak a tanév kezdődött, hanem sajnos a II. világháború is. A tanévet
immár 252 gyerek kezdi, megnőtt az érdeklődés az iskolázottság iránt. Az első osztályban a 85
gyereket nem lehetett már egy teremben elhelyezni. Ezt a község vezetősége belátta, kölcsönadta
a községháza tanácstermét oktatási célokra, így az új első osztály ismét kettéválhatott fiú és leány
osztályokra. A következő évben sem szűnt meg a zsúfoltság, ezért a község bérbe vette a Pesti út
136. sz. alatt lévő Altziebler-féle vendéglő egy részét, ahol 2 tantermet és egy kis tanári szobát tudtak
kialakítani.
Kalocsayné, Rissányi elmentek, a helyükre jött Zsigmond Mária is hamarosan elment. Új nevelők Német Kálmánné Kállay Izabella, Szendi Vilmos, Dr. Rimóczi Józsefné Marczinkó Erzsébet, Zachár
Erzsébet és Egri Ilona.

Cserkészcsapat a polgári
iskolában, 1935 körül.
Az ERH tulajdona
1941 őszén Herpayt a Wekerle telepre helyezte az oktatási kormányzat, helyére Vánkos Jenő jött
Nagykátáról. Vele jött Cziriák Erzsébet és Jánosi Erzsébet is. Ebben az évben került az iskolához dr.
Porszász Károly és Klazucsek Erzsébet, elmentek viszont Gere, Egri, dr. Rimóczyné és Németné. A
tanulók száma már a 311 fő volt. Hét tanulócsoport és hat tanár „dolgozott” ebben a tanévben.
Nőtt a vidékről bejáró gyerekek száma, 9 fiú lakott az evangélikus diakonissza otthonban, de laktak koszt-kvártély adóknál is.11
Az 1942/43-as tanévre végre teljesen osztott lett az iskola, minden évfolyamon volt lány és fiúosztály. Még mindig csak hat tanterem állt a tanulók rendelkezésére, ezért a fiúk állandóan délelőtt, a lányok egymást váltva, két műszakban jártak iskolába. Porszász és Szendi elmentek. Érezhető volt a háború, a szünetek hosszabbak lettek, a testnevelési órákon közlekedési és elsősegély
11

Farkas István elsős diák is a diakonissza otthon lakója volt. Édesanyja a fővárosban lakott, takarítónőként tartotta el
magát és fiát. A sors útjai kifürkészhetetlenek, Anya és fia 1944 tavaszán elhagyták Magyarországot és Franciaországban települtek le. Valamikor az 1990-es évek elején kerestek meg engem, tudnék-e Farkas úrnak egy másolatot adni a
polgári iskolai bizonyítványokról? (Az önkormányzatnál tudták, hogy az iskola összes anyakönyve a Gyűjteményben
van.) Elküldtem a másolatokat, utána hosszú éveken keresztül leveleztem a Párizsban élő öregúrral. Néha még telefonon is felhívott, magyarságát nem felejtette el, egészen jól írt, még jobban beszélt magyarul. 2006-ban megkeresett személyesen otthonomban, egy délutánt töltött el nálunk, óriási élmény volt. Azóta nem kaptam tőle levelet, úgy gondolom, elhunyt.
A másik kedves ismerősöm ebből az osztályból Pálfalvi István, akivel együtt dolgoztam az Erdős Reneé Házban néhány évig. Valóságos helytörténeti „kincsesládát” ismertem meg benne.

142

Az oktatás története Rákoskeresztúr iskoláiban

nyújtási ismereteket kellett elsajátítani. Testnevelő tanár hiányában Horváth Dezső irodatiszt, keresztúri levente főoktató tartotta az órákat. Új tanárok voltak: Székelyné Maklári Katalin és dr. Koltainé Zalai Erzsébet. Rakáts a tanév elején bevonult, mint haditudósító a napilapokat tájékoztatta a
front eseményeiről.12
Az 1943/44-es tanévet 340 tanuló kezdte meg. Dr. Koltayné, Zachár és Járosi elmentek, helyettük tanítani kezdtek Szerdahelyiné Kovács Emilia, Elekesné Saits Edit, Koltai Jánosné Tóth Györgyi.
A következő tanév 1944. október 4-én kezdődött és még abban a hónapban be is fejeződött. A
háború minden borzalma átvonult Rákoskeresztúr felett is novembertől február közepéig. A tantestület széthullott, igen nehezen tudtak újra kezdeni 1945 februárjában, az Altziebler féle épület
2 tantermében. Volt olyan személy is, aki egy vagonban húzódott meg a Nyugati pályaudvaron,
onnan érdeklődött postán az iskola után. Vánkos még 1944 novemberében családjával Nagykanizsára ment, csak következő év áprilisában tudott hazajönni. Tanítani akart, de a keresztúri rendőrség letartóztatta, naponta „…reggeltől estig a helybeli nyilas, fasiszta és egyéb megbízhatatlan elemekkel együtt közmunkán kellett résztvennie…” panaszkodik felesége. Amíg nem volt otthon, Herpay
próbálta helyette a tanügyet rendezni. Rajta kívül Kutas Artúr volt az, aki igen sokat tett az újrakezdésért. Akit csak mozgósítani tudott, eljött tanítani, még akkor is, ha korábban nem volt a polgári iskola alkalmazottja. Ilyenek voltak Kutas Artúrné, Szalay László és felesége, Mahr Károly tanügyi főtanácsos és lánya Mahr Klára a Mária Terézia gimnázium tanára. Május végére már a Pesti
út 98. sz. alatti épületet is lehetett használni.
Az 1945/46-os tanév volt az utolsó „teljes” esztendő a magyar polgári iskolák életében. Ezután
nem lehetett többé új első osztályt indítani, mert a nyolc osztályos általános iskola lett kötelező
mindenkinek. Ezért a következő évben egy általános iskolai 5. osztály indult 58 tanulóval, a polgári iskola 2. osztálya 87 fővel, 3. osztályban 76 gyerek kezdett tanulni, míg a 4. osztály létszáma
66 fő volt. Koedukáció már nincs.

Végzős leányosztály a polgári
iskolában, 1943-ban.
Az ERH tulajdona
Az 1945/46-os tanév elején Vánkos elment, megbízott igazgatóként Kutas viszi tovább az iskolát. 8 tanulócsoport indult, megszűnt a tanterem hiány, mert az iskola megkapta az Újlak utcai
csendőrlaktanya épületét. A tantestület tagjai a következők: Boros Rezső, Sárpataki Berta, Tóth Júlia,
Bencsó Sándor, Nagy Zsuzsanna, Fülöpné Kiss Margit, Dr. Bocz Elekné, Szobonya Ilona, Koltai Jánosné.
17 évi szolgálat után Fülöp Jolán igazgató helyettes megvált az iskolától.
A 917. sz. cserkészcsapat megszüntetéséről fennmaradt egy jegyzőkönyv. Ebből megtudhatjuk,
hogy a polgári iskola eredeti épületét – Pest út 106. – az „orosz megszálló csapatok foglalták el. Ez al12

Később két könyve is megjelent, „A szakaszvezető hazatér” és „Szovjet fogságban” címen.
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kalommal a megszálló csapatok az ottlévő butorzatot /asztalok és székek/ lefoglalták, illetve kiköltözésük alkalmával magukkal vitték” (Érdekesség: a hivatalos okirat – kelt 1946. augusztus 21-én – orosz megszállóként említi a katonákat. Ekkor még nem lehetett találkozni a „felszabadító szovjet katonák”
kifejezéssel. Pedig Keresztúr akkori főjegyzője igen régi kommunista volt.)
A következő tanév még Kutas igazgatásával indult, de a tanév végén ő is elment. 10 év után a
rákosligeti általános fiúiskolában fog tanítani, ahol 1954 tavaszán engem is megdobált krétadarabokkal, ha nagyon rendetlen voltam a rajz órán. További új kollegák is jöttek az iskolába: Méry
Józsefné, Navolny Szidónia, Tóth Lajos és Nagy Béla.
Maklári Kató néni már Pohlné Maklári Katalin néven szerepel. Kutas után 1947 márciusától még
rövid ideig Nagy Béla volt a polgári iskola vezetője.13

A rákoskeresztúri gimnáziumok története
Balassi Bálint Gimnázium
A négy Rákosmenti település önálló kerületté szervezése után, már, mint nagyobb közigazgatási egység vezetésében merült fel egy kerületi gimnázium létrehozása. 1953 szeptemberében indult meg az első tanév, három első és egy második osztály 124 tanulója kezdte meg tanulmányait
a rákoskeresztúri Vigyázó-Podmaniczky kastélyban.

A gimnázium első épülete a
Podmaniczky-Vigyázó kastélyban volt.
Az ERH tulajdona

A gimnázium igazgatója D. Sziva József lett, kollegái Psenák Andrásné, Csányi László, Mitrovics Klára,
Kurcz Mihály, Székely József voltak. Néhány óraadó: D. Szabó Balázs a történelem, Hegedűs Imre és
Karlovitz Lászlóné a testnevelés, Szabó István pedig az ének tanításában segítettek. 1954-ben már 200 tanulója volt a gimnáziumnak, két harmadik osztály tanult ekkor már. Ebben a tanévben kezdi meg
hosszú pályafutását többek között Dudevszky Attila, Burda Pálné, Juhász Jenő. Röviddel a tanév megkezdése után, Dr. Sziva igazgatói megbízását fegyelmi úton visszavonták egy tavasszal tett feljelentés következtében. Egy budai gimnáziumba került tanárnak. Valószínűleg a kerületi vezetés és az igazgató
között lehetett valami meg nem értés, az ügy kirobbantója is távozott. A tanév végéig Psenák Andrásné
látta el az igazgatói teendőket. Szerették volna a gimnáziumot Balassi Bálintról elnevezni, de egy baráti
információ hatására végül Fürst Sándor nevét vette fel az intézmény 1954-ben.
Ebben az évben végezte el a polgári iskolát Rázga József, későbbi Erkel Ferenc-díjas karnagy, aki az 1950-es évek végén megszervezte a kerületi Liszt Ferenc Vegyes Kórust. Sok éven keresztül működött a kórus, sikereket aratva belföldön, külföldön egyaránt. Az utolsó osztály egyik tanulója volt Lehoczky Árpád, akinek édesapja is tanító volt az
evangélikus elemi iskolában.
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1955-ben az új igazgató Siklósy Béla lett, akit a IV. kerületből helyeztek ide. A létszám 240 fő
körül mozgott, mivel a kastély szűknek bizonyult a 8 tanulócsoport számára, a Pesti úti iskola és
a Szabó Ervin könyvtár adott egy – egy termet (a könyvtárat régen lebontották). Ebben a tanévben érettségizett az első osztály, 11 diák.
1956 őszén újra két első osztály indult. Új tanárok: Dékán Károly, Fábián János, Fludorovics Edéné
és Machács Lajos. Machács a forradalomban tevékenyen részt vett, 1956. október 31-i nagygyűlésen javaslatára leváltották Kőhalmi Lászlót, az oktatási osztály vezetőjét. Két ízben találkozott Dudás Józseffel (A Blaha Lujza téri harcok vezetője, a Magyar Nemzeti Foradalmi Bizottmány elnöke). November 1-jén a Magyar Függetlenség című lap reggeli kiadásában, egy cikk jelent meg,
melyben Machács röviden leírta mi történt a XVII. kerületben, hogyan alakult meg a Nemzeti Bizottmány, melynek ő is tagja lett. Említi a rendőrség lefegyverzését, a nemzetőrség megszervezését. 1957-ben fegyelmileg elbocsátották, emberileg tönkretették. Siklósy lemondott, a tanárok és a
diákok visszahívták Szivát. A tanítás 1956. október 24-től 1957. január 6-ig szünetelt. Tavasszal
újabb fegyelmi vizsgálat indult az igazgató ellen. Az egyik osztály diákjai a forradalom egyik fordulónapján – valószínűleg december 4-én – fekete karszalaggal jöttek iskolába. Néhány embernek
kapóra jött ez az esemény, Szivát most már visszahozhatatlanul eltávolították az intézményből. A
diákok megúszták a retorziót, de egy III. osztályos fiút eltávolítottak az iskolából egy szovjetellenes megjegyzése miatt (ma ez a diák tudománytörténész). Ezt a tanévet is igazgató nélkül zárták,
megint Psenákné lett a helyettes.
1957 őszétől az új igazgató Dr. Juhász Lajos lett, mintegy 400 tanulója volt az iskolának. Fokozatosan elérték, hogy minden évfolyamból 2 osztály tanult. Ekkora létszám láttán a kerületi vezetésnek is döntenie kellett, hogyan lehetne a több helyre kihelyezett osztályokból ismét egy centralizált oktatási intézményt megszervezni. Az első megoldás az volt, hogy az 1960-ban elkészült Ferihegyi úti általános iskolába a gimnázium költözött be. De már ebben az évben elkészültek a gimnázium tervei, a BUVÁTI tervezője, Heihal Éva készítette el. 1961 augusztusára állt az új gimnázium, átköltöztek a gimnazisták, az általános iskola pedig beköltözött az új Ferihegyi úti iskolába.
Az 1964-es tanévet ismét igazgató nélkül fejezték be, Psenákné harmadszor is ellátta a helyettesi teendőket. A következő tanévet Németh Tibor irányítása alatt kezdték el a diákok, tanárok, 1979-ben
ment nyugdíjba. Ami talán a legdöntőbb eredménye volt ezeknek az éveknek, hogy minden értelmes ember számára bizonyossá vált, ebből a gimnáziumból is lehetett továbbtanulni egyetemen,
főiskolán, nem csak a belső kerületek patinás intézményeiből. A kialakuló jó hírnév tovább erősödött Hutai Ferenc igazgatósága alatt.
Kiemelném a Csetényi Anikó által életre hívott, későbbi Ascher Színpad működését, mely több
mint 30 éve a kerület egyik „színháza”. A másik, rengeteg élményt adó és dicséretet szerző
„társulat” a gimnázium énekkara Bartal Lajos irányítása alatt. Több évtizedes múltja alatt bejárta
fél Európát, volt a tengerentúlon, mindenütt szép sikereket aratva.
1991-ben elérte az intézmény vezetősége, hogy Balassi Bálint nevét vegyék fel.14
Pál Apostol Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
1991-ben a rendszerváltozás lehetővé tette, hogy a három történelmi egyház rákoskeresztúri
vezetőinek összefogásaként megkezdte működését az egyházi iskola, az Akácvirág utcai lila óvoda épületében.
A második évre a régi katolikus iskola un. fehér épületét kapták meg, két év múlva ezt az épületet is
el kellet hagyniuk, mert újabb osztályokkal gyarapodtak. A Cinkotai út sarkán lévő, a mai Bartók Béla
Zeneiskola épületét vehették birtokukba, majd átköltöztek a szomszédos Pesti úti iskola panelépületébe.
14

Balassi Bálint gimnázium évkönyve Budapest, 1992.

145

Az oktatás története Rákoskeresztúr iskoláiban

1997-től -– ekkor már csak a Rákoskeresztúri Római Katolikus Egyházközség fenntartásában -–
indult el a 7. évfolyamon az első gimnáziumi osztály. (Hatosztályos gimnáziumot működtetnek.)
Osztályfőnökük Riz Levente volt. 1999-ben búcsúztatták első nyolcadikosainkat.15
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Az 1982-ben, a demográfiai hullám csúcsán épült lakótelepi általános iskola 1994-ben vette fel
Kőrösi Csoma Sándor nevét. 1992 óta gimnáziumi tagozat is működik náluk. 1999-től angol, 2000-től
német nyelvet tanítanak emelt szinten, 2005-2006-os tanévtől nyelvi és számítástechnikai előkészítő évfolyamot is indítanak. Az évfolyamonként két osztállyal működő gimnáziumi tagozat
nem túl népes, de ennek is van haszna: a középiskolások az osztályozó értekezletek félévi - év
végi diákbeszámolóin gyakran emelik ki a családias légkör, az oldott hangulat, a jó tanár-diák
viszony előnyeit a mindennapi munka során. A sportrendezvények közül kiemelkedik első igazgató férjének, a kiemelkedő tornásznak, Réthy Sándornak az emlékére évente szervezett országos
tornaverseny, és az egykori testnevelő tanár, Hollaubek Gusztáv nevét őrző sportverseny, amelyen a színész- és újságíró-válogatott is állandó résztvevő.

A keresztúri óvodák
Végezetül meg kell említeni a legkisebbeket, az óvódásokat is. Amíg a kerület 4 önálló községből állt, minden településnek volt egy -egy óvodája. A háború előtti társadalomban az asszonyok
közül kevesen jártak el rendszeresen dolgozni. Fő munkájuk a család összetartása, a ház körüli
kertek, földek megművelése volt. Nem volt gond az otthon lévő kicsikre, nem volt akkora igény az
óvodákra, mint később. A lakótelepek megjelenésével elsősorban az óvodai férőhelyek száma hirtelen kevés lett. Nem csupán a kerületközpont kezdett kiépülni, azt megelőzően az
Újakadémiatelep is kiépült.
Az ideköltöző családoknak segített az 1974-ben átadott Hófehérke óvoda az 525. utcában. Az
óvodát a Rákosvölgye termelőszövetkezet építette. A következő évben avatták a mai Polgármesteri Hivatal melletti Napsugár óvodát. 1981 őszére tervezték az Összefogás óvoda megnyitását, 1982ben elkészült a Gyökér utcai intézmény is, az Eszterlánc óvoda. 1984-ben megkezdte működését az
Újlak utcai óvoda. Ma két óvoda is működik ebben az utcába. A rendszerváltás előtt adták át a Csicsergő óvodát is. A Rákosmenti híradó utolsó számában, az akkori tanácselnök írt cikket: „Két évtized
eredményei” címmel. Ebben a cikkben olvashatjuk, hogy 1970-ben 749 óvodai férőhely volt, 1990-ben
pedig 2900! Az általános iskolás tanulók 103 tanteremben foglaltak helyet 1970-ben a termek száma 20 év alatt 305-re gyarapodott. Ma az egykori Rákoskeresztúr területén 9 óvoda működik, tulajdonképpen ide lehetne sorolni még a Heltai téren lévő Bóbita óvodát is, amely 1977-ben készült
el. A XVII. kerület kialakulásáig az a terület - Régiakadémiatelep néven – Rákoskeresztúrhoz
tartozott.

Gyógypedagógiai iskola Keresztúron
1948-tól működtek kihelyezett osztályok a kerületben. 1955-ben az Újlak utca 62. számú épületet kapta meg az iskola, itt jött létre a Kisegítő iskola központja. 12 pedagógus dolgozott az intézményben. A növekvő létszám a kerületi oktatásirányításnak komoly feladatokat jelentett. 1963ban megszűnt a „Gyógypedagógiai” elnevezés, helyette jött a „Kisegítő” jelző. 1968-ban 20 tanár
foglalkozott 216 tanulóval két helyen. Az Újlak utcai épületben 8 tanuló és 2 napközis csoport
működött, Rákoscsabán, a Rákoscsaba utcában pedig 6 osztály és 2 napközis csoport volt. A keresztúri központ 1979-ig működött. Utóda a mai Gyurkovics Tibor Általános Iskola.

15

http://www.palapostol.hu/iskolatortenet.php
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Kulturális élet általában
A XVII. kerület elődközségeiben nagyszámú – mai szóval élve – civil szervezet, egyesület, kör,
asztaltársaság, stb., alakult, amelyek aktív szerepet vállaltak lakóhelyük kulturális életének szervezésében, függetlenül attól, hogy ezt fő céljuknak, vagy csak mellékes tevékenységnek tekintették. (Hiszen például a sportkörök vagy a különböző egyházi szerveződések is gyakran tartottak
előadásokat, vállaltak szerepet a különböző ünnepségeken.) Megjelenésük előfeltétele volt a XIX.
század utolsó évtizedétől tapasztalható, a demográfiai statisztikákból látható népességnövekedés,
a jelentős polgáriasodás, polgári fejlődés. Programjaikról számtalan fennmaradt dokumentum
(alapszabály, plakát, meghívó, fénykép, újságcikk, stb.) tanúskodik. A megemlítendő kulturális,
közösségi színterek közé tartoztak még az egyházi szervezetek székházai, valamint a társadalmi,
politikai szervezetek székhelyei, mint például az ipartestületi székház Rákoskeresztúron. Természetesen számtalan olyan kulturális egyesület, kör, asztaltársaság is működött a második világháború előtt, amely nem rendelkezett önálló „intézménnyel”, vagy ha rendelkezett is, nem elsősorban kulturális célok megvalósítására szerveződött, de ezeket is felvállalta. Különösen a dalkörök
voltak népszerűek minden társadalmi réteg esetében. 1908-ban már működött a Lyra munkásdalkör Rákoskeresztúron, 1913-ból pedig a Rákoskeresztúri Munkás Dalkörről van tudomásunk. A
legtöbb dalos egyesület karnagya Altziebler Pál volt. A Rákoskeresztúri Levente Dalárdának az
1927-es dátumot viselő zászlaja szerepelt az Erdős Renée Ház Egyletek Rákosmentén c. kiállításán. A különböző polgári társulatok megalakulásakor az egyházak is átvették a mintát, de arra is
volt példa, hogy az ő szervezeteik voltak az előőrsök. A katolikusoknál nagy hagyományokra tekintettek vissza Rákoskeresztúron a Rózsafüzér Társulatok, a Jézus Szíve Társulatok, míg az
evangélikusoknál az Evangélikus Dalárda és az Első Rákoskeresztúri Evangélikus Műkedvelő Ifjak.
Számtalan fotó, plakát tanúskodik a különböző műkedvelő egyletek által tartott színielőadásokról a húszas évek elejétől egészen a negyvenes évekig. Ilyen kör, amatőr színtársulat volt az
Első Rákoskeresztúri Műkedvelő Ifjak, a Víg Fiúk Műkedvelő Gárdája, a Tabáni Műkedvelő Egylet, a rákoskeresztúri Nem, Nem, Soha Asztaltársaság, valamint a különböző egyházi, társadalmi,
politikai szervezetek. A darabokat legtöbbször valamelyik vendéglő nagytermében adták elő.
Természetesen ezeknek a társaságoknak a tagjai a kötetlenebb szórakozási formákat is kedvelték,
mint a szüreti- és tűzoltó bálokat, jótékonysági mulatságokat. Sokszor ezeken is fellépett egy-egy
társulat, a zenekar pedig szinte mindig helybéli volt. A hivatalos állami vagy községi ünnepélyek
fellépői is gyakran közülük kerültek ki. A sokszor változó tagságú, elnevezésű egyesületek legtöbbje a második világháború befejezéséig működött. A második világháborút követően az egész
országban, így Rákoskeresztúron is, nehezen indult az élet mind társadalmi, mind pedig kulturális téren. Az újjászerveződő civil és kulturális egyesületek számára alig három év jutott az 1948-as
szocialista fordulatig. Innentől kezdve döntően a magyar–szovjet baráti társaságok, munkásotthonok, az új szocialista kultúra egyeduralkodó propagandája, a művészetekben a szocialista realizmus térnyerése volt jellemző. A „kispolgári allűrök” háttérbe szorultak. A közművelődésben
természetesen részt vettek a színészek, képzőművészek és zeneművészek is a legkülönfélébb
helyszíneken: gyárakban, üzemekben, ahol volt, ott kulturális intézményekben, mozikban, kultúrházakban vagy éppen úttörőházakban.1
1

Ádám Ferenc: Félszáz év Rákosmente KÖZművelődéséért. Bp., 2012.
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Rákoskeresztúri amatőr színjátszók plakátja…. …és az előadás szereplői.
Az ERH tulajdona
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A Rákoskeresztúri majd Rákoshegyi Kaszinó
1897 májusában alakult meg az egyesületek közül elsőként, a később önálló székhellyel is rendelkező, rákoskeresztúri Casinó Egyesület, a Zsófia-telepen, a Táncsics Mihály utca és a róla elnevezett Kaszinó köz sarkán. Székháza a századforduló környékén épült. Bálokat, ünnepségeket,
kártyapartikat, névnapi esteket is tartottak itt, melyekről a korabeli sajtó is megemlékezik. „ A
hagyományos névnapi esték során most szombatra a Sándorok és Józsefek nevenapjának megünneplése következik. A hírhedtekké vált névnap-megülések után mindenki örömmel és kíváncsisággal várja az est
’lezajlását’.”2 Két aszfaltozott tekepályája volt, az egyik télen is üzemelt a föld alatt. A kertben teniszpályákat alakítottak ki, amelyeket télen fellocsoltak, és korcsolyapályaként működtek. A
Rákosvidéki Hírlap így tájékoztat: „Ma, május 23-án nyitja meg kapuit a kaszinó teniszpályája. A nagy
gonddal és költségekkel újonnan épített pályát már régóta nélkülözte a közönség. A megnyitást a nagyteremben tánccal fogják befejezni.”3 A település önállósodásával ez átalakult rákoshegyi Kaszinóvá.
Egyik elnöke a neves zenepedagógus, az ifjúsági dalosegyletek országos szervezője, Hackl N. Lajos
volt, díszelnöke báji Patay András, 1922-től Rákoshegy községi bírója. „A rákoshegyi Kaszinó április
12-én megtartotta tisztújító közgyűlését, melyen a tagok eddig még nem tapasztalt szép számban jelentek
meg és ideális egyhangú szavazattal választották meg a következő tisztikart. Elnök: báji Patay András, ügyvezető alelnök: Egyed József, alelnökök: Borszéky Ákos és Harmath Ödön, ügyész: vitéz dr. Papp Mátyás,
pénztáros: Nyitray Károly, gazda: Monus Lajos, titkár: vitéz Pusztay János, könyvtáros: dr. Petravicz
Ödön, számvizsgálóbizottsági elnök: Dienfeld Sándor, tagok: Dikman József és Simonyi Gyula. […] A tisztikar nagy ambícióval látott munkához és elhatározta, hogy a Kaszinó épületét kibővítik. E célból kölcsönt
vesznek fel – melyet értesüléseink szerint már meg is kaptak – és még a jövő hónapban megkezdik az átalakítási és építési munkálatokat.”4

A korábbi rákoskeresztúri
kaszinó épülete. Képeslap,
Záborszky Ernő kiadása,
Rákoshegy, a feladás dátuma
1928. jún. 12.
Reitinger Ildikó tulajdona

Épülete még ma is áll, ám a szocializmus évei alatt textilipari üzemet rendeztek be benne, melyet a népnyelv egyszerűen „gatyagyárnak” titulált. Később magánkézbe került, egy vállalkozó
hidraulika elemeket forgalmazott itt, és a régi épületben volt a bemutatóterem. A cég már elköltözött, az öreg kaszinó üresen áll. A mellette lévő utcát is átnevezték Flamingó közre, így az utókort
már semmi sem emlékezteti arra, hogy milyen társasági élet színtere volt az épület hajdanán.
2

Rákoshegyi Szemle, Rákosvidéki hetilap 1931. március 14.

3

Rákosvidéki Szemle, 1931. május 23.

4

Rákosvidéki Szemle, 1931. május 23.
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Gondűzésből az Újvilágba - száz év mozizás Rákoskeresztúron
Az első mozielőadást Párizsban tartották 1895-ben a Boulevard des Capucines 14. szám alatt
működő kávéház pincéjében. Fél évvel később Budapesten, a millenniumi ünnepségsorozat alkalmával mutatták be Edison munkatársai a kinetoskopot egy városligeti pavilonban. A Lumière
fivérek operatőrei pedig felvételeket készítettek az ezredévi díszfelvonulásról. 1896. május 10-én a
körúton megnyílt Royal szálló utcára nyíló kávéházában mozgókép bemutató zajlott.5 A mozi története tehát a kávéházakban kezdődött, és a mulatók, vendéglők báltermében folytatódott. Nem
volt ez másképp Rákoskeresztúron sem.
A Filmművészeti évkönyv első száma (1920) szerint Rákoskeresztúron 200 fő befogadására
alkalmas vetítőhelyiség működött Gondűző néven Ruttkay János nagyvendéglőjének báltermében,
de Ruttkay Dezső tulajdonában a Pesti út 26. szám alatt. Az 1923-as adatok között már olvashatunk arról is, hogy vasár- és ünnepnapokon vetítettek, nem volt színpad, a műsorkötő pedig
Ruttkay János, háztulajdonos volt. De hogy jutott el a filmtekercs a mozihoz?

Ruttkay Jánosné nagyvendéglője,
ahol a Gondűző mozi működött.
Az ERH tulajdona
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Magyar Bálint: Az első budapesti filmvetítés Filmvilág, 1963.13. sz.
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1917. december 22-én megalakult a Filmszállítási Részvénytársaság, melynek a szállításért illetéket kellett fizetni. A Keleti pályaudvarról Rákoskeresztúrra továbbított filmek a legkisebb tarifába tartoztak (Budafok, Budaörs, Nagytéténnyel is megegyezve) és 10.80 koronába kerültek. A legtöbb illetéket a Szovátára szállított filmek hozták a társaságnak, ami 135.60 korona volt.
A Filmművészeti évkönyv 1929-es kiadása már feltünteti, hogy a vetítőgép Ernemann típusú
volt. Ez a német gép nagyon jónak számított, egyik továbbfejlesztett változata rendelkezett elsőként a világon gyárilag beépített, a kép és a hang átváltására szolgáló alkatrészekkel 1934-ben.6
A harmincas évek kezdetén 1930-1933-ig a mozi Gondűző-mozgó lett, kertmoziként is működött. Volt színpada, valamint a vetítés alatt és közben zenét is szolgáltatott. Ebben az évkönyvben
olvashatunk először arról, hogy a mozit 1913-ban alapították. Az engedélyes7 Ruttkay Dezső maradt, de elköltözött a VIII. kerületi Rökk Szilárd utca 19. szám alá, és a mozival kapcsolatos postákat is ide kérte. A háztulajdonos Kőrös V. lett, a műsorkötő8 pedig Hajnal Gy. 1934-ben egy évig
Mozgószínházként működött, és a kertmozit bezárták. A műsorkötő újra Ruttkay Dezső lett, akit
a posta már a IV. kerületi Kaas Ivor utca 9. szám alatt találhatott meg. Változatlanul vasár- és ünnepnapokon volt vetítés, és novemberben szünetet tartottak. 1935-től három évig Hangos-mozgó
néven futott, és már játszott szerdán és csütörtökön is, a filmeket pedig Stegerdy Ernőné közvetítette. 1937-ben Ruttkay Dezső visszaköltözött a Pesti útra, és nagy vállalkozásba kezdett a Pesti út
és a Diák (Templom) utca sarkán. A régi vendéglő épületét lebontatta, és helyére a kor igényeinek
megfelelő korszerű mozit építtettek társával, Agárdy Kálmánnal. Az épület kivitelezője Pálkerti Pál
helyi építőmester volt.9 A mozi 1938-ban elkészült, és a Fórum nevet kapta. Főbejárata a Pesti útra
nyílt, kétszintes volt, a jobb oldalán négy, a bal oldalán pedig három kijárattal. Belépés után balra
állt a pénztár és a büfé, a jobb oldalon pedig lépcső indult az erkélyre. Befogadóképessége 520 fő
volt, a terem hossza 25 méter, és billenős fa székek várták a mozilátogatókat. A földszinti nézőtér
fiatalok körében közkedvelt helye a sorok mögött lévő öt darab négyszemélyes zárt páholy volt.
Az emeleti hat páholy nyitott, és ötszemélyes volt. A vászon, a függöny, a színpad mind tökéletesen megfelelt az akkori igényeknek. A vetítések szerdán, csütörtökön, szombaton, és vasárnap
voltak. Műsorkötő és társtulajdonos Agárdy István volt. Két német Ernemann vetítőgép és egy
Telefongyári Terta készüléket kezelt Klein Miklós gépész. A vetítőgépház a bejárat felett volt, két
kis erkélykijárattal rendelkezett, ahol a gépész friss levegőt szívhatott, vagy nézelődhetett, ha
unatkozott. Hosszú időre azonban nem hagyhatta felügyelet nélkül a gépeket, mert a film gyúlékony volt, és könnyen lángra lobbant. A vetítések szüneteiben szellőztetés volt, és a jegyszedők
illatosítót spricceltek szét. A számozott ülőhelyek bevezetésekor fordított árrendszert alkalmaztak, mint a színházakban, minél távolabb ült valaki a vászontól, annál többet fizetett a jegyért.10
„Üres elhagyatott barlang a pénztár. Lecsúszott kendő, nyitva hagyott könyv. És a jegyek tömbje: sárga
az erkély, rózsaszín a földszint. […] És a szagok! …málnaszörp szaga, régi perecek szaga, egy kis parfümszag. Parfümszag végig a folyosón. […] A nézőtér ajtaja nyitva. Vibráló homály és valami furcsa berregés.
A gép berreg? Fejek hajolnak előre a csöndben. Üres széksorok a vászon előtt. Földszint első sor, második,
harmadik, negyedik, végig a huszonhetedik sorig. A székekről letöredeztek a táblák, lekoptak a karfák, ahogy
könyökkel súrolták őket. Most pedig némán sorakoznak a vászon előtt. De közben mintha egymást taszigálnák, hogy: menjünk már, hagyjuk itt az egészet! Hátul a páholyok, a kikopott plüssel – mozdulatlanul vártak valamire. Talán, hogy valaki tapsolni kezd. Fütty jön az erkélyről. Fütty és dobogás. – Mi lesz…?! Kezdődjék már! […]”11
Filmtechnika, A Moziélet melléklete, 1934.
engedélyes az, aki a mozi működtetéséhez megkapta az engedélyt
8 műsorkötő az, akivel a filmforgalmazók szerződtek
9 Tóth Péter: Rákoskeresztúri emlékkönyv Budapest, 2009. 62.o. (tévesen szerepel Agárdy Kálmán helyett István)
10 Hevesy Iván: Adalékok a magyar film történetéhez. Filmtudományi szemle, 1975/8. szám
11 Mándy Iván: Régi idők mozija. Magvető, 1967.
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A Filmművészeti évkönyv adatai szerint 1942-ben Fórum-mozgóra, majd 1943-ban Toldimozgóra változott a filmszínház neve. A háztulajon bérletként szerepel, a hivatalos postacím Budapest IV. kerület Molnár utca 17. lett. Először tesznek említést a vászon méretéről, ami 4,50 x 4
méter volt, és már két gépész, Herr Gusztáv és Szalmási Rezső dolgozott azért, hogy a vetítések
zökkenőmentesek legyenek. Egyikük egy kisebb tűzesetet is átélt: „Egyszer a keresztúri moziban is
meggyulladt a film, de a tüzet sikerült megelőzni. A gép mellett állt egy dézsa víz, abba nyomtam bele. A
film persze tönkrement, de annyi baj legyen! Szereztem egy kiselejtezett kópiát, abból pótoltuk a hiányzó
részt.”12
A mozi a háború után Haladás-mozgó néven működött tovább. Szalmási Rezső mozigépész
így emlékszik vissza azokra az évekre: „Pákozdy Ferenc jegyző és még többen mások megkerestek 1945
tavaszán, hogy „Szalmási elvtárs, indítani kéne a mozit…” Egyúttal mindjárt tudtomra adták, hogy pénzük nincs rá! És egy személyben én felelek érte, hogy minden rendben menjen. Ha ráfizetés lesz, azt az
üzemvezetőnek, azaz nekem kell vállalni. Ilyen körülmények között muszáj volt ügyeskedni. Mindjárt megkerestem a filmkölcsönzőket. Már amelyik kinyitott a háború után. Vihartempóban szedtem össze a lehető
legjobb filmeket, mert csak azokkal volt érdemes dolgozni. Hat-nyolc fős személyzetem volt, s két géppel vetítettünk az akkor már Újvilág moziban. Havonta, fillére el kellett számolnom a községházán a segédjegyzőnek.”13
1947-től Újvilág Filmszínház lett a neve, melyet a kilencvenes évekig, megszűnéséig viselt.
Engedélyes ekkor a Sarló Könyv és Film Szövetkezet volt, mely a VI. kerület Andrássy út 25. szám
alatt működött, de a mozi berendezése és az épület Agárdy Kálmán tulajdonában maradt. Üzemvezető és műsorkötő Ruttkay Dezsőné, a gépész pedig Véghelyi József lett. A vászon mérete már nagyobb, 4 x 6 méter, és a filmszállítást személyesen intézték.
Az 1949-es Filmművészeti évkönyvben üzemvezetőként dr. Varasdy Dezső szerepel, és Véghelyi József mellé még egy gépészt vettek fel, Rakovszky Istvánt. A mozi péntek kivételével naponta
játszott.
Az ötvenes évek végétől a Fővárosi Mozi Műsor és a Pesti Műsor ad tájékoztatást a filmszínházról. Míg az ötvenes évek második felében az elsőhetes filmszínházak között szerepel az Újvilág, úgy a hatvanas évek elejére már az utánjátszók soraiban találjuk. A házszámváltozásokat követve a mozi címe is megváltozott, Pesti út 56. lett. Az előadások este fél hatkor vagy háromnegyed hatkor, valamint nyolc órakor kezdődtek, vasár- és ünnepnapokon pedig vagy negyed,
vagy fél négykor. Egy korabeli fényképen jól látható a bejárat feletti reklámtáblán ’A szép amerikai’
című film felirata. Ezt a filmet 1962. április 12-18-ig tartó francia filmhét alkalmából vetítették a
belvárosi mozik. Az Újvilág moziban a június 21-27-ig tartó időszakban került vetítésre, azaz két
hónap különbséggel, ami egy külvárosi mozinál nem számított nagy késésnek.
1963-tól feltüntették a műsorújságban, hogy a mozit 67-es autóbusszal lehetett megközelíteni,
és azt is, hogy (a decemberi időszak kivételével) szerdánként szünnapot tartanak. 1964 áprilisától
újabb házszámváltozást követve a mozi a Pesti út 66-os számot kapta. 1965 május végén még
megnézhette a közönség ’A tizedes meg a többiek’-et, nyáron és ősszel pedig kísérőműsorokat és
világhíradókat is vetítettek, többek között a ’Riói kaland’ francia, és a ’Blood kapitány fia’ olaszfrancia-spanyol filmek mellé. A november 25-december 1-ig tartó mozihéten a ’Patyolatakció’ című
magyar film következett, majd december 2-8-ig vetítették a ’Van aki forrón szereti’ című nagysikerű
amerikai filmet, mellyel a mozi elbúcsúzott a közönségtől, a filmektől, az élettől. A következő héten ugyan még a tatarozás miatt zárva felirat szerepelt, de utána a ZÁRVA tábla, ahogy Szöllősi
Nagy András is megörökítette.14 Építészeti határozat szerint statikailag nem volt megfelelő
Szalmási Rezső visszaemlékezései. Albrecht Gyula: Barangolás a nádfödeles Rákoskeresztúron. Bp, 2011.
Szalmási Rezső visszaemlékezései. Albrecht Gyula: Barangolás a nádfödeles Rákoskeresztúron. Bp, 2011.
14 Képeskönyv. Budapest XVII. kerülete Szöllősi Nagy András fotóin. Bp., 2002.
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Az Újvilág mozi műsora
1964. januárjában.
A FSZEK BUDAPEST
Gyűjteményének a tulajdona

Nagy András felvétele közvetlenül az Újvilág mozi bezárása után készült
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(bauxitbetont is használtak az építésnél), így a kerületi városrendezés során a mozira is bontás
várt. Az Újvilág Filmszínház 1966 decemberétől átköltözött a Pesti út 113. szám alatt működő Dózsa Művelődési Házba, ahol hetenként három alkalommal vetítették a korszak új filmjeit.15
A Pesti Műsor 1974-ben tesz először említést arról, hogy a fővárosi mozik sorába felvett Újvilág Dózsa Művelődési Házban mikor és milyen filmeket vetítettek. A programmagazin szerint
változatlanul hetente háromszor volt vetítés, vasár- és ünnepnapokon negyed négykor, fél hatkor, és nyolc órakor, hétfőn és kedden pedig fél hat és nyolc órakor. A nyolcvanas években már
csak vasárnaponként és hétfőnként mozizhatott a lakosság, és a vetítések számát is lecsökkentették, így vasárnaponként csak délután, míg hétfőn délután és este is várták a közönséget.
Az utolsó adat az 1990-es Pesti Műsor 39. évfolyamának 17-es számában található. Az április
25-től május 2-ig tartó mozihéten a ’Kincsvadászok’ és a ’Dirty Dancing’ című filmeket vetítették
utoljára. Ezután már a filmszínház nem működött tovább, de a művelődési ház programjait gyakran tarkították filmvetítések.

Könyvtársors Rákosmentén –hatvanhárom éve már a fővárosé Rákoskeresztúr
könyvtára
Rákosligeten 1910-től működött Népkönyvtár, Rákoscsabán pedig 1913-tól volt a Kaszinónak
könyvtára. Rákoskeresztúron a Kaszinó épületében volt könyvtár, a tisztikar tagjai között megtaláltuk a könyvtárost is, valamint arról is van adatunk, hogy 1934-ben a községi könyvtárat a polgári iskolában helyezték el. A Vigyázó-Podmaniczky kastély magánkönyvtárában a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével lehetett kutatni.
A könyvtári hálózat fejlesztése 1948, azaz a fordulat éve után indult meg igazán. 1949-ben három, 1950 első félévében pedig hét új fiókkönyvtár nyílt meg. Nagy Budapest létrejöttét követően
a már Budapesthez tartozó nagyközségek és városok korszerű könyvtárral való ellátása volt a fő
feladat. Az itt működő városi könyvtárakat (Újpest, Pesterzsébet, Pestlőrinc, Kispest, Rákoskeresztúr) a Szabó Ervin Könyvtár átvette saját kezelésbe, minthogy azonban sem könyvanyag, sem
berendezés, sem pedig személyzet tekintetében ezek a könyvtárak meg sem közelítették a többi
kerületi könyvtár színvonalát, teljes újjászervezésre volt szükség. 1951-ben összesen hét fiók nyílt
meg, köztük a Rákoskeresztúri könyvtár a Pesti út 78. szám alatt. A 36-os számot kapta, mert a
harminchatodik volt a kerületi könyvtárak sorában. Az olvasóforgalom hamarosan bebizonyította, hogy nagy igény volt a kerületi közművelődési hálózatra. 1949-ben 27.954 beiratkozott olvasó
volt, ám 1954-ben ez a szám már 106.923-ra nőtt!
1949-ben a kölcsönzött kötetek száma 1.211.212, ám 1954-ben már 3.108.977!
Az 1952-ben megnyílt rákoscsabai könyvtár mellett 1954-re a kerületben 19 könyvállomás működött különböző szervezetek irodáiban, orvosi rendelőkben, mezőgazdasági- és kisipari termelőszövetkezetekben, üzemekben és néha még lakóházakban is kisebb-nagyobb sikerrel, hosszabbrövidebb ideig.
A tanácsok kulturális nevelő feladatának ellátásában a kerületi könyvtárak nagy szerepet töltöttek be. A kerületi végrehajtó bizottságok többsége ezt elsősorban gazdasági eszközök biztosításával támogatta. A XVII. kerület vezetése 1955-ben 40 000 forintot juttatott a könyvtáraknak a rendes költségvetésen kívül.
1955-ös adatok a 36. számú könyvtárból: 12326 kötet; 2291 beiratkozott olvasó (360 munkás, 37
dolgozó paraszt, 112 értelmiségi, 1258 tanuló, 524 egyéb).„Kiváló Könyvtár” zászlót kapott a rákoskeresztúri könyvtár.
Érdekesség az ötvenes évekből egy felmérés a rákoskeresztúri könyvtár 63-as szakjelzetű me15

Ádám Ferenc: Félszáz év Rákosmente KÖZművelődéséért. Bp., 2012.
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A kastély melletti könyvtár
épülete 1960 körül.
A FSZEK Budapest
Gyűjteményének tulajdona

Olvasók a rákoskeresztúri
könyvtárban 1960 körül.
A FSZEK Budapest Gyűjteményének tulajdona
zőgazdasági szakkönyvanyagának olvasottságáról. A 630-639 szakanyag összes állománya 629
kötet. A duplumosítás kapcsán mindössze 25 kötet került törlésre. 1958. május 22-én a kerületi
könyvtár raktárában 387 kötet volt, a többi az olvasóknál. A bent lévő 387 kötet könyvkártyái
alapján a következő olvasottsági statisztikát kaptuk. Összesen: 387, senki se olvasta: 127, 1-2 olvasó olvasta: 161, 5 olvasó olvasta: 55, 10-nél többen olvasták: 44.
Az ötvenes évek második felében, a kerületi könyvtárakban már mindenütt volt valamilyen
olvasóterem, ill. egyéb helyi olvasási lehetőség (kölcsönző teremben elhelyezett olvasóasztal).
1959-ben vizsgálták, hogy az általános iskolások száma, hogy viszonyul a könyvtár beiratkozott
gyermekolvasóihoz. A 36-os számú könyvtár a ráeső rész 30%-át vonzotta a könyvtárba, ami a
többi könyvtárhoz képest szép teljesítménynek számított.
A hatvanas években megindult a kerületi könyvtárak társadalmi köreinek, olvasói bázisainak
szervezett felépítése, valamint a könyvtári tanácsok, baráti körök létrehozása a Pesti úti könyvtárban is. Néhány megmaradt kölcsönző állomásból fiókkönyvtár lett, és a két nagy könyvtárhoz
kapcsolódtak szervezetileg. A 36-os rákoskeresztúri könyvtár fiókja Rákoshegyen a Széchenyi
utca 17. szám alatt, és Rákosligeten a Hősök tere 2. szám alatt volt. A 40-es számú rákoscsabai
könyvtár (Zrínyi u. 13.) kölcsönző állomása pedig Rákoskerten a Sugár út 66. szám alatt volt.
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi könyvtárban működő kerületi könyvtárak osztálya szoros kapcsolatot tartott fent a könyvtárak mellett a kerületi tanácsokkal is, amelyek területén a könyvtárak működtek. Gyakran foglalkoztak a könyvtári munka tartalmi kérdéseivel és
sokszor anyagi problémával is. Részt vettek az osztály dolgozói a XVII. Kerületi tanács azon értekezletein, melyeken a könyvtárak ügyeit tárgyalták.
A hetvenes évekre jellemző, hogy a gyermekkönyvtárakban könyvkiállítások, rajzpályázatok,
csoportos foglalkozások zajlottak folyamatosan. Megnőtt az igény a könyvtárismereti foglalkozások iránt (kézikönyvtár, folyóiratok, katalógus, bibliográfiák és egyéb eszközökkel való megismertetés), ezért önálló gyermekrészleget alakítottak ki a könyvtárban.
1973. február 6-án indult útjára a főváros első, 1976. március 31-én a második autóbuszkönyvtára a peremkerületek könyvtári ellátása érdekében. Mozgókönyvtárak működtek már korábban is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kötelékében. Közvetlenül a felszabadulás után kezdték el tevékenységüket a villamos-könyvtárak, és a 60-as évek végéig működtek. Idővel e kölcsönzési forma elavult, alkalmazhatósága a vágányokhoz való kötöttség miatt a legellátatlanabb
területeken korlátozott volt. A hazai könyvtárügyben többször merült fel a bibliobuszok alkalmazásának szükségessége, de a járműgyártó üzemek nem mutattak hajlandóságot speciális autóbuszok készítésére. Beszerzésre került végül egy Ikarus 250-es típusú autóbusz, ülések és egyéb
belső berendezések nélkül, hogy annak belső tere mozgókönyvtári célra kiképezhető legyen. Az
első bibliobusz kivitelezője a mezőfalvi termelőszövetkezet volt, és Budapest kilenc kerületében
tizenhárom helyen kölcsönzött. A XVII. kerületben a Kasztell András térnél volt megállója. A második bibliobuszt az Ikarus Jármű és Karosszéria Gyár Székesfehérvári Üzemének kísérleti üzeme, a belső berendezést pedig a Székesfehérvári Bútoripari Vállalat készítette el. Bővítették a
megállókat, így kölcsönzött az 525. téren, a Micsurin úton az iskola közelében, a Pesti úton a Tanácsházzal szemben, és a Hősök terénél.

A bibliobusz megállójának táblája.
A FSZEK Budapest Gyűjteményének
tulajdona

1976-ban a Pesti út 78. szám alatti már aládúcolt könyvtárépület sorsa megpecsételődött. Műszaki állapota miatt a kiköltöztetése elkerülhetetlenné vált.
Az év kellemesebb híre, hogy könyvtárosa, Király Éva a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ifjú
kiváló dolgozója lett.
Az 1977-78-as könyvtári évkönyv szerint könyvtárvezető Rákoskeresztúron Szekeres Lászlóné,
és csoportvezető Lévay Lajosné. 1977-ben szanálták a könyvtár épületét, és az állomány nagy részét ládákba zárták. A következő évben csökkentett dokumentummennyiséggel ugyan, de kinyitott ideiglenes helyén, a Lemberg utca 38-ban, a szabadidőközpont épületében.

156

Kulturális élet és sajtótörténet Rákoskeresztúron

Éppen abban az évben történt mindez, amikor a Fővárosi Tanács életbe léptette azt a fejlesztési
koncepciót, mely alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtárhálózatát újjászervezték. Ez az új struktúra a főkönyvtári rendszer kialakítása lett. Minden kerületben egy főkönyvtár került kijelölésre, melyekre kettős feladat hárult
- mint hálózati alközpont igazgatási, szervezési teendők,
- mint kerületi báziskönyvtár a szolgáltatási rendszerben a lépcsőzetes ellátás felső szintjét
képviselték, köré szerveződtek a kerület többi könyvtárai.
Az évkönyv szerint 1978-tól ez a főkönyvtári rendszer vált érvényesíthetővé a XVII. kerületben
is, bár csak szervezeti vonatkozásban, mint eddig is fiókhálózattal.
Az 1981-ben megjelent szervezeti és működési szabályzatban, és az 1982-ben a kerületi könyvtárakra vonatkozó új ügyrendben már az új főkönyvtári rendszer felépítését és kialakítását vázolták. Főkönyvtár a Lemberg utcai könyvtár lett, fiókkönyvtárai pedig a következők:
1. számú Rákoshegyen a Wesselényi utca 1. szám alatt,
2. számú Rákoscsabán a Zrínyi út 13-ban,
3. számú Rákoskerten a Sugár út 66. szám alatt lévő Művelődési Ház épületében, és
4. számú Rákoskeresztúron a Pesti út 113. szám alatti általános iskolában.
A Hősök terén megszűntetett könyvtár helyett a téren a bibliobusz kapott megállót. A nyugdíjba menő Szekeres Lászlóné helyére új könyvtárvezető, Toldy Csaba érkezett 1982-ben.
1984 őszén előkerültek a szanáláskor ládába zárt könyvek, hogy tisztítás és selejtezés után az
újabb szerzeményekkel vegyítve méltóbb környezetben várják használóikat. Az új főkönyvtár
1984. december 17-én nyílt meg az újonnan átadott Újlak utcai iskolában 370 négyzetméteren 50
ezer kötettel. A megnyitón Toldy Csaba főkönyvtárvezető említette, hogy a könyvtár végleges
helye reményei szerint pár év múlva a városközpontban lesz, nagyobb alapterülettel és többféle
szolgáltatással.
A 80-as években a könyvtár dolgozói különböző elismerésekben részesültek. (1981 - Kultúráért
Szekeres Lászlóné, 1983 - FSZEK Kiváló Dolgozó Bori Istvánné, 1984 - Kiváló Munkáért kitüntetés
Drexler Béláné, 1986 - Miniszteri Dicséret Lévay Lajosné, és Kiváló Munkáért Farkas Jánosné, 1988 Kultúráért Drexler Béláné)
1994-ben megszűnt a Pesti úti iskolában működő fiókkönyvtár, és eltűnt a kerület könyvtárainak sorából a Wesselényi utcai fiók is. Rákoshegyen, a Báthory utca 31. szám alatt lévő Erdős Renée villa hátsó, ma raktár és irodaépületében kapott helyet egy fiókkönyvtár, így Rákoshegy nem
maradt könyvtár nélkül. Rákoskerten is kölcsönzött még a fiókkönyvtár, és várta olvasóit a rákoscsabai könyvtár. 1995 elején a főkönyvtári rendszert régiórendszer váltotta fel, melyben egy igazgatóhoz több kerület könyvtárai tartoztak. A könyvtár a Kelet-pesti régió részeként (X-XIV-XVIXVII.), Szecsei Lászlóné régióvezető irányítása alatt működött tovább, a régió igazgatósága pedig a
X. kerületben, a Szent László téren rendezkedett be. A főkönyvtár igazgató címek megszűntek,
viselői könyvtárvezetők lettek. A 90-es években is díjazták könyvtárosaink munkáját. (1990 - Főigazgatói Dicséret Mészárosné Tátrai Zsuzsanna, 1995 - Főigazgatói Dicséret Lévay Lajosné, 1996 Főigazgatói Dicséret Bíró Ilona, 1999 – Tanácsosi cím Czigányik Anikó)
Az 1999-ben nyugdíjba menő Toldy Csaba után 2000-ben Király Éva lett a könyvtár vezetője,
ugyanakkor amikor Szecsei Lászlóné pályázatát újra elfogadta az igazgatóság, így maradt a VIII.
kerülettel kibővült régió (VIII.-X.-XIV.-XVI.-XVII.) vezetője. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyvének XXVIII. Kötetében, a 2003-as évnél már nincs adat a Báthory utcai és a rákoskerti művelődési házban működő könyvtárakról. 2003-ban Főigazgatói Dicséretet kapott Király Éva, 2004ben pedig Czigányik Anikó. 2004-ben átadták az új Rákoscsabai Könyvtárat a Péceli úton, és
ugyanebben az évben ünnepelte különböző rendezvényekkel az Újlak utcában eltöltött 20. évfor-
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dulóját a rákoskeresztúri könyvtár. 2006 júniusában nyílt meg a városközpontban az új Rákoskeresztúri Könyvtár a felújított Fuchs-kastély patinás épületében, és korszerű szolgáltatások széles
körével valamint mintegy 30.000 hozzáférhető, és folyamatosan frissülő állománnyal várja régi és
leendő olvasóit.
Eltelt több mint hatvan év a könyvtár és a kerület közös életében. Hívták 36-os könyvtárnak,
XVII. kerületi főkönyvtárnak, XVII/1-es könyvtárnak, most pedig Rákoskeresztúri Könyvtárnak
nevezik. Bővültek a dokumentumtípusok, a katalóguscédula, az őrjegy, a beiratkozási karton már
a múlté. Korszerű számítógépeken zajlik a feldolgozás, lekeresés, kölcsönzés, hosszabbítás, tartalomfeltárás, de a könyvtárossal való személyes kapcsolat megmaradt.

A Dózsa Művelődési Házból a Vigyázó Sándor Művelődési Házba
A Dózsa, mint intézménynév már korábban is használatos volt a kerületi közművelődésben.
Elsőként a mai Péceli úton (akkor Csabai út 97. szám alatt) működött egy, eredetileg polgári körnek otthont adó épületben, Dózsa Művelődési Otthon néven egy intézmény. Az épület 1959-ben
életveszélyessé vált, s emiatt bezárták, majd az 1970-es évek elejéig a termelőszövetkezet használta
raktárként, végül lebontották. Az 1959-ig működő intézményben volt egy 300 fős színházterem,
letéti könyvtárhelyiség, klubszoba, és a kiszolgáló helyiségek. A művelődési otthon művészeti csoportoknak, köröknek, kluboknak is helyet adott. Színjátszó kör, ifjúsági klub, versbarátok köre és a
Balassi Bálint Irodalmi Színpad működött itt. Rendezvényei a körök és csoportok munkáira épültek, havonta egy alkalommal színházi, zenés előadásokat rendeztek, vasárnaponként gyermekműsorokat, táncos rendezvényeket, kiállításokat szerveztek. Iskolák, illetve állami, társadalmi rendezvények lebonyolítása is a feladatuk közé tartozott. 1955 és 1957 közötti három évben a Dózsa
György Művelődési Otthon 106 műsoros estet, 73 táncestet, 45 klubdélutánt, 74 ismeretterjesztő
előadást és 67 diafilmvetítést rendezett 53 031 látogatónak. Ugyanitt összesen nyolc szakkörbe
igyekeztek bevonni a kerület szórakozni és tanulni vágyó fiataljait. Bezárása után 1959 és 1962 között a XVII. kerület fontosabb állami és társadalmi rendezvényeit az Egyesült Vegyiművek nagytermében és klubszobáiban, illetve szabadtéren rendezték meg. 1960-tól rendszeressé vált a
Rákosmenti Napok kéthetes rendezvénysorozata, melynek helyszínei a Ferihegyi úti Általános
Iskola helyiségei és udvarai, illetve a Vigyázó-Podmaniczky-kastély kertjében felállított színpad
voltak. Ez időben már eldőlt az új művelődési ház megépítésének szükségessége és az építkezés
helyszínét is kitűzték. A Pesti úton a Vigyázó-Podmaniczky-kastély parkjában, az épület szomszédságában találták meg a legalkalmasabb helyet. A Vigyázó Sándor Művelődési Ház közvetlen
elődjét Dózsa Művelődési Központ néven, 1962. december 15-én adták át a közönségnek.
Az intézmény első igazgatója Pengő Piroska lett, őt az igazgatói székben két év múlva Nagy Sára
követte. Az új intézmény számos művészeti csoportot, szakkört, klubot s tanfolyamot működtetett, rendezvényei rendszeressé váltak, színházi előadások, irodalmi estek, bálok tették változatossá a kínálatot, továbbá itt rendezték meg a tanácsüléseket, iskolai, társadalmi és politikai eseményeket is.
1963-ban egyetlen gazdasági egységgé vonták össze a Rákosligeti Művelődési Otthonnal (ma
Csekovszky Árpád Művelődési Ház), innen ered a „Kisdózsa” és „Nagydózsa” elnevezés, mely
még sokáig élt a köztudatban az 1991-es szétválást követően is.
Rákoskeresztúr társadalmi és építészeti képe radikális változásokon ment keresztül az 1970-es
években, mely a művelődési és kulturálódási szokásokat is jelentősen átrajzolta. A korábban német, szlovák és magyar lakosságú, tradicionális faluképet mutató településrész házait elbontották, helyükre lakótelepet építettek. Az itt élők egy része messzire került, mások a kerületen belül
találtak új otthont a lakótelep lakójaként vagy egy másik kerületrészben. Nem volt ekkoriban ritka látvány a lakótelepi erkélyen a sokszoknyás népviseletben virágot locsoló tót néni.
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A Dózsa György Művelődési
Ház színházterme az átadás
napján, 1962. december 15-én.
A felvételt a Népszabadság fotósa
készítette. Az ERH tulajdona

E nagyméretű lakossági átrendeződés következtében a hagyományokban gyökerező lokálpatriotizmus közösségszervező ereje szinte teljesen kiveszett. Talán az egyházak keretében volt néhol tetten érhető, valamint a Hazafias Népfront által szervezett helytörténeti munka igyekezett
hozzájárulni felélesztéséhez. Akkoriban ez volt az egyik legnagyobb kihívás művelődési ház számára is, mely családi esték szervezésével próbálta a környékére épülő lakótelep új, frissen beköltözött lakosainak művelődési szokásait befolyásolni.

A háznak, a művelődési
tevékenység mellett,
természetesen a mindenkori
fenntartó igényeinek is meg
kellett felelni.
Lenin 100. születésnapjának
díszletterve 1970-ből.
Eredeti az ERH tulajdona
1973-ban egy céltámogatás segítségével tovább bővítették a Dózsa Művelődési Ház épületét,
1978-ban ezt még megtoldották egy 200 fő befogadására alkalmas előadóteremmel, valamint egy
irodahelyiséggel. Mai alapterületének méretét akkoriban nyerte el.
Vezetője ebben a korszakban Horváth Emil volt, aki 1981-ig igazgatta a Dózsa Művelődési Központot, őt Csesznik Zoltán váltotta és vezette az intézményt egészen 1991-ig.
1981-ben megépítették az épület előterében a galériát, mely a korábbi galériarész duplájára nö-
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velését jelentette. Ez a lépés tette lehetővé, hogy a ház galériájában kiállításokat tervezhessenek,
valamint más közösségi tevékenységek számára is bővültek a lehetőségek. Az új tágasság növelte
az intézmény belső kialakításának otthonosságát, javított belső esztétikai képén.
1985-ben további átalakítások történtek, mindenekelőtt megszüntették a gondnoki lakást, helyette két irodahelyiség és előadóterem létesült. Ez időszakban tehát egy 370 fős nagyterem, egy
nagy előadóterem, két klubszoba és egy információs szoba szolgálta ki az idelátogatókat, korszerű technikai háttérrel. Az igazgatónak nyolc népművelő munkatársa volt, továbbá a tárgyi feltételek is jók voltak. A költségvetés főszámai – akkori mércével mérve – ugyancsak nem mondhatók
kevésnek. 1983-ban, Csesznik Zoltán igazgatása alatt 5,3 millió forint költségvetésből gazdálkodtak, 1984-ben pedig 5,054 millió forint állt rendelkezésre. A szakfelügyeleti jelentés kevesli az ebből az összegből ismeretterjesztésre jutó mindössze 76 ezer forintot, mely fővárosi viszonylatban
átlag alattinak számított akkoriban. A természettudományi–műszaki ismeretterjesztő előadások
elsősorban csillagászati, műszaki és földrajzi témákat részesítettek előnyben. Kiemelkedtek a
kertbarátok körében havonta egyszer sorra kerülő előadások, melyek az itt élő nagyszámú kiskerttulajdonosok tevékenységéhez nyújtottak korszerű elméleti ismereteket. A művelődési központ ugyanakkor támogatta az iskolákban működő fizikai, műszaki, modellező, matematikai stb.
szakköröket filmvetítéssel, esetenként ismeretterjesztő előadásokkal, a kirándulásokhoz pedig
autóbuszt is biztosított. Ezen időszakban gondot fordítottak a „Szülők Akadémiája” keretében a
középkorú lakosság közművelődésbe történő bevonására is. Mivel a kerületben működő gyárak,
vállalatok nem rendelkeztek közművelődési intézménnyel, így a Dózsa Művelődési Központ segítette a munkásművelődés ügyét is. Több nagyvállalattal közösen létrehozták a Szocialista Brigádok Klubját, melynek programjában rendszeresen szerepeltek olyan természettudományos témák, mint a csillagászat, ami nagyon népszerű volt a klubtagság körében és legtöbben a Planetáriumot keresték fel.
A korabeli zenei életből kiemelkedett a Dely Csaba karnagy által irányított XVII. Dózsa György
Művelődési Központ Fúvószenekara, mely 28 fővel állami és társadalmi ünnepeken, évente 5-6
alkalommal térzenét adva, valamint ismeretterjesztő hangversenyekkel szerepelt a kerületben és
a környező falvakban. Igen népszerűek voltak és több külföldi meghívásnak is eleget tettek. A
fúvószenekar 2011-ben ünnepelte fennállásának 35. jubileumi évfordulóját. (Neve jelenleg
RÁZENE Városi Fúvószenekar, és már az intézmény falain kívül működik.) A ’80-as években
működő tanfolyamok közül az egyik legnépszerűbb a Kissné Juhász Valéria által vezetett társastánc tanfolyam volt. A nagy érdeklődésre való tekintettel – 53 fő látogatta rendszeresen – a művelődési központ a földszinti nagytermet biztosította számukra.
Rendszeresek voltak a nyári természetbarát, hagyományőrző és művészeti táboroztatások is.
Az intézmény történetében a következő jelentős előrelépés a rendszerváltást követő években
történt, amikor nemcsak az épület korszerűsítése kezdődött meg, hanem szakmai tekintetben is
gyökeresen megújult a művelődési központ. Orosz Márta 1991-ben vette át az intézmény vezetését, aki közel húsz éven keresztül, nyugdíjazásáig irányította a „Dózsát”.
Az eddig együtt, de három külön épületben működő intézményi egységet, a Dózsa Művelődési Központot és telephelyeit (Rákosligeten és Rákoskerten) megalapozott szakmai indokok szerint
még ugyanabban az évben, 1991-ben szétválasztották, ezt követően 20 éven keresztül szakmai
önállósággal működött mindhárom ház (2011. június 1-jéig). A szétválás után néhány évvel igény
jelentkezett a Rákoscsaba és Rákoshegy településrészek közösségi életét kiszolgáló, önálló közművelődési egységek működtetésére is. 1997-ben a képviselő-testület döntött mindkét intézmény
létrehozásáról.
Rákoshegyen létrehoztak egy közösségi házat, melyet szervezetileg a Dózsa Művelődési Ház
telephelyeként soroltak be. Átadására 1998-ban, a szükséges felújítási munkálatok elvégzése után
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került sor. A közösségi ház a minden évben megrendezett Rákoshegyi napok programsorozattal
emlékezik megnyitásának évfordulójára. Rákoscsabán a régi községháza, később iskolaépület fogadta be az új, önállóságot kapott közművelődési intézményt, a Rákoscsabai Közösségi Házat.
A XVII. kerületben 1998-ra öt intézményben folyt a közművelődési munka, ebből egy intézmény önállóan működő és gazdálkodó státuszban, három intézmény részben önállóan, és egy
telephelyi besorolásban működött.
1991 és 2009 között szinte teljesen átalakult a „Dózsa” eredeti, 1962-es képe, 1999-ben a színházterem, 2007-ben a Fórum terem, 2008–2009-ben pedig az aula és a közösségi terek nyertek teljesen új külsőt. 2008-ban a ház homlokzati képe is megváltozott, esztétikailag és energetikailag is
megújult, a XXI. századhoz méltóbb külsőt kapott.
2008. szeptember 6-ától Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata döntése
szerint az intézmény új neve Vigyázó Sándor Művelődési Ház lett.
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház jelenleg a XVII. kerület legnagyobb közművelődési intézménye, mely 400 férőhelyes, korszerű színháztermével, infrastrukturális adottságaival vezető
művelődési háza lett szűkebb pátriánknak. Ezt, a helyzet adta lehetőséget igyekezett kamatoztatni az elmúlt két évtized intézményi vezetése, így sokszínű és pezsgő élet alakult ki értékmegőrző,
értékteremtő és értékközvetítő tevékenységében egyaránt.
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház fő ars poeticáját az alábbi fogalmak tükrözik a legtalálóbban:
minőség, megfizethetőség, sokszínűség. Az intézmény az elmúlt húsz évben kerületi, budapesti,
országos, és az utóbbi tizennyolc évben nemzetközi rendezvények elismert szervezője is. Kerületi
szintű ünnepségek, budapesti, országos és nemzetközi fesztiválok, közélethez kapcsolódó események, a magyar és egyetemes kultúra értékeit felvonultató rendezvények, iskolák, alapítványok,
civil szerveztek kulturális eseményei zajlanak itt, melyek látogatottsága kiemelkedően magas. 16

Rákoskeresztúr a sajtó tükrében
Az 1870-es években a megyeszékhelyeknek mintegy harmadában jelent meg helyi újság. Az
1880-as éveket követő három és fél évtizedben kiszámítható keretek között működött a nyilvánosság, nagy iramú gazdasági fejlődés erősítette a technika és a városok szerepét, és a tankötelezettségen alapuló, tervszerűen működő közoktatási rendszer növelte az olvasni tudó lakosság
számát. Ezek a feltételek alapozták meg a sajtó gyors fejlődését, s lehetővé tették, hogy a lapkiadás üzletté váljék.17
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye részeként a megyei lapok voltak azok, amelyek tájékoztatást
nyújtottak a Rákoskeresztúrt is érintő ügyekről, rendeletekről, hírekről. A Pest megye sajtóbibliográfiája 1794-1975 című kiadvány adatai, valamint az Országos Széchényi Könyvtár és a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének állományai alapján e folyóiratok összeállítása a
következő:
Pest Megyei Közlöny című vegyes tartalmú hetilap, melynek négy száma jelent meg Egyesy
Géza felelős szerkesztésében 1876. január 1-től 1876. január 23-ig jelent meg.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja hetenként jelent meg 1903. január 7-től
1950 decemberéig.
Pestmegyei Közlöny, közigazgatási, gazdasági és szépirodalmi hetilap 1886. április 22-től május 16-ig jelent meg hetenként. Felelős szerkesztője Csillag Máté, főszerkesztője Cs. Bellini József
volt.
16 Ádám

Ferenc: Félszáz év Rákosmente KÖZművelődéséért. Bp., 2012.

17 Buzinkay

Géza: Kis magyar sajtótörténet. Bp.,1993.
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Pestmegyei Közlöny címmel indított társadalmi, szépirodalmi, és közgazdasági szélső radikális lapot Fenyvesi Zsigmond, mely 1912-13-ban jelent meg.
Pestmegyei Tanügy volt a neve tanügyi, szépirodalmi és társadalmi hetilapnak, mely 1901.
február 3-tól 1901. március 24-ig jelent meg hetenként Pest-Szent-Lőrinczen.
Pestvármegye társadalmi és megyei érdekű hetilap, Pest-Pilis-Solt -Kiskun vármegye és a Vármegyei Mezőgazdasági Egyesület hivatalos közlönye 1900. május 1- 1902. december 7-ig jelent
meg. Felelős szerkesztő és kiadó Rónay Károly volt.
Pestvármegye címmel közigazgatási, idegenforgalmi, közgazdasági magazin is volt 1930. április 10 - július 30-ig, valamint 1930. október 15 – 1931. február 1-ig rendszertelen megjelenéssel,
Czakó József felelős szerkesztésében.
Pestvármegyei népművelés elnevezéssel jelentetett meg évente tíz alkalommal Bocsánczi Lukács felelős szerkesztő és Kehrerer Károly főszerkesztő közművelődési folyóiratot, mely 1929 januárjától 1937 júliusáig élt.
Pestvármegyei Tűzrendészeti Közlöny, vármegyei jellegű tűzrendészeti lap, a Pest-Pilis-SoltKiskun vármegyei Tűzoltó-Szövetség hivatalos lapja volt. 1912 júniusától 1915 júniusáig jelent
meg havonta, felelős szerkesztő és kiadó Pap Gedeon volt.
Pestvidéki Hírlap címmel adták ki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye városainak és községeinek
közlönyét. 1900. május 20 - 1900. szeptember 9-ig, hetente jelent meg Radó Károly felelős szerkesztésében.
A vármegyén belül a Gödöllői járáshoz tartozott Rákoskeresztúr, ezért fontos, és érdekes hírértékkel bírtak a járási lapok is.
Gödöllő és Vidéke, a gödöllői járás hivatalos közlönye 1898. január 1-től 1934. január 28-ig
jelent meg havonta háromszor.
Gödöllői Hírlap, Gödöllő és az egész járás érdekeit képviselő társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, ami 1903. május 20 és 1915. október 31 között jelent meg hetenként.
Gödöllői Hírlap, szépirodalmi, társadalmi és közgazdasági hetilap, a gödöllői járási Közművelődési Egyesület hivatalos lapja, 1928. december 2-től 1944. október 29-ig adták ki hetente, de
1934. december 23 és 1937. január 10 között szünetelt.
Gödöllői Keresztény Híradó, társadalmi lap, mely 1919 decemberétől 1921 májusáig jelent
meg havonta kétszer.
Gödöllői Közlöny, Gödöllő és az egész járás érdekeit képviselő társadalmi, szépirodalmi és
közgazdasági hetilap. 1902. július 20 és 1902. szeptember 28 között adta ki Szabó B. Géza felelős
szerkesztő és kiadó.
Budapest Környéke címmel jelent meg társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági lap, mely
1919-ben a Gödöllői Járási Tanács közlönye volt. 1918 októberétől 1919. március 15-ig olvashatták
havonta kétszer.
Előfordult, hogy a környező települések a saját sajtójukban szenteltek külön rovatot a
Rákosmenti híreknek. Így történt ez a Cinkota és Környéke című lapnál is (megjelent 1915. szeptember 10-től 1918. október 24-ig Friedrich István felelős kiadásában), ahol olvashatunk Rákoskeresztúrról is. 1915. november 10-én ismertetik, hogy vásár lesz Zsófia-telepen. 1916. március elsején pedig a vasúttal kapcsolatos problémáknak adtak hangot. „Sokat panaszkodnak Rákoskeresztúr, Rákoscsaba és Rákosliget lakosai a rossz közlekedés miatt. Ritkán járnak, tömöttek, az érkezett levelek a leglehetetlenebb állapotokról tesznek tanuságot. Figyelmébe ajánljuk Tolnay Kornél
MÁV. elnökigazgató úrnak ezeket az ázsiai állapotokat, szenteljen erre a célra néhány percet és
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vizsgálja meg e vonalak menetrendjét. Meg fogja látni az igen tisztelt elnök úr, hogy dacára a
nagy háborúnak, ennyire még sem kellene az állapotoknak elzülleni.” 1916 júliusától Rákos és
Cinkota néven folytatódik. Érdekes hírek a következők: „1916. szeptember 10-én hangverseny
lesz a Rákoskeresztúri Kaszinóban”, „1916. augusztus 26-án, Rákoskeresztúron a községi képviselőtestületi ülésen megválasztották a vízvezetéki bizottságot.”, „1917 februárjában Rákoskeresztúron 3 roncsoló toroklob eset fordult elő.”, „1917 márciusában betörések történtek Rákoskeresztúron. Nagy értékű fehérneműt, ágyneműt, élelmiszert loptak a házakból, s ahová nem tudtak
bemenni ott a baromfiállományt ritkították meg. A csendőrök nagy hajszát indítottak a tolvajok
kézre kerítésére, mely fényes eredménnyel járt.”
A Rákosi Hírlap elnevezésű politikai hetilap pedig mátyásföldi kiadású volt (1939-40-ben jelent meg hetente Szikora Zsolt Zoltán felelős szerkesztésében és kiadásában), mégis a 11. számától Rákosmenti Hírek rovatot indított. Az első évfolyam 13. számából például megtudhatjuk,
hogy új állomásépületet, és új főjegyzőt kapott Rákoskeresztúr.
A Pestkörnyéki Újság néhány száma a harmincas évekből alcímében 18 község között Rákoskeresztúrt is megemlíti, mint az ott élők érdekeit képviselő politikai, társadalmi és közgazdasági
hetilap. 1933 októberétől 1937 júliusáig jelent meg szünetekkel, változó rendszerességgel, és másmás községek fontosabb eseményeivel. Rövid híreket közölt esetenként Rákoskeresztúrról is a
Rákos Vidéke című társadalmi hetilap, mely Rákosszentmihályon jelent meg 1901. május 12 és
1938. november 27 között hetente.
A Rákosmenti községekben is adtak ki helyi hírekkel, érdekességekkel foglakozó lapokat. Ezek
közül a legkorábbi a Rákosvidéki Hírlap, mely 1910. június 19-től 1916. május 28-ig jelent meg,
mint a Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel, Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap. Hetente kétszer jelent meg Békássy Lajos, Komáry Ödön és
Füzessy Imre felelős szerkesztésében Rákosligeten a VIII. utca 4. szám alatt. Tartalmazott tárcákat, hirdetéseket, sporteredményeket, kiállításokat, de nem maradtak el a mulatságok, egyházi
ünnepek, orvosi vizsgálatok, házasságkötések, egyesületek, lopások és egyéb érdekességek hírei
sem. 1910. november 27-én megjelent számában a Lángoló kastélyudvarról ír. Elmeséli, hogy a
kastélyban átalakítási munkálatok voltak, mely során a szerszámosbódé, melyben az éjjeli őr is
fűtött, kigyulladt. Szerencsére hamar megfékezték a tüzet, így a szomszéd ház és a szalmakazal is
megmenekült.
Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusában szerepel már csak két helyi folyóirat. Az
egyik Rákoskeresztúr címmel jelent meg 1897-ben, a másik pedig a Rákoskeresztúri Általános
Ipartestület Időszakos Értesítője 1935-ből.
Megtalálható azonban még a Rákoskeresztúr és Vidéke című 1903 és 1904-ben havonta kétszer megjelenő lap, melynek Kiss Károly volt a felelős szerkesztője, és Rákoskeresztúron adta ki
Sissmann Demeter. Rákoshegy lapjának indult 1931. március 14-én a Rákoshegyi Szemle Rákosvidéki hetilap, de foglalkozott a többi település ügyeivel is. A hatodik számtól már
Rákosvidéki Szemle néven fut tovább 1931. június 27-ig. Az első évfolyam 10. számának egyik
híre, hogy kikövezik Rákoskeresztúr főutcáját, de a vármegye csak hat méter szélesre óhajtja, míg
a főjegyző, Tarnay Béla nyolc méterre szeretné úgy, hogy a különbözetet a község vállalná.
Az egyházak is jelentettek meg korabeli kiadványokat, melyek Rákoskeresztúrról is szóltak.
1904. december 25-től 1918. december 25-ig jelent meg az Evangélikus Őrálló című egyházi és
társadalmi hetilap, mely a honi négy evangélikus egyházkerület hivatalos közlönye volt. Később
már Rákoskeresztúron adták ki 1935 májusától 1936 júniusáig A Rákoskeresztúri Evangélikus
Egyház Értesítőjét. Negyedévenként jelent meg, felelős szerkesztője Kósa Pál volt. Katholikus
Értesítő címmel jelentetett meg körlevelet 1934. április 1-től 1938. április 15-ig a rákoskeresztúri és
rákoshegyi egyházközség mely kéthavonta jelent meg. A Budapest környéki református egyházak lapja volt a Református Híradó 1929-1942 között.
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A sajtóirodalom nem említi, a könyvtárakban pedig nem található Rákoskeresztúrral foglalkozó lap a hatvanas évek végéig. 1969-ből a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében fellelhető egy Rákosmenti Híradó, mely az utolsó oldalon így szólítja meg az olvasót: „A
Rákosmenti Tanácsi Híradót” ismét útjára bocsátjuk. Több meggondolásból tesszük. […] tevékenységünkről a jövőben még szélesebb és folyamatosabb formában kívánjuk tájékoztatni kerületünk lakosságát.” Megtették, hiszen a XVII. kerületi Tanács és a Hazafias Népfront jóvoltából egészen 1990-ig megjelentették az újságot évente 3 alkalommal, de a korábban megjelent híradóról
nem emlékezik meg irodalom. 1991-től Hírhozó címmel folytatódott, mint a XVII. Kerületi Önkormányzat értesítője.
Vállalati lapok is kiadásra kerültek Rákoskeresztúron. Egyik a Rákosvölgye MGTSZ dolgozóinak lapja Rákosvölgye címmel, mely 1978-tól 1989-ig jelent meg. A másik a Lombik nevet kapta,
és az Egyesült Vegyiművek dolgozóinak üzemi lapja volt 1976-tól 1989-ig.
A kilencvenes évek végétől elszaporodtak a helyi híreket, programokat ismertető hirdetésekkel tűzdelt különféle egyesületek, alapítványok, polgári körök, pártok lapjai. Megjelenésük időrendjében ezek a következők:
Rákosvidék, helyi közéleti újság, melyet a Rákosmenti Demokrata Liga jelentet meg 1990 óta.
A Rá-zene, a Rákosmenti Zenebarátok Egyesületének Lapja 1990 és 1993 között élt.
Tizenhetedik címmel indult polgári lap az Identitás Alapítvány működtetésében 1990-ben.
Rákosmenti Igaz Szó címet viselte a MIÉP XVII. Kerületi Szervezetének Lapja 1999-től, de a
kétezres évek során megszűnt.
XVII. itthon elnevezésű rákosmenti lokálpatrióta lap 2001 és 2002-ben jelent meg.
2002-től olvashatták a lakók a Helyi Hírek XVII. kerületi kiadású független lapot.
Rákosmenti Miújság lett a címe a Filács Kiadó kiadványának, mely 2004-2009-ig szórakoztatta
a lakosságot.
A Helyi Téma kerületi megjelenése szintén 2004-ben volt.
Rákosmenti Hírlevélként tájékoztat 2005-től a XVII. Kerületért Egyesület Lapja.
A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület kiadványa 2006 óta a Rákosmenti Múzeumi Estek,
mely helytörténeti témáival évente négyszer jelenik meg.
Budapesti Lámpás XVII. kerület címmel találkozhatunk az LMP fővárosi lapjával 2011 óta.
Helyi egyházi kiadvány Rákoskeresztúron a Katolikus Hírlevél, Rákoscsabán a Vasárnapi
Híresztelő, Rákosligeten a Ligeti Misszió és Rákoshegyen a Hírmondó.
A polgári körök lapjai Rákoshegyen, Rákoskerten, Rákosligeten és Rákoscsabán jelennek meg.
A felsorolt lapok széles választékából jól látszik, milyen színes Rákosmente sajtókínálata, és,
hogy a környék lakossága milyen sokféle és sokirányú forrásból tud tájékozódni.
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Rákoskeresztúr Budapest XVII. kerületének részeként
Az 1949. évi XXVI. törvénycikk 1950. január elsejével a fővároshoz csatolta az agglomeráció 23
települését, köztük Rákoscsabát, Rákoskeresztúrt, Rákosligetet és Rákoshegyet. E négy községből
megalakult Budapest Főváros XVII. kerülete. Területe ekkor 61,93 km2, lakossága az 1949-es népszámlálás szerint 35 763 fő volt, amelyből Rákoskeresztúron 9202 fő élt.1 Hiába volt ekkor azonban Rákoskeresztúr az infrastrukturális ellátottság tekintetében elmaradottabb település a másik
háromtól, fogyatkozó népességgel, központi földrajzi helyzete, legkönnyebb közúti megközelíthetősége alapján itt jelölték ki a kerületközpontot.2 A XVII. kerületi Tanácsháza a korábbi községházán, a Bulyovszky házban kapott helyet. A XVII. kerületi Tanács Végrehajó Bizottságának első
elnöke Csath János lett, aki 1945 nyarától Rákoshegyen volt párttitkár. Az általános elnökhelyettes
Huszák Jánosné, a VB titkár pedig Melis József lett.
Kevés ipari üzem alakult az új kerületben, az 1960-as évekre kialakuló szocialista nagyüzemi
mezőgazdaság jelentősebb volt. (A kollektivizálás 1961-re itt is befejeződött.) Dacára annak, hogy
a XVII. kerület 1950-től fogva közigazgatási értelemben Budapesthez tartozott, az itt található mezőgazdasági övezet a fővárosi ellátóövezet része maradt.3
A kerületi lakosságszám az 50-es, 60-as években lassú ütemben növekedett. 1970-ben mindöszsze 49 673, de még 1980-ban is csak 55 034 fő lakott itt. Egyre többen azonban eljártak más kerületekbe dolgozni. Az új autóbuszjáratok elindítása, kapcsolódásuk az Örs vezér téri (1974), illetve a
Kőbánya-Kispesti (1980) metróvégállomásokhoz, az 1970-es évektől, a személygépkocsi-állomány
növekedése ezt csak megkönnyítette.
Ezzel párhuzamosan az 1959-60 során létrehozott Budapest és környéke általános rendezési tervében már szóba került Rákoskeresztúr városias jellegű beépítése is. 1959-ben építési tilalmat

A rendelőintézet helyének
bontása 1969 körül.
Szöllősi Nagy András felvétele
Ez utóbbi létszám 2282-vel alacsonyabb, mint az 1941-es 11484. Ezt nem magyarázza sem a háborús veszteség, a holokauszttal, malenkij robottal együtt, csak az újabb területelcsatolás. (Lásd. Puzsár Imre cikkében) Rákoscsaba ekkor,
15601 fővel a legnagyobb rákosmenti település volt, s ott az 1941-es adatokhoz képest jelentős növekedés mutatható
ki, ahogyan a másik két községben is.
2 BUSKÓ Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872-1990) avagy egy integrációs
folyamat tanulságai, In: Tér és Társadalom, XV. évf., 2001/3-4. sz.
Ennek az elmaradottságnak a magyarázata, hogy a homogén közösség által lakott Rákoskeresztúrra nem szívesen
költöztek a betelepülők, s ezért maguk a telepek már a kezdet kezdetén is elkülönültek térben az anyaközségtől. A
telepesek pedig hamarabb elkezdték saját környezetük infrastruktúrájának fejlesztését, mint az anyaközség lakói.
3 BUSKÓ 2001. 138. o.
1
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mondtak ki a későbbi építkezések területén. Ez azután az 1970-es rendezési terv már konkrétabbá
vált. A hetvenes évek első felében – a negyedik ötéves tervben – a panelházak építése éppen,
hogy csak megkezdődött. Az ötödik ötéves terv viszont már 2500 új lakás építésével számolt. Rákoskeresztúron azonban ennek érdekében szanálni kellett, a Tabánt, a Tótfalut, illetve a Németfalut; körülbelül nyolcszáz házat le kellett bontani. Helyüket elfoglalta a lakótelep, lakóik sokszor a
panelekben találtak új otthonra, ahol a beköltözők zöme más kerületekből érkezett. Rákosmente
népességnövekedése a nyolcvanas években felülmúlt minden eddigi értéket: 1990-re elérte a 71
430 f őt.4 Az 1970-eshez lélekszámhoz képest az a majd 22 000 fő, aki ideköltözött, szinte kivétel
nélkül a rákoskeresztúri lakótelepen telepedett le.
A lakótelep építésének munkálatai a kiszolgáló intézmények (ABC, rendelőintézet, piaccsarnok, szolgáltatóház) alapjainak lerakásával, 1969-ben kezdődtek meg.5 Már ehhez kapcsolódtak
szanálások. A I. ütemben, 1975-ig 69 házat szanáltak a környéken.6 A II. ütemben, főleg 1977-ben
és 78-ban 362 lakást, 460 családot érintett a szanálás.7 Közülük 360-an igényeltek cserelakást, 265nek ezt sikerült a kerületben megoldani. A III. ütemben zajlott a legnagyobb szanálás, ez a Pesti
út déli oldalát érintette, a kastélytól Pest felé. 189 ingatlant bontottak el, ez 360 családot érintett,
akik közül 217 kért panellakást.8 Az utolsó ilyen akció az 1980-as évek második felében az ún.
„színes házak” területét érintette.
1983-ig az összes cserelakást igénylő 60%-át sikerült a kerületben – jórészt a lakótelepen – elhelyezni. A II. ütemben, a Tabán bontása után a legtöbben a kerületben kaptak lakást. 9 Ők többnyire
a piac melletti tízemeletes házakba költöztek. Ezekben a házakban még a közelmúltban is zömében a szanált tabáni lakosok vagy leszármazottaik éltek.10 A tehetősebbek közül ugyanakkor sokan a kerület kertvárosi részein építkeztek, felhasználva a régi házuk ellenértékeként kapott
pénzt is. Sokan költöztek Rákoshegyre, talán még többen Akadémiaújtelepre.
1990 őszén Rákosmentén is megtörtént a rendszerváltás. A új önkormányzati rendszerben az
első szabad választások alkalmával 34 tagú képviselőtestületet választott a kerület. Az első ciklusban a polgármester dr. Léránt István lett, de hamarosan Dóczi Józsefnek adta át a helyét. 1994-től
Kátai Péter, 1998-tól Devánszkiné dr. Molnár Katalin, 2002-től Hoffmann Attila, 2006-tól Riz Levente
vezette a testületet.

BUSKÓ 2001. 138-139. o.
GORDOS Anna: Faluból főváros. A paraszti élet átalakulása Rákoskeresztúron a szanálás után (1975-2008)
szakdolgozat, ELTE, néprajz szak, 2009. 38. o.
6 Az említett intézmények és a Főtér délkeleti sarkánál épült toronyházak helyén.
7 BUSKÓ 2001. 138-139. o.
8 GORDOS 2009. 52. o.
9 XVII. kerületi Tanács VB jegyzőkönyv. 1983. április 14. Idézi GORDOS 2009. 54. o.
10 GORDOS 2009. 54. o.
4
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Rákoskeresztúr gazdasági, infrastrukturális és területi fejlődése
a XVII. kerületben
Kerületünk Budapest azon kevés városrésze közé tartozott, ahol a tanácsnak végig mezőgazdasági osztályt kellett működtetnie. Rákosmentén már a szövetkezetesítés első hullámában sorra
alakultak a szövetkezetek, III. típusúak inkább a tagok szegénysége folytán, I. és II. típusúak jobbára üzleti megfontolásból. Keresztúron elsőként a III. típusú Gerő TSzCs jött létre 1948-ban Bodor
István elnökletével, 70 taggal 450 holdon (6,4 hold/fő). Egy évvel később Rákoshegyen 36 taggal
130 holdon (3,6 hold/fő) alakult a II. típusú Dózsa TSzCs. Elnöke Kundráth István lett. E kettő 1950-ben
Gerő TSz néven egyesült immáron 900 holdon Fodor András elnökletével. A II. típusú Kossuth
TSzCs 1951-ben jött létre Keresztúron 280 taggal 1400 holdon (5 hold/fő). Elnöke Altziebler Pál lett.
1952-ben kettészakadt, mert a tagság egyik fele támogatta a III. típusúvá fejlődést, míg mások inkább kiváltak, és megalakították az I. típusú Dózsa TSz-t. 1956 után a középparasztok kiléptek a
Kossuth TSzCs-ből, és csak 96 tagja maradt Mohácsi Pál elnökletével, de 1961-ben 70%-uk újra belépett a Kossuthba, 30%-uk a Dózsába. 1963-67-ig működött a négy rákosmenti TSz Önálló Közös
Vállalkozása, majd Egyszerűbb Gazdasági Együttműködése Balogh Miklós igazgatósága alatt. 25
ezer férőhelyes húsbaromfi-nevelőt építettek, de ehhez tartozott a csabai malom is, és építő, valamint parképítő részlege is volt. Közben 1966-ban Összefogás néven egyesült a Kossuth és a Dózsa
TSz. 418 tagja Tóth Józsefet választotta elnökéül, és 3000 hold földdel rendelkezett (7,2 hold/fő).
Jelentős zöldségtermesztését szőlő- és gyümölcstermesztésre váltotta. 170 tehénnel és 100
hízómarhával rendelkezett, és szeszfőzdéje is volt.1 Később az Összefogás felvette a Rákos mezeje
MgTSz nevet. 1991-ben részvénytársasággá alakult, és főként ingatlanberuházásokkal foglalkozik.
Jelenlegi tulajdonosa az Elephant Holding. 1951-ben a termelőszövetkezetek támogatására a csabai
téglagyár épületében mezőgazdasági gépállomást állítottak föl, majd 1953-tól a Pesti úton, a Keresztúri úttal szemben is volt egy telepe. Később Mezőgazdasági Gépjavító Vállalattá fejlesztették
több, mint 250 alkalmazottal.2 A Rákos mezeje MgTSz tevékenysége a Monor környéki településekre is kiterjedt.

Szivárvány Áruház 1975 körül.
Szöllősi Nagy András felvétele

TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr., XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront és a Rákosmenti Helytörténeti Bizottság, Bp., 1969. Mezőgazdaság 130-133. o.
2 TV vetélkedő segédkönyve 1969. Ipar 115-126. o.
1
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A TSz-eknek saját üzletei voltak a kerületben. A korábbi Hangya, MÁV-Konzum és ÁFoSz üzleteket, és a magánboltok egy részét minden bizonnyal a Földműves Szövetkezet vette át, aminek
1948-ban 373, 1968-ban már 3000 tagja volt. Később felvette a Rákosmenti ÁFéSz nevet. 1999-ben
részvénytársasággá alakult RÁFéSz-Coop Rt. néven, ami tagja az országos Coop hálózatnak.3
Emellett 1948-ban hozták létre a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt.-t (KözÉRt), későbbi nevén a Budapesti KözÉRt Élelmiszerértékesítő Vállalatot, amit 1952-ben általában 2 kerületenként kisebb
vállalatokra osztottak. Így jött létre a X-XVII. kerületi KözÉRt Vállalat,4 a későbbi Kőbányai
KözÉRt. Az ’50-es években még a X-XVI-XVII. kerületi Vendéglátóipari Vállalatnak voltak üzletei
kerületünkben, de a ’80-as évekre már majd minden boltot a Kőbányai KözÉRt üzemeltett, rajta
kívül csak a Rákosmenti ÁFéSz-nak volt üzlete Rákosmentén. 1992-93-ban kisebb üzleteit privatizálták, ezek egy részéből jött létre a CBA hálózata, a nagyobbakat a Plus Kft. vásárolta meg. Azóta sorra jelentek meg Rákosmentén a nagyobb áruházláncok, a (Penny Market, Lidl, stb.) üzletei,
de van hypermarket is (Tesco), sőt a környező települések bevásárlóközpontjai is részt vesznek a
kerület lakosságának ellátásában.
A Kisiparosok Országos Szövetségét 1945-ben hozták létre azzal a céllal, hogy kommunista befolyás alatt átvegyék az iparosok szervezésének feladatát, de ez csak úgy ment, hogy 1949 végéig
felszámolták az addig sokkal nagyobb befolyással rendelkező ipartestületeket. Rákosmentén is
1949-ig működött a csabai és a keresztúrkörnyéki ipartestület. A KiOSz tagság csak 1958-tól vált
kötelezővé. Ekkoriban pont e két iparágban volt a kerületnek saját kisipari termelőszövetkezete,
amikbe az iparosokat üzemileg tömöríteni igyekeztek. A Kislakásépítő és Karbantartó Szövetkezet
1952-ben, a Rákosmenti Háziipari Termelő Szövetkezet 1958-ban alakult, de fiókja volt több fővárosi
KTSz-nek és vállalatnak is, köztük a Gelka-nak (Gépipari Elektromos Karbantartó Vállalat). 1967-ban
a KiOSz tagok száma ismét 250 felett volt.5 1990-ben a KiOSz átalakult Ipartestületek Országos
Szövetségévé (IpOSz), aminek jelenleg is tagja a Budapest XVII. kerületi Általános Ipartestület.
Kerületünkben tagcsoportja van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának (BKIK) is, ami
azonban inkább fővárosi képződmény.
A szocialista kor beköszöntével átalakult az egészségügy is. A községi, biztosítói és magánorvosok helyett 1952-től bevezették a körzeti orvosi rendszert, amit 1958-tól gyermekorvosi körzetekkel egészítettek ki, ráadásul az egészségügyi ellátás ingyenes lett. 1954-ben központosították a
korábban Stefánia majd zöldkeresztes anya- és csecsemővédő intézeteket létrehozva a védőnői
hálózatot, és nemsokára bevezették a kötelező kórházi szülést. Rákoskeresztúron felnőtt fogászatot, Rákosligeten gyermek fogászatot nyitottak. 1950-ben a TBC Gondozó Intézet mellé Bőr- és
Nemibeteg Gondozó Intézetet szerveztek. 1968-ban mentő- és tüdőszűrő-állomás nyílt.6 Keresztúron
a városközpontban egészségház épült, amit a rendszerváltás után a HT Medical Center rendelőintézete egészített ki.
1950-ben infrastruktúráját tekintve a XVII., minden bizonnyal, az egyik legelmaradottabb volt
Budapest kerületei közül. 1945-ben 10442 lakásának7 többségében nem volt vezetékes víz, nagy
részében még áram sem. Az új kerületben emellett egyáltalán nem volt sem gáz-, sem csatornahálózat. Bár a régebbi és újabb parcellázások egyre inkább beépültek, ezekkel inkább csak az olcsón
telepíthető villany-, majd kissé lemaradva, de folyamatosan az egészségügyi szempontból oly
fontos vízvezeték-hálózat tarthatott lépést. A gáz- és csatornahálózat igazán csak a ’70-es években
jelent meg, és akkor is a születő lakótelepeken koncentrálódott, mert itt kisebb ráfordítással sokkal több lakást és lakót el lehetett látni ezekkel a közművekkel, ahogy szilárd burkolatú utakkal
is, ami jól mutat a statisztikákban.
www.rafesz-coop.hu
TV vetélkedő segédkönyve 1969. Kereskedelem, 127-129. o. és http://hvg.hu/magyarmarkak / Közért-Csemege
5 TV vetélkedő segédkönyve 1969. Ipar, 115-126. o.
6 TV vetélkedő segédkönyve 1969. Iskolák, 137-173. o.
7 TV vetélkedő segédkönyve 1969. Tájékoztató a XVII. kerület fejlődéséről, 51-53. o.
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Pl. 1971-ben még egyáltalán nem volt csatorna a kerületben. Az 1972-1986 közötti 15 éves időszakban csak a főgyűjtő készült el a Pesti és Péceli úton.8

Az építkezések és a
gyakori kiöntések miatt a
Rákos-patakot is szabályozni kellett.
Szöllősi Nagy András felvétele 1973 körül

Ennek következtében 1990-ben a már felépült kb. 7400 panel és több száz téglaépítésű lakótelepi lakás majd mindegyikében volt vezetékes víz, 95%-a csatornázott volt, és közel 90%-a vezetékes gázzal is rendelkezett. Ezzel szemben a 16600 családi ház közül még minden huszadikban
nem volt víz, kevesebb, mint felében volt gáz, és kevesebb, mint negyedében volt csatorna, noha
ezeket a lakók sokszor már önerőből igyekeztek megvalósítani. A gáz-, csatorna- és útépítés csak
1985-től gyorsult fel,9 aminek következtében 2001-re a 27455 lakás 90%-ában volt gáz, és 2/3-ában
csatorna.10

Budapest csatornázása, 1972-1986, szerk.: Mattyasovszky János, Paizs Iván, Párnay Zoltán, Fővárosi Csatornázási Művek, Bp., 1990.
9 Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1987-1990) avagy egy integrációs
folyamat tanulságai, in: Tér és Társadalom, XV. évf. 2001/3-4. sz., www.rkk.hu
10 www.nepszamlalas.hu
8

169

Rákoskeresztúr gazdasági, infrastrukturális fejlődése a XVII. kerületben

Új telepek 1950 után
Már az 1959-60. évi Budapest és környéke általános rendezési tervében szerepelt Rákoskeresztúr városközpont városias jellegű beépítése. Az 1970-i rendezési tervben 3500 új lakás felépítését
és 600 lebontását tervezték itt.11 A kerület vezetése is úgy fogalmazott az 1970-es években, hogy
Rákosmente kertváros, és ezt a jellegét kell erősíteni, mindazonáltal ennek a kertvárosnak is szüksége van egy városias magra. Így született meg a keresztúri lakótelepek terve. A megvalósítást kétféle formában képzelték el: állami és magánerős lakásépítéssel.
Már a IV. ötéves terv idejére (1971-75) 570 lakás felépítését tervezték, amit 1973-ban 400-ra módosítottak, de 1976-ig csak a szanálás történt meg.12 1976-ban a Fővárosi Tanács jóváhagyta az V.
ötéves terv (1976-80) lakásépítési előirányzatát, miszerint a kerületben a tanácsi célcsoportos lakásépítés keretében a Rákoskeresztúr I. ütemben (a kerületközpont tízemeletes házai) 1976-ban
131, 1977-ben 194, 1978-ban 265, a Rákoskeresztúr II. ütemben (Pesti út – szociális otthon – Gyökér utca – Bujákhida utca között) 1979-ben 315 és 1980-ban 685 lakás felépítését tervezték.13

Lakásépítések a II. ütemben.
Szöllősi Nagy András felvétele

A Rákoskeresztúr I. ütemet a BVTV (Budapesti Városépítési Tervező Vállalat) bonyolította a
Lőrinci Lakásépítő Szövetkezettel és a Prosperitás Építő Szövetkezettel, mint kivitelezőkkel, de
1974. június 13-án a FŐBER (Fővárosi Építőipari Beruházási Vállalat) vette át a lebonyolítást, az új
kivitelező pedig a BULAV (Budapesti Lakásépítő Vállalat) lett.14 Feltehetően az I. ütem határidőre
elkészült.
A Rákoskeresztúr II. ütemet a terv szerint a FŐBER készítette elő.15 Ennek keretében 1979 tavaszáig megtörtént a Tótfalu szanálása, ami 440 családot érintett, ebből 96 kertes házba, 265 pedig
az újonnan felépített lakásokba költözött, 79 család sajnos elhagyta a kerületet. Ezen a területen
összesen 1700 új lakás felépítését tervezték,16 ebből azonban 1981 áprilisáig csak 585 lakás készült
el.17
A VI. ötéves terv időszakában (1981-85) a Rákoskeresztúr II. és III. ütemében további 4200
(Építési és Városfejlesztési Minisztérium terve), illetve 4240 (saját vállalás) lakás felépítését vették
Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1987-1990) avagy egy integrációs
folyamat tanulságai, in: Tér és Társadalom, XV. évf. 2001/3-4. sz., www.rkk.hu
12 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. máj. 25., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
13 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
14 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
15 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
16 Rákosmenti Híradó, VIII. évf. 1. sz., 1979. április, 9. o.
17 Rákosmenti Híradó, XI. évf. 1. sz., 1981. április, 11. o.
11
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célba,18 de sajnos nem tudjuk, hogy ebbe beleszámítanak-e az előző tervidőszakban el nem készült lakások. A Rákoskeresztúr III. ütemet a Pesti út – Borsó utca – Újlak utca – Bakancsos utca
által határolt területen képzelték el.19 Emellett 1983-ban megkezdődött a Pesti úti tízemeletes házak előtti üzletsor építése,20 és az év végén már tervezték a kerületközpontban a lábasházak beépítését is 14 kisüzlettel.21
1988-tól a Rákoskeresztúr III./A ütem keretében a Pesti út északi oldalán, a Cinkotai út és a
benzinkút között (Színes Házak) 650 lakás építését kezdték meg.22 A Színes Házakat a Pestterv
tervezte és a Baranya Megyei Állami Építési Vállalat kivitelezte.23
Telepszerű többszintes magánerős lakásépítés keretében a Sima-Borsó utca I-II. ütemében
1976-ban 130, a Kaszálóréten 1977-79-ig évente 150, 1980-ban pedig 206, és a CinkotaiGyöngytyúk utcában 1978-79-ben évi 150, és 1980-ban 100 lakás megvalósítását ütemezték be.24
1977-ben már folyt a Sima utcai lakótelep építése, amit a Prosperitas Építőipari Szövetkezet kivitelezett, és 1978-ig 160 lakás átadását tervezték itt,25 ami 1978 augusztusában meg is történt.26 1980-ban
megkezdődött a Kaszáló réti munkáslakások építése, ahol még az évben 360 lakást kívántak átadni.27 Végül az V. ötéves tervidőszak végére (1980) csak 130 lakás készült el,27 viszont 1983-ra
már 1080 lakás, azaz 34 kivételével az összes Kaszáló réti munkáslakás felépült.29 A CinkotaiGyöngytyúk utcai területen a VI. ötéves tervidőszakban 880 lakás épült fel végül.30 A lakások feltehetően mind elkészültek, ha csúszással is, de arról biztosan tudunk, hogy az új lakóknak sok
esetben kellett küszködniük kivitelezési hibákkal.
Ugyanebben az időszakban egy másik központi koncepció keretében hirdették meg a Gyökér
utcai katolikus és evangélikus temetők kiürítését is. 1978. október végéig lehetett kérelmezni az
elhunyt hozzátartozók áthelyezését az Új köztemetőbe.31
A IV. ötéves terv alatt magánerős kölcsönnel finanszírozottan 1087 családi ház épült. 32 A VI.
ötéves terv alatt évi átlag 270 családi ház épült a kerületben,33 1983-ban 250 családi ház kapott
használatbavételi engedélyt.34 Ebben az évben, mivel a családi házas építkezések száma egyre
csökkent, a kerület vezetése úgy döntött, hogy 1300 új telket parcelláznak a csabai Zrínyi és Lemberg utcák mentén (Virágtelep, a növényekről elnevezett utcák után), valamint a keresztúri Táncsics és Széchenyi utcák mentén (Madártelep, a madarakról elnevezett utcák után). A telkek a
tervek szerint állami tulajdonban maradtak, és a lakók 70 évre tartós használatba vehették őket. A
villany- és vízvezeték-hálózatot, valamint az utak egy részét állami pénzből, a csapadék- és
szennyvízelvezetést részben állami, részben az építkezők pénzén tervezték kiépíteni. Az új lakókBudapest csatornázása, 1972-1986, szerk.: Mattyasovszky János, Paizs Iván, Párnay Zoltán, Fővárosi Csatornázási
Művek, Bp., 1990.
19 Rákosmenti Híradó, XI. évf. 1. sz., 1981. április, 11. o.
20 Rákosmenti Híradó, XII. évf. 2. sz., 1983. november, 8. o.
21 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 1. sz., 1984. április, 2. o.
22 Rákosmenti Híradó, XVII. évf. 1. sz., 1988. március, 3. o.
23 Rákosmenti Híradó, XIX. évf. 1. sz., 1990. június, 9. o.
24 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
25 Rákosmenti Híradó, VI. évf. 3. sz., 1977. november, 9. o.
26 Rákosmenti Híradó, VII. évf. 2. sz., 1978. augusztus, 3. o.
27 Rákosmenti Híradó, XI. évf. 1. sz., 1981. április, 11. o.
28 Budapest csatornázása, 1972-1986, Bp. 1990.
29 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 2. sz., 1984. április, 1. o. és Budapest csatornázása, 1972-1986, szerk.: Mattyasovszky
János, Paizs Iván, Párnay Zoltán, Fővárosi Csatornázási Művek, Bp., 1990.
30 Budapest csatornázása, 1972-1986, Bp. 1990.
31 Rákosmenti Híradó, VII. évf. 2. sz., 1978. augusztus, 6. o.
32 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet
33 Rákosmenti Híradó, XV. évf. 2. sz., 1986. augusztus, 2. o.
34 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 2. sz., 1984. április, 1. o.
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nak vállalniuk kellett, hogy 3 éven belül felépítik házukat.35 1984-ben 1334 telket alakítottak ki a 2
területen.36 1984-re újabb 400 telek kialakítását határozták el, és úgy döntöttek, hogy a már meglévő parcellákon ikerházak, 4 lakásos házak és sorházak építését engedélyezik. 37 1984-88-ig 1360
állami tulajdonú építési telket értékesítettek a kerületben.38
A Pesti úti lakóparkot az Interestate építette. Az első ütemben 3 sorházi blokk készült el 24
lakással 2000 júniusában. Decemberre újabb 20 sorházi lakást terveztek, míg a harmadik ütemre
74 társasházi otthont. Ezen kívül 400 családi ház is épült a területen, aminek utcáit 2000 szeptemberében nevezte el a fővárosi önkormányzat. Az intézményi övezetben ábécé és építőanyagcentrum is helyet kapott.39
Az építkezéseknek köszönhetően megkezdődött a kerület lakosságának gyors növekedése,
ami alapvetően az új keresztúri belváros népességnövekedését jelentette. 1977-ben még csak 54
ezer volt a kerület lakossága, 1981-ben 56 ezer, 1982-ben már 68 ezer.40 1983 végén a népességszám már 77 ezer főt számlált.41 Persze a helyi statisztika mindig eltért a hivatalos népszámlálások eredményeitől. Rákosmente népessége a hivatalos népszámlálások szerint a következőképpen alakult (ezer fő): 1949: 35,8; 1960: 42; 1970: 49,7 állandó és 50,4 lakónépesség; 1980: 54,7 és 56,3; 1990: 71,4 és 72,3; 2001: 79,2 és 80.
2004 júniusában fogadta el a helyi képviselőtestület az ún. „Kerületközpont” (Ferihegyi út –
Liget sor – Gázló utca – Szabadság sugárút – Péceli út – Pesti út határolta terület és a jelenlegi
buszpályaudvar) szabályozási tervét. A koncepció alapja, hogy az autósokat a tömegközlekedésre, a közúti forgalmat a vasútra tereljék, és ennek szellemében a buszpályaudvart a ligeti
vásútállomás mellé telepítenék parkolókat is építve mellé. Ezzel párhuzamosan új városközpontot alakítanának ki a területen belterületbe vonva a Nyilas-táblát, és tehermentesítve a meglevő
városközpontot, ahol parkosításba fognának. A Rákos-patak partján szintén parkok és egy csónakázótó kapna helyet.42 Ebből napjainkra megvalósult a buszpályaudvar felszámolása, és az új Fő
tér kialakítása.

Rákosmenti Híradó, XII. évf. 2. sz., 1983. november, 8. o.
Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 2. sz., 1984. április, 1. o.
37 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 1. sz., 1984. április, 6. o.
38 Rákosmenti Híradó, XVIII. évf. 2. sz., 1989. augusztus, 11. o.
39 Fejér Gyula: Új utcanevek a kerületben, in: Hírhozó, X. évf. 9. sz., 2000. október, 10. o. és Az első lakók már beköltöztek, in: Hírhozó, XI. évf. 1. sz., 2001. január, 9. o.
40 Rákosmenti Híradó, XII. évf. 1. sz., 1983. április, 2. o.
41 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 1. sz., 1984. április, 2. o.
42 Már tervezik az új városközpontot, in: Hírhozó, XIV. évf. 7. sz., 2004. július-augusztus, 3. o.
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Az 1956-os forradalom eseményei a Rákosmentén
Események 1956. október 23-a és november 4-e között
A forradalom alatt viszonylagos nyugalom és béke jellemezte a kerületet.1 Az események miatt
sok kerületi lakos fordult meg a belvárosban, mert a hírek nagyon sok ember kíváncsiságát keltették fel. Közülük többen a fegyveres harcokban is részt vettek, de erről igen kevés információnk
maradt fent, mert a forradalom leverése után az emberek nem mertek a forradalom alatt betöltött
szerepükről beszélni, illetve társaikat, barátaikat nem jelentették fel. Valószínű, hogy a harcokban
résztvevők nagy számban nyugatra, majd a tengerentúlra disszidáltak és ott is maradtak.
1956. október 24-én szerdán a délutáni órákban2 egy teherautó érkezett a rákosligeti rendőrkapitányság elé,3 melyről 10-12 fiatal fegyveres szállt le, és körbevették az épületet. Vezetőjük – neve ismeretlen – felszólította a kapitányság dolgozóit, hogy adják meg magukat, jöjjenek ki és adják le fegyvereiket. A rendőrség vezetője távozásra szólította fel a támadókat, ekkor az egyik fiatal támadó leadott egy sorozatot géppisztolyából a kapitányság felé. A rendőrök visszalőttek, eltalálták a fiatalt, aki később belehalt a sérülésébe. Ezután a támadók elmenekültek. A lövöldözésnek hamar híre ment, és fél óra múlva egy kis tömeg jelent meg a kapitányság előtt és a kapitányságon levő foglyok szabadon engedését és a gyilkos kiadatását követelték (értesüléseik szerint 16-17
éves gyerekeket tartottak fogva). A rendőrök elmondták, hogy nincsenek foglyok az épületben, és
nem adják ki társukat. Egy 3 tagú csoport, melynek Bartók József is tagja volt bejutott a kapitányságra, ahová Jónás Gyula engedte be őket, és személyesen győződhettek meg arról, hogy nincsenek foglyok, mivel azokat már korábban elengedték. A tűntetésnél jelen volt Boldizsár Károly is, a
tömegből ordítva uszította az embereket a rendőrök ellen.4
A kapitányságon tartózkodó rendőrök és a személyzet tanúvallomásai szerint Bartók József
megrángatta a kerületi kapitányt, Guba László ezredest, akit közben hangosan szidalmazott.5 A
forradalom leverése után Bartók és Boldizsár ellen is vizsgálatot indított a rendőrség, mert nem
csak október 24-én tűntek fel, hanem később is, mint a rákoskeresztúri nemzetőrség tagjai.
Bartók kihallgatásai során végig tagadta, hogy bántotta volna Guba ezredest. Ezzel szemben
Guba ezredes vallomásában azt állítja, hogy 15-20 fő jelent meg október 24-én a kapitányság előtt,
köztük volt Bartók is. Guba utasította Belicz Imre rendőr törzsőrmestert, hogy néhány rendőrrel
menjenek ki és fegyverezzék le a tűntetőket. Ekkor adott le valaki kintről egy sorozatot, amit a
rendőrök viszonoztak, lelőtték az egyik tüntetőt. Guba egy kocsiba rakta és bevitette a kórházba,
de a tüntető útközben belehalt a sérülésébe. Ezalatt több száz ember gyúlt össze az őrs előtt, és
kérték a gyilkos kiadatását.6
Az esettel kapcsolatban a kapitányság többi dolgozóját is meghallgatták. Méhes Sándor rendőrA városegyesítés után sok esetben már nehéz lenne csak Rákoskeresztúr történetét külön tárgyalni
ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA (A továbbiakban: ÁBTL) 3.1.9. V-143290/6. Urbán István tanúkihallgatása, 1957. július 2. Urbán István tizedes tanúvallomása szerint 17 óra körül történt az esemény.
3 XVII. kerület, Rákosliget, Kasztelli András utca 7. (a mai Liget sor) - a szerző.
4 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Guba László tanúkihallgatása, 1957. október 29. BARTÓK Károly: segédmunkás, rákoskeresztúri lakos. JÓNÁS Gyula: rendőr tizedes, rákoskeresztúri lakos. BOLDIZSÁR Károly: bádogos, segédmunkás, rákoskeresztúri lakos.
5 GUBA László: rendőr ezredes, rákosmenti lakos, a XVII. kerület rendőrkapitánya a forradalom idején.
6 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Guba László tanúkihallgatása, 1957. október 29.
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hadnagy tanúvallomásában elmondta, hogy a kerületi őrsökről felsőbb utasításra berendelték
őket a kapitányság védelmére. Méhes azt is elmondta, hogy a gyilkos lövést Egervári György alhadnagy adhatta le.7
Kucska Nándor rendőr nyomozó vallomásában elmondta, hogy a támadás után 5 személyt bevittek, akiket még a tűntetés előtt szabadon is engedtek.8
A másik vádlott Boldizsár Károly vallomásában arról beszélt, hogy október 24-én éppen hazafelé tartott a munkájából, valamivel 16 óra után (a Vegyesipari Vállalatnál dolgozik, mint bádogos), amikor ordítozásra és a nagy tömegre lett figyelmes a kapitányság előtt. Közelebb ment, és
akkor hallotta, hogy agyonlőttek egy gyereket a kapitányság előtt. Ezután hazament. Boldizsár
valószínűleg nem mondott igazat, mert Vida István rendőr látta a helyszínen Boldizsárt, aki trágár
szavakkal szidta a rendőröket és ellenük uszított – Boldizsár ezt végig tagadta.9 Vida elmondása
szerint a lövöldözés után 20-30 perccel 500-600 ember gyűlt össze a kapitányság előtt.10
Boldizsár vallomásaiban ragaszkodott ahhoz, hogy ő csak megnézte mi történt, utána hazament családjához. Kiderült, hogy ez nem igaz, mert a kapitányságon tartózkodó rendőrök közül
többen is felismerték őt, és ellene vallottak: Szamek József rendőr törzsőrmester, Brutocki János
rendőr, Szekeres József rendőr tizedes.11
A két személy ellen (Bartók és Boldizsár) a vizsgálatot elindították, 1957. szeptember 10-étől
voltak előzetesben,12 el is ítélték őket, de kutatásaim során csak a Boldizsár Károly ellen hozott
ítéletet találtam meg. Ezek szerint Boldizsár Károly 1 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott
mozgalomban való aktív részvétel büntette miatt.13
A Szabó Ervin Könyvtár egyik fiókkönyvtára a Zrínyi utcában volt, a másik pedig a Pesti úton.
1956. október 30-án a délutáni órákban nagy hangoskodás hallatszódott a könyvtár felől. A szomszédok és a „Derű” vendéglő vendégei közül sokan odasereglettek. Köztük volt idősebb Bruder
Sándor is, aki a Zrínyi utcában lakott. Elmondása szerint csak kíváncsiságból ment ki az utcára, de
mivel kicsit ittas volt (4 féldecit és 5 vagy 6 pohár bort ivott meg),14 így nem nagyon emlékszik
pontosan a történtekre. Azt tudja, hogy bement a könyvtárba, ahol már szétszórva találta a könyveket, amelyeknek egy részét az udvarra vitték és felgyújtották. A könyvtárosnő, Schwarczer Rezsőné próbálta megakadályozni a pusztítást, de miután egyedül volt, nem járt sikerrel. Bruder valamin össze is szólalkozott a könyvtárosnővel, akit pofon is vágott. Ekkor ketten lefogták és kivitték az udvarra. Elmondása szerint ezután hazament és lefeküdt aludni.15
Bruder november 4-ig otthon tartózkodott, majd Nagy Ferenc nemzetőr szólt neki, hogy álljon
be nemzetőrnek. Bruder be is ment a csabai őrsre, ahol azt látta, hogy az udvaron zsírozzák a
fegyvereket, és valamilyen folyadékot töltenek üvegekbe, de az udvaron levők közül senkit nem
ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Méhes Sándor tanúkihallgatása, 1957. november 8. MÉHES Sándor: rendőr hadnagy,
rákosmenti lakos. EGERVÁRI György: rendőr alhadnagy, rákoskeresztúri lakos.
8 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Kucska Nándor tanúkihallgatása, 1957. július 2. KUCSKA Nándor: rendőrnyomozó, rákoskeresztúri lakos.
9 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Boldizsár Károly kihallgatása, 1957. szeptember 16.
10 VIDA István: rendőr, rákoskeresztúri lakos.
11 SZAMEK József: rendőr törzsőrmester, rákosligeti lakos. BRUTOCKI János rendőr, rákosligeti lakos. SZEKERES József
rendőr tizedes, rákoshegyi lakos.
12 Bartók és Boldizsár felelősségre vonásáról 1957. október 10-én döntött a rendőrség. ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Határozat
Boldizsár Károly felelősségre vonásáról és ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Határozat Bartók József felelősségre vonásáról,
1957. október 10.
13 Boldizsár Károly pere. B. XXXII. 1479/1958. számú ítélet. 1958. november 9.
14 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Id. Bruder Sándor kihallgatása, 1957. október 15. Id. BRUDER Sándor: segédmunkás, rákoscsabai lakos.
15 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Id. Bruder Sándor kihallgatása, 1957. szeptember 16.
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ismert. A parancsnokságon kapott egy karabélyt és 15 lőszert. Ezután Tóth László csoportjába osztották be, és a közeli „Bariss” vendéglőben rendezkedtek be.16 Dél körül hazament ebédelni. Csak
később ment vissza őrhelyére, ahol már kevesen voltak. Társai elmondták, hogy lövöldözésbe
keveredtek egy kisebb szovjet egységgel. Ezután estig a megmaradt fegyverekre vigyáztak, amiket Tóth hazavitt, majd másnap leadta őket a csabai őrsön.17
A rendőrség 1957 tavaszán kezdett vizsgálódni a Zrínyi utcai könyvtár és a mellette levő párthelyiség feldúlásának és kifosztásának ügyében. Először Brudert is tanúként hallgatták ki, aki akkor azt mondta, hogy nem emlékszik semmire, ami a könyvtárnál történt, szomszédasszonyai
Szabó Andrásné és id. Várnai Sándorné mesélték el neki a történteket.18 1957. szeptember 10-én helyezték előzetes letartóztatásba.19
A tanúk kihallgatása során derült ki, hogy Bruder nem csak Schwarczernéval került szóváltásba, hanem Balogh János postai alkalmazottat is megfenyegette,20 amire ő már nem emlékezett, mert
ittas volt.
Szekeres László (szomszéd) tanúvallomásában elmondta, hogy szerinte Bruder lehetett annak
a brigádnak a vezetője, akik október 30-a körül felforgatták a párthelyiséget és a könyvtárat.
Bruder és társai az orosz könyveken kívül a szépirodalmi könyveket is el akarták égetni, amit
Schwarczerné megpróbált megakadályozni, ekkor kaphatta Brudertől a pofont. Szekeres elmondása szerint az elkövetők nemzetőrök lehettek, mert karszalagot viseltek, és a telefont is magukkal akarták vinni az őrsre, mivel az ott levő nem működött. Bruder az akció alatt végig szidta a
kommunistákat, Schwarczernét is többször sértegette.21 Bruder természetesen ezen vádakat
mindvégig tagadta.
Az ügyben kihallgatták magát a sértettet - Schwarczer Rezsőnét is -, aki elmondta, hogy csak a
munkáját végezte, amikor Bruder bejött és pofon vágta őt. Ezután Brudert kivitték az udvarra, de
onnan is ordítozott és őt szidta őt. Schwarczerné szerint Bruder egyik társa Tóth László lehetett, a
többieket azonban nem ismerte.22 Ezután hallgatták ki a könyvtár gondnoknőjét, Vitárius Istvánnét, aki elmondta, hogy október végén fegyveresek jelentek meg a lakásánál és a könyvtár kulcsait követelték, amiket ő át is adott nekik.23
Idősebb Bruder Sándor terheltként való felelősségre vonásáról 1957. december 27-én döntött a
rendőrség. Indoklás: a népi demokratikus államrend és a népköztársaság ellen irányuló összeesküvésben való részvétel. Az ügy további alakulásáról nem maradt fenn semmilyen dokumentum
sem.
A rendőrség nem csak a könyvtár elleni támadást vizsgálta, hanem a Kossuth Lajos utcai és
Zrínyi utcai MDP párthelyiségek feldúlását is, amiket a vallomások szerint október 29-én vagy 30-án
foszthattak ki. A tanúvallomások szerint, ezt az akciót ugyanazok követhették el, akik a felfordulást is okozták a könyvtárban. Erre példa Szigeti Károly gondnok vallomása, aki elmondta, hogy
október vége felé egy bajszos ember jelent meg nála és a Zrínyi utcai (MDP XVII/6-os számú)
párthelyiség kulcsait követelte, de mivel nem voltak meg a kulcsok, ezért a nemzetőrök a helyiség
Valószínűleg gépelési hiba történhetett, mert a vendéglő eredeti neve Baross volt - a szerző.
ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Id. Bruder Sándor kihallgatása, 1957. október 15. NAGY Ferenc: forradalmár, rákoscsabai lakos, több adatot nem találtam róla. TÓTH László: forradalmár, rákoscsabai lakos, több adatot nem találtam róla.
18 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Id. Bruder Sándor tanúkihallgatása, 1957. március 8.
19 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Határozat Id. Bruder Sándor letartóztatásáról és a házkutatás elrendeléséről, 1957. szeptember 10.
20 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Bene András tanúkihallgatása, 1957. július 11. Bene választotta szét Brudert és Baloghot. BALOGH János: postai alkalmazott, levélkihordó, rákoscsabai lakos.
21 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Szekeres László tanúkihallgatása, 1957. július 1. SZEKERES László: gondok, rákoscsabai lakos.
22 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Schwarczer Rezsőné tanúkihallgatása, 1957. július 1.
23 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Vitárius Istvánné tanúkihallgatása, 1957. július 12.
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ajtaját feltörték, az irodákat feldúlták, több mindent elvittek (például a párt tagjainak iratait is).
Ezen kívül több könyvet, iratot, és a vörös zászlót is elégettek.24 Arról, hogy a Zrínyi utcai pártházat kik foszthatták ki, pontos információk nem maradtak fent, viszont a Kossuth Lajos utcai pártházéról annál több.
Egyik tanúvallomásának köszönhetően keveredik bele az ügybe maga Bánkuti (Mikla) Antal is,
aki vallomásában Simon Károly, Piskó György, Katona Vilmos és Mikla László ellen vallott.25 A Kossuth Lajos utcai párthelyiséget a nemzetőrök nem akarták kifosztani. A csabai parancsnok Szomor
Béla26 azt a parancsot adta a nemzetőröknek, hogy a párthelységből hozzák el a rádiót és az írógépet, mert nagy szüksége volna rá a parancsnokságnak. Ám a nemzetőrök nem csak a kért tárgyakat vitték el, hanem egy összefoglaló jelentés szerint 17 káderanyag is eltűnhetett, illetve sok karton, ami a párttagok személyes anyagait tartalmazta.27
1956. november 4-én délelőtt már több szovjet kocsi is elhaladt a csabai főúton (Kossuth utca)
Pest irányába. A tanúvallomások szerint ezalatt a rákoscsabai őrsön már megkezdődött a felkészülés az esetleges szovjetek elleni harcra.28 Az őrsön ekkor már több mint 100 ember tartózkodott. Valaki csak állt az udvaron, de többen gyúlékony anyagokat töltögettek különböző palackokba, illetve a fegyvereiket tisztogatták. A fegyverkezés után a parancsnok, Szomor Béla 10-15
fős csoportokra osztotta szét az embereket, akik elfoglalták őrhelyeiket.29
Egyes vallomásokban három, más vallomásokban több csoport is szerepel. Véleményem szerint 5 főbb gócpont jött létre november 4-én: az első maga a rendőrőrs (ez volt a rákoscsabai parancsnokság), a második a Kossuth utcában levő Fodrászat, a harmadik a szintén ebben az utcában levő Cipész Szövetkezet (melynek épülete a Hadkiegészítő Parancsnokságtól nem messze
állt), és a Kossuth utca Zrínyi utca sarkán levő református templom mögötti üres vendéglő. Több
kisebb csoport a Kossuth utca többi házában vagy udvarán helyezkedett el.
Délután, nagyjából egy és két óra között két szovjet teherautó haladt el a Kossuth utcán a városközpont és Pest felé. Az egyik egy mentőkocsi volt (oldalán a vörös kereszttel), a másik pedig
egy ponyvás szervízkocsi (némely vallomásban műhelykocsi). Ekkor valószínűleg a Hadkiegészítő Parancsnokságon levő nemzetőrök közül nyithatott valaki tüzet. A mentőkocsi még időben el
tudta hagyni a helyszínt, de a szervizautónak kilőtték az első kerekét, így az 50 métert gurult
még, majd megállt. A szovjet katonák leszálltak a teherautóról és a közeli árokban vettek fel tüzelőállást. Nagyjából 8-10-en lehettek. A csabai parancsnok Szomor Béla riasztotta a csabai vasútállomáson tartózkodó csapatot – melynek Kalina János volt a vezetője –, hogy hagyják ott állásukat
és jöjjenek fel az őrsöt védeni, és a fegyvereseknek segíteni.
A lövöldözés 1-2 órán keresztül tarthatott. Egy szovjet harckocsi érkezett, ami tüzet nyitott. 30
ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Szigeti Károly tanúkihallgatása, 1957. július 10.
ÁBTL 3.1.9. V-143290/3. Bánkuti (Mikla) Antal tanúkihallgatása, 1957. július 15. SIMON Károlyról, KATONA Vilmosról
és PISKÓ Györgyről nem találtam adatot. BÁNKUTI Antal és MIKLA László rákoscsabai nemzetőrök voltak.
26 SZOMOR Béla: egykori horthysta tiszt, a rákoscsabai nemzetőrség parancsnoka, a forradalom után nyugatra távozott.
27 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Összefoglaló jelentés, 1957. június 19. Ez az állítás nem állja meg a helyét, mert ekkor még Bagarus
Pál volt a parancsnok, és a XVII. kerületi nemzetőrség csak október 30-án este alakult meg hivatalosan - a szerző.
28 A rendőrség és az ügyészség azt akarta bizonyítani, hogy a támadás előre kitervelt és céltudatos volt. Azért szerepel
több vallomásban az, hogy az őrsön sokan voltak november 4-én reggel, és a fegyverek tisztogatásával illetve a töltögetéssel voltak elfoglalva, de Válóczy István szerint ez nem így volt.
29 Az embereket azért kellett szétosztani, mert egy esetleges szovjet támadás esetén egyetlen harckocsiból leadott sorozat, vagy kilőtt lövedék rengeteg embert megölt volna.
30 Az egyik lövedék a Hadkiegészítő Parancsnokság mellett álló házba csapódott be, ahol egy négytagú család tartózkodott. Szerencséjükre az ágyúgolyó betörte az ablakot és a nyitott szobaajtón keresztül a spájzban csapódott be és ott
robbant fel. A spejz teljesen megsemmisült, de a család életben maradt. A házban ifj. Hanyicska Ferenc lakott a szüleivel. ÁBTL 3.1.9. V-143290/1. ifj. Hanyicska Ferenc tanúkihallgatása, 1957. május 17. Hanyicska szerint a Hadkiegészítő Parancsnokság felől érkezhetett az első lövés. Hanyicska kiment megnézni, hogy kik vannak az udvarukban, de
senkit nem ismert fel közülük.
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Amíg a nemzetőrök fedezéket kerestek, addig a szovjet harckocsi felszedte a sebesülteket és a halottakat. Ezután a harckocsi Pest felé elhagyta a helyszínt és így zárult le a lövöldözés. A támadásban a szovjetek szerint 3 katona halt meg, egy tiszt és két kiskatona.31 A lövöldözés után az emberek nagy része hazament.

Események a forradalom leverése után
Az 1957. június 19-én keletkezett rendőrségi összefoglaló jelentésből kiderül, hogy néhány személy megrongálta a rákoscsabai vasútállomás melletti vasúti síneket. A rendőrségi jelentés szerint
1956. november 17-én este 22.41 perckor a 469. számú tehervonat tartott Pécelről Budapest felé,
amikor a rákoscsabai állomástól 600-700 méterre kisiklott és felborult. A vezető megsérült, a mozdony és az általa vontatott 10 vagon pedig összetört. A rendőrség már az első percben kizárta a
baleset lehetőségét, mivel a síneket valaki felszedte, és emiatt siklott ki a vonat. A rendőrség kihallgatta a rákoscsabai állomásfőnököt, Szász Bélát, aki elmondta, hogy néhány napja Tóth László kerületi lakos felkereste őt (november 15-én), és sínlazító csavart vagy kulcsot kért tőle, de nem volt.
Szász megígérte Tóthnak, hogy amiben tud segít neki.32 A rendőrség így jutott el Tóth Lászlóhoz,
aki végig tagadta, hogy bármi köze lenne a cselekményhez. Rajta kívül a következő személyek kerültek a rendőrség látókörébe: ifjabb Bruder Sándor, Tóth László és Megyesi Mihály. A rendőrség a
tanúvallomásokra alapozva három személyt (Tóth, Megyesi, Bruder) közbiztonsági őrizet alá helyezett 1957. február 23-án, majd internálták őket33 (bár semmit sem tudtak rájuk bizonyítani).
A tanúk állítása szerint már korábban megtervezték az akciót. Először robbantani akartak,
majd erről a tervről letettek, mivel féltek, hogy ők is megsérülhetnek a robbanásban, ezért dönthettek úgy, hogy felszedik a síneket.34

A Nemzeti Bizottság megalakulása és működése
Az Országos Forradalmi Bizottság Dudás József vezetésével jött létre. 35 A XVII. kerületi Nemzeti Bizottság – néhány helyen Bizottmány – csak ezután alakult meg. Az Országos Bizottság központja a II. kerületben, a Szabad Nép székházában volt. A Nemzeti Bizottság feladata volt a nemzetőrök ellátásának megszervezése, illetve a bizottság gondoskodott a nemzetőrök élelmezéséről,
a felszerelésről (fegyverek, teherautók).
A XVII. kerületi Nemzeti Bizottság megalakulását gondosan előkészítették. Machács Lajos és
Tarnóczy Lóránd október 24-e és október 28-a között több emberrel is egyeztetésen vett részt.36 Az
Ezt erősíti meg Dunajev ezredes jelentése is, mely szerint egy szovjet őrnagy és két sorkatona, A jelentést 1957. december 17-én írta meg a HM-nek. DUNAJEV ezredes a 14102. számú katonai egység parancsnoka volt. in: HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR (A továbbiakban: HL) XI-22-a. Budapesti Katonai Bíróság, Válóczy István és társainak anyaga (B. III.
248/1958.), 248-249. o.
32 A segítség abból állt volna, hogy Szász szól Tóthéknak, ha esetlegesen rabokat transzportálnának keletre, és akkor a
nemzetőrök, ha kell akár fegyveresen is, de megakadályozzák, hogy ártatlan magyarokat vigyenek ki a Szovjetunióba.
33 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Összefoglaló jelentés (Tárgy: A XVII. kerületi ellenforradalmi szervezetek tevékenysége),
1957. június 19. A 3 elkövetőt internálták, de erről sem maradt fent semmilyen hivatalos feljegyzés. Ifjabb BRUDER
Sándorról és MEGYESI Mihályról nem találtam több adatot.
34 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Összefoglaló jelentés 1957. június 13. E szerint a korábban keletkezett jelentés szerint az állítólagos elkövetők elismerték a terrorcselekmény ötletét, de az elkövetés tényét nem ismerték el. Az internáltak későbbi sorsáról nem maradt fent semmilyen feljegyzés, sőt a hivatalos eljárásáról sem találtam semmilyen iratot a kutatásom során, csak ebből a két Összefoglaló jelentésből tudunk meg néhány részletet - a szerző.
35 DUDÁS József (1914-1957): mérnök, gépész, politikus. Az antifasiszta ellenállási mozgalom résztvevője, 1944-ben a
fegyverszüneti tárgyalások moszkvai küldöttségének a tagja. 1945 után törvénysértések áldozata. 1956-ban a Magyar
Nemzeti Forradalmi Bizottmány vezetője, a Magyar Függetlenség című lap főszerkesztője. November 4-én megsebesült. November 21-én tárgyalás ürügyével a Parlamentbe csalták, letartóztatták, halálra ítélték, és 1957-ben az elsők
között kivégezték.
36 MACHÁCS Lajos: gimnáziumi tanár, rákosmenti lakos, a XVII. kerületi Nemzeti Bizottság tagja. Dr. TARNÓCZY Lóránd:
ügyvéd, rákoshegyi lakos, a forradalom idején a Nemzeti Bizottság titkára.
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egyeztetések témája a kerület rendjének megszervezése volt. Az egyeztetéseken Machács Lajos
tanár kijelentette, hogy a rendet olyan embereknek kell fenntartaniuk, akik nem baloldaliak, hanem nemzeti érzelműek.37
A rákosmenti Nemzeti Bizottság alakuló ülését a Hazafias Népfront épületében tartották meg
október 30-án délután 6 órai kezdettel. Az épület viszont túl kicsinek tűnt, mivel közel 120-150
ember gyűlt össze,38 ezért átmentek a Bartók klubba, ahol éppen akkor tartottak gyűlést az egykori kisgazdák is.39 Pákozdy Ferenc vallomása szerint az alakuló ülésen a régi (1950 előtti) koalíciós
pártok tagjai vettek részt (NPP, SZDP, MDP, FKgP).40
Az alakuló ülésen több dolgokról is egyeztettek a résztvevők. Az első és legfontosabb kérdés a
személycserék ügye volt. A gyűlés Pákozdy Ferenc írót választotta meg az Ideiglenes Nemzeti
Bizottság elnökévé, a tanácselnököt, Stenczinger (Szépvölgyi) Jenőt és helyettesét Huszák Jánosnét
pedig leváltották.41 A résztvevők megválasztották az új elöljárót Kardos Bélát és helyetteseit: Kass
Imrét és Dr. Szép Istvánt, akik a segédjegyzők lettek.42 Az Ideiglenes Nemzeti Bizottság létszáma
15 fő volt. A vezetőség úgy határozott, hogy a végleges létszámot majd másnap döntik el. A
Nemzeti Bizottság még rendelkezett arról is, hogy a kerület élelmiszerrel történő ellátását meg
kell szervezni, illetve albizottságokat kell felállítania a zavartalan működés érdekében. Arról is
határoztak, hogy a rendőrséget le kell fegyverezni, és a megalakult nemzetőrségnek kell átvennie
a rendfenntartói szerepet. A rendőrség lefegyverzése még aznap este meg is történt. 43 Először a
ligeti kapitányságra mentek a nemzetőrök, majd Rákoscsabára és Rákoshegyre.44
Másnap reggel újra összeültek, véglegesítették a neveket és a létszámot, és felállították az albizottságokat is. A vezetőségben személyi változás nem történt, de a bizottság létszámát 30 főre
emelték. Még aznap délelőtt Pákozdyék átmentek a kerületi Tanácsházára – ami a Pesti úton volt
–, és itt Pákozdy közölte a tanács vezetőjével, Stenczinger Jenővel, hogy őt és helyettesét Huszáknét leváltják, és helyettük Kardos Béla lesz a kerület vezetője.45 Még aznap délután 2 órára egy
gyűlést hívott össze a Nemzeti Bizottság a keresztúri piachoz. A gyűlésen 2-3000 ember vett részt.
Felszólaltak a Nemzeti Bizottság vezetői, bejelentették, hogy megalakult a kerületi Nemzeti Bizottság és felállt a Nemzetőrség, a régi vezetőséget pedig már le is váltották. Tarnóczy bemutatta
a kerület új vezetőségét, akiket a jelenlevők meg is tapsoltak.
ÁBTL 3.1.9 V-143290/6. Tőkei Imre tanúkihallgatása 1957. november 1. Tőkei a munkástanács elnökeként vett részt a
Nemzeti Bizottság ülésein.
38 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Dr. Fekete László kihallgatása, 1957. november 9.
39 A kisgazdák részvételére bizonyíték Gébele György volt kisgazda tanúvallomása. ÁBTL 3.1.9. V-143290/3. Gébele
György tanúkihallgatása, 1957. december 5. Ezt erősíti meg Keresztúri István (szintén kisgazda) vallomása is. ÁBTL
3.1.9. V-143290/3. Keresztúri István tanúkihallgatása, 1957. december 11. A tanúk nem tudták, hogy mi zajlik a szomszédos helységben. Erről csak menet közben értesültek.
40 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Pákozdy Ferenc kihallgatása, 1957. november 26. Pákozdyt október 30-án reggel Kardos és
Machács azért kereste fel, hogy meghívja az esti összejövetelre. PÁKOZDY Ferenc: író, a Népfront XVII. kerületi elnöke, a forradalom alatt a Nemzeti Bizottság vezetője.
41 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Pákozdy Ferenc kihallgatása, 1957. november 22. Pákozdy vallomásában azt állította, hogy ő
kiállt a tanácselnök mellett, így aznap (30-án) még nem váltották le. Erre csak másnap került sor.
42 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Kardos Béla kihallgatása, 1957. október 23. KARDOS Béla: a forradalom alatt a kerület elöljárója. KASS Ernő: segédjegyző a forradalom alatt, Dr. SZÉP István: ügyvéd, segédjegyző a forradalom alatt. Több adatot
nem találtam róluk.
43 A nemzetőrparancsnokok ezen a napon kapták meg a hivatalos megbízóleveleiket. ÁBTL 3.1.9 V-143290/3. Pákozdy
Ferenc kihallgatása 1957. október 31. A legtöbb megbízólevelet Pákozdy, és a titkár Tarnóczy Lóránd írta alá.
44 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Hegedűs Mihály kihallgatása, 1957. december 4. de Hegedűs szerint a nemzetőrök nem voltak agresszívek, a lefegyverzés rendben lezajlott.
45 ÁBTL 3.1.9. V-143290/3. Tarnóczy Lóránd kihallgatása, 1957. szeptember 19. Ezt erősíti meg Kardos vallomása is.
ÁBTL, 3.1.9. V-143290/4. Kardos Béla kihallgatása, 1957. december 11.
37
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Ezalatt Machács Lajos két emberrel: Hangai Jakabbal és Tordai Endrével Dudásékhoz ment, hogy
tárgyaljon velük, és elmondja, megalakult a XVII. kerületi Nemzeti Bizottság. De Dudás épp nem
ért rá, ezért helyettesével tárgyaltak.46 Machács írt egy cikket arról, hogy a XVII. kerületben is
megalakult a Nemzeti Bizottság. Ez a cikk a Magyar Függetlenség 1956. november 1-i reggeli
számban meg is jelent:
„…A XVII. kerületben is megalakult a Nemzeti Bizottmány. Szervezését a rákoshegyi Kisgazdapárt néhány lelkes tagja végezte. Október 29-én, a Rákosi-rendszer által megszüntetett demokratikus pártok képviselőinek részvételével, a kerület köztiszteletben álló személyeiből, kijelölte a Nemzeti Bizottmány tagjait. A pártok képviselői még ugyanaz nap este megszervezték a fegyveres nemzetőrséget, leváltották a kerületi rendőrkapitányt (Guta ezredest), és mivel a rendőrség lőtt a fegyvertelen lakosságra - lefegyverezték a rendőrséget.
A rendőrségnek a nép bizalmát bíró tagjai a nemzetőrség tagjai lettek. Október 31-én délelőtt 9 órától a pártok képviselői megkezdték a délután 2 órára összehívandó nagygyűlés szervezését. Délután 2 órakor több ezer
főnyi tömeg gyűlt össze a rákoskeresztúri elágazásnál, ahol megválasztották a Nemzeti Bizottmány tagjait. A
Nemzeti Bizottmányba a kommunista párt által jelölt tagokat, a nép viharos tüntetés közepette elutasította.
A Nemzeti Bizottmány ezután a tömeg lelkes hangulata mellett átvette a kerület politikai életének és közigazgatásának vezetését. (Machács Lajos tanár, a XVII. kerületi Nemzeti Bizottmány tagja)…”47
November 1-jén Tarnóczy Lóránd lett a Nemzeti Bizottság titkára Dr. Fekete László helyett.48
Ezen a napon hozták létre az albizottságokat is. A közbiztonsági albizottság vezetője Gyurcsánszky
István lett.49 A többi albizottságról Tőkei Imre tanúvallomásából tudunk meg részleteket: közellátási
albizottság (Kocsis Imre vezette), jogi albizottság (Dr. Fekete, Pusztai), mezőgazdasági albizottság
(Schlekmann) és a káderanyagok átvizsgálására is külön bizottság alakult (Pusztai és Kocsis vezetésével).50 A kerület ellátását a vasútállomásokon veszteglő gabonával tele levő vagonokból oldották
meg. A vasútállomásokról szállították a gabonát a malmokba, onnan a pékeknek, akik szorgosan
sütötték a kenyereket. November 5-én a vagonokat kifosztották, így a szállítás abbamaradt.51
A november 1-jei ülésen a következőkről határoztak a bizottság tagjai: az MDP keresztúri helységét ideiglenes szülőkórházzá alakították át, míg a többi párthelyiséget a nemzetőrök rendelkezésére bocsátották. Ezen kívül a bizottság több röplapot is kiadott (felhívások; belépés a nemzetőrségbe, fegyver beszolgáltatás; meghívók). A röplapok szövegét állítólag Machács Lajos fogalmazta és Kocsis gépelte. A sokszorosítást pedig a keresztúri Tatarozó Vállalatnál végezték.52
A Nemzeti Bizottság szoros kapcsolatban állt a XVII. kerületi gépállomással, melynek vezetője
Mateovics József volt. Mateovics tanúvallomásában elmondta, hogy a nemzetőrség a forradalom
alatt többször felkereste a gépállomást, hogy benzint vételezzenek. Az egyik alkalommal Pákozdy
ÁBTL 3.1.9. V-143290/5. Machács Lajos kihallgatása, 1957. október 24. HANGAI Jakabról és TORDAI Endréről nem találtam semmilyen adatot.
47 IZSÁK Lajos - SZABÓ József: 1956 a sajtó tükrében (1956. október 22. - november 5.). Debrecen, Kossuth Kiadó, 1989. (A továbbiakban: IZSÁK - SZABÓ 1989) 220. o. Magyar Függetlenség - A Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja I. évfolyam, 4.
szám. 1956. november 1. 4. o. A Magyar Függetlenség volt a Forradalmi Bizottság hivatalos lapja, amely 1956. október 31. és
1956. november 3. között jelent meg. Felelős szerkesztője Dudás József volt. A cikkben két hiba is szerepel: a Nemzeti Bizottság október 30-án alakult meg, és a kerületi rendőrparancsnokot Guba Lászlónak hívták - a szerző.
48 Dr. FEKETE László: ügyvéd: a forradalom alatt október 30-a és november 1-je között a XVII. kerületi Nemzeti Bizottság
titkára.
49 ÁBTL 3.1.9. V-143290/3. Tarnóczy Lóránd kihallgatása, 1957. október 25. GYURCSÁNSZKY István: egykori földbirtokos,
kisgazda politikus, rákoskeresztúri lakos.
50 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Tőkei Imre tanúkihallgatása, 1957. november 1. TŐKEI Imre a XVII. kerületi Munkástanács
elnöke volt.
51 ÁBTL 3.1.5. O-16642. „Barcikai János” fedőnevű informátor jelentése, 1957. június 14. „Barcikai János” fedőnevű informátor valószínűleg rákoshegyi lakos lehetett, mert jelentéseinek nagy többsége Rákoshegyhez köthető. Illetve a nemzetőrségnek és a Nemzeti Bizottságnak is tagja lehetett, mert jelentéseiből nagyon sok mindent megtudhatunk.
„Barcikai” „B”- és „M”-dossziéja nem maradt fent - a szerző.
52 ÁBTL 3.1.5. O-16642. „Barcikai János” fedőnevű informátor jelentése, 1957. június 14.
46
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is megjelent a gépállomáson és kérte Mateovicsot, hogy adja kölcsön az állomás vontató autóit és
nagy mennyiségű benzint. Mateovics a vontatók kölcsönadásához nem járult hozzá, arra hivatkozva, hogy azok kellenek az őszi mezőgazdasági munkálatokhoz. Mint később kiderült, a vontatók légvédelmi lövegek szállítására kellettek volna.53
A XVII. kerületi ügyész, Horváth László kommunista volt, ami a bizottságban sokaknak nem
tetszett, és arra törekedtek, hogy Horváthot eltávolítsák a helyéről. Machács többször is bement a
Budapesti Ügyészségre, hogy Horváth leváltását kérje. Dr. Fekete Lászlót szerette volna kerületi
ügyésznek, de ez nem történt meg. Ehelyett Fekete a jogi albizottság vezetését vállalta el. 54
1956. november 3-án Edelényi László honvéd főhadnagy megjelent a XVII. kerületi rendőrkapitányságon. Elmondta, hogy a kerületi Hadkiegészítő Parancsnokságon dolgozik, és a felettese, Bai
József százados küldte ide. Bai telefonon beszélt a kerületi honvéd parancsnokkal, Molnár alezredessel, aki elmondta neki, hogy a Kiegészítő Parancsnokságnak kell átvennie a nemzetőrség irányítását, mert mindenhol ez történik. Még aznap délután Bai és Edelényi a Nemzeti Bizottsághoz
mentek, ahol már többen várták őket (Pákozdy, Tarnóczy, Machács, Kocsis, Szomor). Edelényi
elmondta, hogy mi a feladata, ezt a Nemzeti Bizottság tudomásul vette, és Edelényi megbízólevelét alá is írta. Így lett Edelényi László a kerületi parancsnok, míg Hegedűs a helyettese lett. 55 A
megbeszélésen arról is döntés született, hogy a polgári személyektől vissza kell venni a fegyvereket, mert elég nagy káosz és fejetlenség van emiatt a kerületben. Plakátokat akartak nyomtatni és
hangosbeszélős autókkal akarták körbejárni a kerületet, de ez elmaradt. Baiék célja az volt, hogy
fokozatosan leszereljék a nemzetőrséget, és a polgári személyek helyett a Kiegészítő Parancsnokság által kiválasztott tartalékosokkal töltsék fel az állományt, mert az általuk kiválasztott emberek
hűek voltak a párthoz, míg a forradalmárok, nemzetőrök ellenségüknek tekintették a pártot és a
párt vezetőségét.56
November 4-én Kun János tartalékos ezredes jelentkezett a ligeti rendőrkapitányságon, majd a
tanácsházán (ahol a Nemzeti Bizottság is székelt), és felajánlotta szolgálatait a nemzetőrségnek,
miután katona volt és értett az irányításhoz.57 A Nemzeti Bizottság délelőtti ülésére behívatta a
Kossuth tsz elnökét Fodor Andrást, és közölték vele, hogy a tsz állatállományát szét kell osztani a
gazdák között, mert az állatok nem juthatnak az oroszok kezére. Ám Fodor ebbe nem ment bele,
és az utasítást nem hajtotta végre.58
November 5-én reggel a Nemzeti Bizottság vezetősége és Hegedűs úgy döntöttek, hogy maguknak kell megszervezniük a karhatalmat a nemzetőrök és a rendőrség bevonásával. A Nemzeti
Bizottság ezután már csak egyszer ült össze november 9-én, amikor kimondták a bizottság végleÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Mateovics József tanúkihallgatása, 1957. október 25.
ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Dr. Fekete László kihallgatása, 1957. november 9. Fekete társainak elmondta, hogy addig,
amíg az új rendszer meg nem szilárdul, addig semmit nem tehetnek, de ha majd létrejön egy új testület és a jogrend
megszilárdul, akkor lehet majd ügyészt választani.
55 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Edelényi László feljegyzése Hegedűs Mihályról és saját tevékenységéről, 1957. december 20.
A feljegyzés hemzseg a hibás dátumoktól: Edelényi összetéveszti a hónapokat, a novemberben történt eseményeket
rendszeresen októberre teszi.
56 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Edelényi László tanúkihallgatása, 1957. december 21.
57 ÁBTL 3.1.9. V-143290/5. Kun János kihallgatása, 1957. szeptember 4. Kun Nagy Imre beszédének a hatására döntött
úgy, hogy beáll a nemzetőrség vezetőségébe. Kun János és Edelényi László kinevezéséről fennmaradt a hivatalos
kinevezési végzés Tarnóczy és Pákozdy aláírásával.
58 ÁBTL 3.1.9. V-143290/5. Fodor András tanúkihallgatása, 1957. szeptember 10. A XVII. kerületben 3 TSZ, működött: a
Dózsa (1949), a Micsurin (1949) és a Kossuth TSZ. (1957). Ezek a TSZ-ek működtek a XVII. kerületben. In: ÁBTL 3.1.5.
O-16642. Összefoglaló jelentés, 1958. május 6. Az O-16642. számú dossziét („Budapest, XVII. kerületi politikailag
kompromittált személyek”) a BM-BRFK Politikai Nyomozó Osztálya nyitotta 1957. január 29-én és 1977. december 5én zárták le. A dossziéban a politikailag kompromittált személyek nyilvántartása található, illetve az objektumokról
több jelentés (mezőgazdasági- és ipari vállalatok, iskolák, egyházak, pártok), illetve a lakosság összetételéről is találhatunk a dossziéban jelentéseket - a szerző.
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ges megszűnését. A Nemzeti Bizottság még egyszer, illegálisan összeült november 16-án a Bartók
Klubban, ahol Tarnóczy és Machács vezetésével arról tárgyaltak, hogy a szovjet csapatokat minél
előbb ki kell vonni, és a helyükbe más nemzetek katonáit kell behozni. A megbeszélésen szó esett
a munkástanács felállításáról is, de ennek nem lett semmilyen eredménye.59
November 6-án a Nemzeti Bizottság tagjai felkeresték Stenczingert és Huszáknét és átadták
nekik a megbízólevelüket. A visszahívásra azért került sor, mert a bizottság tagjai tudták, hogy az
oroszok bármikor megjöhetnek, és nem akartak bajba kerülni.60
November 8-án megtörtént a rákosmenti Nemzetőrség teljes felszámolása. Óhegyi József rendőr
őrnagy a szovjet páncélosok és katonák támogatásával, ellenállás nélkül vette vissza az összes
őrsöt. A szovjetek pedig minden fegyvert, lőszert és gránátot elvittek.61
November 8-án és 9-én Budapest minden kerületében szovjet katonai városparancsnokságokat
állítottak fel, amelyek megkezdték a rend helyreállítását.62 Ez a folyamat ment végbe november
10-én Rákosmentén is. Ezen a napon Guba László ezredes lett újra a XVII. kerületi rendőrkapitányság parancsnoka, miután az ezt megelőző napokban a szovjetek és a rendőrség egy része
visszavette a rendőrőrsöket és rendőrkapitányságokat.63 Az őrsök visszavételében élen járt a már
említett Óhegyi József rendőr is, aki a forradalom alatt még nemzetőri szolgálatait ajánlotta fel a
nemzetőrségnek, majd pár nappal később már a szovjet katonákkal és tankokkal a háta mögött
tért vissza.
A Nemzeti Bizottság ellen is pert indítottak, és 8 embert ítéltek el. A polgári bíróság ítélkezett
mind első-, mind másodfokon.64
Pákozdy Ferenc a Nemzeti Bizottság elnöke az eljárás alatt végig azt bizonygatta, hogy a Nemzeti Bizottságban ő volt az egyetlen kommunista, védekezésül azt hozta fel, hogy csak menteni
akarta a menthetőt, nem akart a Nemzeti Bizottság elnöke lenni, de nem merte nem elvállalni. A
vallomás végén kijelentette, hogy barátai igazolni tudják őt.65 Erre bizonyítékot is találtam: a Táncsics-kör egy levelet írt a vizsgáló tisztnek (Sós György rendőr ezredesnek), melyben egy emberként kiálltak Pákozdy mellett.66 Ennek köszönhetően, még 1957. november 27-én szabadon is engedték őt, és a bűnvádi eljárás alatt szabadlábon védekezhetett. Az indoklásban az állt, hogy
Pákozdy már 1927 óta tagja a munkásmozgalomnak, Horthyék kétszer is börtönbe küldték (1 évre és fél évre) és 1945 óta tagja a pártnak (MKP, majd MDP).67
Pákozdy felelősségre vonásáról 1957. november 28-án döntöttek, de mégsem ítélték el, hanem
felmentették, és szabadon engedték.68

ÁBTL 3.1.9. V-143290/3. Dr. Tarnóczy Lóránd kihallgatása, 1957. december 12.
ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Pákozdy Ferenc kihallgatása, 1957. november 26.
61 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Összefoglaló jelentés, 1957. május 10.
62 GYÖRKEI Jenő – HORVÁTH Miklós (szerk.): Szovjet katonai intervenció, 1956. Budapest, H&T Kiadó, 2001. 166. o.
63 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Guba László tanúkihallgatása, 1957. október 31. Az utóvédharcok november közepéig eltartottak.
64 Az elsőfokú ítélet: ÁBTL 3.1.9. V-143290/5. Ítélet Tarnóczy Lóránd és társai ügyében. B. XIII. 3037/1958/20. Bp. Fővárosi Bíróság, bíró: dr. Mikes István (ülnökök: Kenedi Benő, Vágó Bernátné), 1958. november 25. Zárt tárgyalást rendeltek el. A tárgyalás napjai: 1958. október 27., 29., 31., november 4., 6., 10., 12., 14., 18. A másodfokú ítélet: ÁBTL
3.1.9 V-143290/5. BF. I. 244/1959/29. Ítélet Tarnóczy Lóránd és társai ügyében. Legfelsőbb Bíróság Különtanácsa, elnök: dr. Simor Pál (előadó bíró: dr. Schirilla Iván, Dr. Papp László bíró), 1959. március 24. Zárt tárgyalás volt. A tárgyalás napja: 1959. március 16.
65 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Pákozdy Ferenc kihallgatása, 1957. október 27. és 1957. november 22.
66 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. A Táncsics-kör levele Sós György ezredesnek, 1957. november 27. Barátai szerint Pákozdy
nem állt a forradalom mellé, hanem csak segíteni akart, meg akarta oldani a kialakult helyzetet.
67 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Pákozdy Ferenc szabadlábra helyezési papírja, 1957. november 27.
68 ÁBTL 3.1.9. V-143290/6. Határozat Pákozdy Ferenc terheltként való felelősségre vonásáról, 1957. november 28.
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A Nemzetőrség megalakulása és működése
XVII. kerületben a kerületi rendőrkapitány, Guba László ezredes parancsára az összes rendőrőrsöt bezárták, és a kerületi rendőrség teljes állománya a kerületi kapitányságra lett beosztva a
kapitányság védelmére.
Október 28-án 23.25 perckor hangzott el a Budapesti Rendőrkapitányság felhívása a rádióban,
a nemzetőrség felállítására. A nemzetőrök feladata a következőképpen alakult: „…a rendőrség, a
honvédség és a forradalmi egyetemi ifjúság tagjaival együtt a főváros közrendjének, közbiztonságának teljes
biztosítása. A szolgálatok ellátására a kerületi rendőrkapitányságok vezetőinél, a nemzetőrség parancsnokainál október 29-én 6 órától lehet jelentkezni…”69
Még aznap este a műsorzárás előtt felolvasták a Kossuth Rádióban a SZOT felhívását, melyet a
munkásokhoz, és katonaviselt emberekhez intéztek: „A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége egy másik nyilatkozatában felhívja Budapest és a többi város üzemeinek dolgozóit, elsősorban katonaviselt, tapasztalt munkásokat, vegyenek tevékenyen részt a rend teljes helyreállításában, lépjenek be a felállítandó nemzetőrségbe.”70
Október 29-én Kopácsi Sándor rendőr ezredes, a Budapesti Nemzetőrség parancsnokaként
azonnali hatállyal elrendelte a Budapesti Nemzetőrség felállítását, azért hogy a Budapesten zajló
fosztogatásokat és bűncselekményeket megakadályozza, megelőzze.71 A nemzetőrök igazolványokat, fegyvereket és lőszert a parancsnoktól, Kopácsi Sándortól igényelhettek.
A nemzetőrségek közös jellemzői Budapesten: minden kerületnek volt egy külön parancsnoksága, mely az élelmiszer-fegyverellátással foglalkozott, illetve a kapcsolatot tartotta a budapesti
központtal.
Hasonló módon jött létre a Nemzetőrség a XVII. kerületben is. A kerületi rendőrkapitányság
vezetője Guba László rendőr ezredes október 27-én egy írásos parancsot kapott Kopácsi Sándortól
a nemzetőrség felállítására.72 A levél elolvasása után Guba a politikai helyettesével, Nagy Pál
rendőr főhadnaggyal átment az MDP XVII. kerületi központjába, Bányai József párttitkárhoz. A
párttitkár szobájában tartózkodott Bai József honvéd százados is (a kerületi Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője). A jelenlevők összeállítottak egy 160-170 emberből – főleg tartalékos honvédokból – álló listát, amelyet átvittek a kerületi Hazafias Népfront vezetőjéhez, Pákozdy Ferenchez, akivel megbeszélték, hogy másnapra összehívják a Hazafias Népfront külön gyűlését.73 A
gyűlést másnap a Hazafias Népfront helyiségében tartották meg, ahol igen sokan részt vettek
(Pákozdy Ferenc, Guba László, Bai József, Mata Gábor honvéd főhadnagy, Machács Lajos, Hegedűs Mihály). A gyűlésen Guba azzal állt elő, hogy a kerületben két ezredet és egy 200 főből álló
nemzetőrséget kellene létrehozni. Fel is olvasta az előző nap összeállított névsort, amit a jelenlevők nagy többsége nem fogadott el, mert véleményük szerint, sok volt közöttük a kommunista.
FELLEGI Tamás, GYEKICZKY András, KÖVÉR László, KÖVÉR Szilárd, MÁTÉ János, ORBÁN Viktor, STUMPF István, VARGA
Tamás, WÉBER Attila (szerk.): A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23.- november 9. Budapest,
Századvég Kiadó, 1989. 143. o.
70 Az 1956-os forradalom adattára (válogatás). Budapest, OSZK-TIT, 2006. Lásd még KAHLER Frigyes - M. KISS Sándor: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, ismét sortüzek, a Nagy per. Budapest, Püski, 1997. (A továbbiakban: KAHLER - M. KISS 1997) 133. o.
71 HORVÁTH 2003. 265. o.
72 Guba László a júliusi vallomásában még azt állítja, hogy Kopácsi felhívása október 28-án érkezett. in: ÁBTL 3.1.9. V143290/6. Guba László tanúkihallgatása, 1957. július 2. A helyes dátum 1956. október 28-a, mert Gubáék a késő esti
rádióadásból értesülhettek a fejleményekről.
73 Ez a folyamat játszódott le a legtöbb kerületben. A Hadkiegészítő Parancsnokságok vezetői mindenképpen azt szerették volna elérni, hogy a megalakuló nemzetőrségben többségében legyenek a párthoz hű tartalékosok és rendőrök.
Azt akarták elérni, hogy a forradalmárok, és a „nem kívánatos elemek” minél kisebb számban legyenek jelen. A budapesti kerületek közül többen készült felmérés, a XVII. kerületről viszont nem. Lásd: KAHLER - M. KISS 1997. 138139. o.
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Guba másik javaslata az volt, hogy ha nem fogadják el az ő jelöltjeit, akkor a község iskoláiba kell
összehívni toborzó gyűléseket a nemzetőrnek alkalmas férfiak számára. A hivatalos toborzásra
október 29-30-a között került sor Rákoskeresztúron, Rákoshegyen, Rákoscsabán, Rákosligeten és
Rákoskerten.74
A Nemzetőrség kerületi vezetőit viszont még a gyűlésen kijelölték. Így lett a keresztúri őrs parancsnoka: Kállai Ferenc, a hegyié Homoki Nagy Gyula, a ligetié R. Kovács József, a kertié egy idősebb
bácsi, a csabai pedig egy tanító.75 Ám ez a névsor nem teljes és nem a végleges, és nem minden
név felel meg a valóságnak. A toborzások a megadott módon zajlottak le.76
A XVII. kerületi Nemzetőrség parancsnoksága a rákosligeti rendőrkapitányságon volt. A XVII.
kerületi nemzetőrparancsnok Hegedűs Mihály lett. A ligeti parancsnokság alá tartozott még 5
alegység: Rákoscsabán kettő, Rákoskerten, Rákoskeresztúron és Rákoshegyen egy-egy.

A rákoskeresztúri nemzetőrség
A rákoskeresztúri nemzetőrök az alakuló gyűlésüket az Akácvirág utcai iskolában tartották
október 30-án este. 30-40 fő jelent meg, akiknek elmondták, hogy a rendőrséggel együtt fognak
járőrözni, és együtt vigyáznak majd a közrendre (a kerületi rendőrség feloszlatása után sok rendőr állt be a nemzetőrségbe). Kállai Ferencet választották meg parancsnoknak, helyettesei pedig
Semsei Ede, Zaletnyik György és Sziklai István lettek.77 Miután Kállai semmit sem tett,78 így Semsei
Ede lett a tényleges parancsnok (november 2-ától).79
A keresztúri nemzetőrök a község több pontján is ellenőrző állomásokat állítottak fel. Ezek a
következő helyeken voltak: Jászberényi út - Csabai út sarkán (6 fő), Ferihegyi út (6 fő), a Ligeti
vasútállomás (4 fő és 2 fő Ligetről), a Keresztúrról kivezető úton (6 fő), a gimnáziumban és környékén (8-10 fő).80
A keresztúri nemzetőrség a központját a keresztúri gimnázium egyik épületében rendezte be,
ahol a Szabadságharcosok Szövetségének az irodája is működött. A keresztúri nemzetőrség ezt a
helyiséget is igénybe vette. Ezen kívül a gimnáziumnál volt a Légoltalmi Törzs központja is,
melynek vezetője Németh Lajos légószázados volt. Az ő elmondása szerint november 4-én reggel
egy teherautó érkezett, 15-20 fegyveressel és egy ládát tettek le a fal mellé. Később kiderült, hogy
a ládában nagyjából 20 darab robbanópalack volt. A fegyveresek 3-4 padot hoztak ki a gimnáziumból, letették a fal mellé, majd vártak. Mint később kiderült, a nemzetőrök innen akarták megtámadni a Pest felé haladó szovjet katonai alakulatokat. Méhes nem akart vérengzést – mivel a
szovjetek szétlőtték volna a kerület ezen részét, hiszen jókora túlerőben voltak – ezért szólt a gimnázium gondnokának Csala Vilmosnak, hogy segítsen neki bezárni az iskolát és elrejteni a robbanópalackokkal teli ládát. A gondnok mindenben Németh segítségére volt, együtt zárták be az iskolát, a ládát pedig november 5-én a sportpályán elásták. A nemzetőrök még aznap dél körül
ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Guba László tanúvallomása, 1957. október 31. illetve az alakuló ülésekről részleteket találhatunk: ÁBTL 3.1.9. V-143290/5. A Budapesti Fővárosi Bíróság ítélete Dr. Tarnóczy Lóránd és társainak ügyében (B.
XIII. 3037/1958/20.), 1958. november 25.
75 Cselényi bácsinak hívták az idősebb embert. Lásd: SZELEPCSÉNYI 2005. 98. o. HOMOKI NAGY Gyula és R. KOVÁCS József
neve több anyagban nem tűnik fel.
76 Sajnos nem mindegyik toborzásról maradtak fent hiteles iratok, elbeszélések, vallomások.
77 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Sziklai István tanúkihallgatása, 1957. december 20. Sziklai István szerint az alakuló ülésen
ennél sokkal többen, 80-100-an jelentek meg. Sziklai elmondása szerint Zaletnyik György és Miskolczi Mihály intézték a beosztásokat és ők voltak a szolgálatvezetők is. KÁLLAI, SEMSEI, ZALETNYIK és SZIKLAI rákoskeresztúri lakosok
voltak, akik a kerületi tsz-ben dolgoztak.
78 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Kállai Ferenc tanúkihallgatása, 1957. november 29. Kállai tanúvallomásában azt állította,
hogy ő október 30-a és november 4-e között volt parancsnok, de november 2-án már be sem ment az őrse, hanem
átadta a parancsnokságot Semseinek.
79 Ezt erősíti meg Zaletnyik György vallomása is. ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Zaletnyik György tanúkihallgatása, 1957.
november 22.
80 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Sziklai István tanúkihallgatása, 1957. december 20.
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visszamentek a ládáért, de a gondnok letagadta, hogy ott lett volna a láda. A láda két-három hétig
volt a földben, majd mikor ez a rendőrség tudomására jutott, kiszálltak a gimnáziumhoz, kiásták
és a benne talált palackokat megsemmisítették.81
Zaletnyik György tanúvallomásából az is kiderül, hogy november 4-én délelőtt egy jelentősebb
fegyverszállítmány is érkezett a keresztúri őrsre, de a fegyverek még aznap délután eltűntek.
Zaletnyik szerint október 30-a és november 4-e között többször is szállítottak fegyvert és különféle anyagokat az őrsre.82 Laczkó Nándor nemzetőr vallomásából az derül ki, hogy az aldehidet november 4-én Kocsis József szállította az iskolához. Ekkor jelen voltak még: Imre László, Nagy László, Gyetván József és még néhány nemzetőr, akiket ő nem ismert.83
Laczkó György keresztúri lakos, közért tulajdonos tanúkihallgatásakor elmondta, hogy november 4-én reggel 7-8 óra között két ember kereste fel lakásán (Kocsis József, Korong Lajos), és
arra kérték, hogy nyissa ki a boltját, és adjon üres palackokat. 1 óra múlva 3 fegyveres érkezett a
bolthoz, és minden végzés nélkül elvittek több mint 100 üres palackot. Laczkó csak később tudta
meg, hogy mire kellettek ezek a palackok.84
Laczkó azt is elmondta, hogy Hezség Lajos nemzetőr elmesélte neki, hogy november 4-én aldehides hordókat akartak letenni a keresztúri nemzetőrsön, de Semsei parancsnok ezt nem engedte,
ezért az aldehidet a Népkertben levő szabadtéri színpadhoz szállították. Válóczyék innen vitték
tovább a palackokat Rákoscsabára.

ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Németh Lajos tanúkihallgatása, 1957. november 15. A gimnázium a Pesti út 24-es szám alatt
volt.
82 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Zaletnyik György tanúkihallgatása, 1957. november 22.
83 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Laczkó Nándor tanúkihallgatása, 1957. december 12. IMRE Lászlóról, NAGY Lászlóról és
GYETVÁN Józsefről nem találtam semmilyen egyéb adatot.
84 ÁBTL 3.1.9. V-143290/4. Laczkó György tanúkihallgatása, 1957. december 14.
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Rákoskeresztúr épített öröksége, köztéri alkotásai és emléktáblái
Műemlékek Rákoskeresztúron
A rákoskeresztúri Podmaniczky-Vigyázó kastély1
Budapest XVII., Pesti út 115.
Podmaniczky János és Osztrolucky Judit 1715-ös házasságkötését követően Rákoskeresztúr
Podmaniczky birtok lett. A kastélykert területén 1728-tól már majorságot említenek a források.
Osztrolucky Judit végrendeletében, 1755-ben a keresztúri birtokot öt egyenlő részre osztotta. A
kastélyt tartalmazó rész Podmaniczky Erzsébetre, aki később férjével Bujanovszky Sándor generálissal itt rendezte be állandó lakhelyét.
Podmaniczky Erzsébet halála után, 1820-ban Podmaniczky III. Jánosnak jutott a keresztúri birtokrész kastélyt is magába foglaló része. Ez volt János báró állandó lakóhelye, ahol gondosan
ápolta a kastélyt és a parkot. Podmaniczky III. Jánostól leánya, Podmaniczky Zsuzsanna 1883-ban
örökölte a birtokot férjével, gróf Vigyázó Sándorral. Podmaniczky Zsuzsanna halálát követően,
1923-ban fiuk, Vigyázó Ferenc örökölte a kastélyt, amelyet gyűjteményeivel, birtokaival együtt, a
szülők végrendeletét elfogadva, a Magyar Tudományos Akadémiára hagyományozott. A vagyon
1928-ban, öngyilkossága után, szállt az intézményre.
1945 után a kastély állami tulajdonba került.
A Podmaniczky-Vigyázó család levéltára a rákoskeresztúri kastély épületében volt elhelyezve.
A gazdag levéltári anyag 1944-45 telén, Budapest ostroma idején majdnem teljes egészében elpusztult. Így, többek között, a kastély építésének története is nehezen rekonstruálható, alapvető
iratok hiányában. Annyi azonban bizonyos, hogy az épület három részének (főépület, melléképület, összekötőszárny) megépítése több periódusra bontható.
E periódusok elkülönítése kapcsán azonban számos bizonytalanság merül föl a források hiánya miatt.
Rákoskeresztúron a földesúr házának legkorábbi említése az 1728-as országos összeírásban
olvasható. A földesúri majorság létesítését, s ezzel együtt az épület felhúzását az 1725-1727 közötti évekre tehetjük. Podmaniczky János állandó rezidenciája Aszódon volt. Keresztúri épülete, ha
nem is állandó jelleggel, de a földesúr lakásaként szolgált keresztúri tartózkodása idejére. Az épület szépségéről megemlékezik Bél Mátyás is 1737-ben, aki szerint „Keresztúrt a Podmaniczkyak lakháza ékesíti”.2
Alapos kutatások arra engednek következtetni, hogy a Podmaniczky János által épített első
kúria, amely később a melléképület funkcióját kapta, 1725 és 1750 körül épült, tehát a főépületnél
korábban és több periódusban. Elsőként a dongaboltozatos,3 középső traktus készülhetett el. Az
épületrész déli részén a teknőboltozatos4 és a mellette lévő két csehboltszakasszal5 fedett tér
füstöskonyhaként, istállóként, kocsiszínként szolgálhatott, először boltozat nélkül, befedésükre
később kerülhetett sor.
1

BIBÓ István: A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. MTA Könyvtárának Közleményei,
1979 című kiadvány alapján

2

BÉL Mátyás: Notitia Hungariae novae geographico-historica. Patris primae cis-Danubianae, tomus tertius. Viennae,
1737. o. 148. in: BIBÓ 1979,.31. o.

3

dongaboltozat: félhenger alakú boltozat, amely oldalain folyamatos alátámasztást igényel

4

teknőboltozat: téglalap alapú, zárt, csúcsíves, borda nélküli boltozat; teljes kerületén alátámasztást igényel

5

csehboltozat: négyszög alaprajzra emelt, félgömbből képzett boltozatforma, amelyet a négyzet oldalaira állított függőleges síkokkal lemetszenek; csak a sarokpontokon igényel alátámasztást
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A következő építési periódusban, de még mindig az 1700-as évek első felében, a melléképület
középső traktusához dongaboltozattal fedett, keskenyebb helyiségsor épült. Valószínűleg itt volt
ekkor az épület, gazdasági udvar felőli bejárata.

A főépület utcai- és udvari
homlokzata.
(BIBÓ 1979. 13., 15. o.)
A Podmaniczky Jánost követő Podmaniczky Erzsébet és férje Bujanovszky Sándor gazdálkodásának félévszázados időszakára tehető a főépület fölhúzása,6 és az udvari árkádsor fölfalazása.
Itt található egy ritkaságszámba menő, korabeli asztalosmunka (az udvari bejárattól balra a harmadik nyílásban), az ún. rundstábos osztóléccel és kempferrel7 ellátott ablak, amely típus népszerűsége Pest környékén, ezekre az évekre tehető. Valószínűsíthető, hogy a többi ablak is ilyen volt,
de az idők folyamán kicserélték őket. A házaspár legszívesebben a parkra, az angolkertre és a
kerti lakra költött.
A főépület építésének dátuma, levéltári adatokkal és falkutatási eredményekkel alátámasztva,
1761 és 1764 közé tehető.
Az építkezés rekonstruálásakor kiindulási alap lehet, hogy Pécelen ugyanekkor építtette Ráday Gedeon, ma is álló kastélyát Mayerhoffer Jánossal, pesti céhmesterrel.
A Ráday levéltárban, az építkezéssel kapcsolatos levelezésben, a keresztúri kastélyra is találunk utalásokat: 1761. március 28-án Kossuth Ferenc péceli tiszttartó 52 800 téglát számlált ki Ráday ’parantsolattya’ szerint a keresztúri kasznárnak, ’mellyeknek hordását mindgyárt…meg is
kezdték’.8 Ha számításba vesszük, hogy a keresztúri kastély vegyes falazattal épült, melynek nagyobb részét tette ki a - nyilván Kőbányáról hozott - kő, akkor a fenti téglamennyiség csakis a főépület építésére utalhat.9
6

Ám az épületet minden valószínűség szerint Podmaniczky II. János és Sándor építtette. BIBÓ 1979. 31-32.

7

rundstáb: fél- vagy negyed körív keresztmetszetű díszítőprofil; kempfer: fekvő vállpárkány

8

CSAPODI Csaba: Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? Bp. 1963. 18. o. in: BIBÓ 1979. 31. o.

9

BIBÓ 1979. 31. o.
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A kastély jelenlegi alaprajza.
(BIBÓ 1979. 12. o.)
A kastély építőmesterére vonatkozólag nem rendelkezünk konkrét forrással, de valószínűsíthető a már említett Mayerhoffer János pesti céhmester neve, aki a Ráday kastélyt építette ugyanebben az időszakban. Ezt a feltevést támasztja alá, hogy a Podmaniczky család sógorságban volt
Ráday Gedeonnal, továbbá, a két kastély közötti stílusrokonságra mutat homlokzatkiképzésük.
Alaprajzuk azonban eltérő.10
1766-ból fennmaradt a Podmaniczky javak összeírásának dokumentuma, amelyben már
castellum-ról van szó 40 öl széles udvarral, egy gazdasági és majorsági udvarral, de a kastély külsejéről, belső elrendezéséről nem esik szó. Viszont részletes leírás található az uradalmi kocsmáról, az istállóról, a kocsiszínről. Ezek az épületek a gazdasági udvarok körül helyezkedtek el, és
szerepelnek egy 1775-ös11 és a II. József-féle, 1783-as első katonai felmérés térképén is.12
A főépület részletformáiról és boltozatáról megállapítható, hogy 1760 körül épült, egy periódusban, nyitott árkádokkal, a rokokó és copf stílusváltás, illetve stílusátfedés idején. Ritka esetként, az épület különböző részein, egyszerre és viszonylag tisztán mutatja a két stílus jegyeit.
Az istálló épületét, boltozata alapján 1810 és 1820 közötti években építhették.
1820 és 1840 között megépült, a melléképületet a főépülethez csatoló összekötő szárny udvari
traktusa valamint a barokkos oromzatú rizalit13 az udvari bejárat elé, ezzel megszüntetve azt. Feleslegessé vált ugyanis a gazdasági udvar felőli bejárat, mivel az összekötő szárny létrejöttével a
melléképület több helyisége a kastély lakó-funkciójához kapcsolódhatott, és a főépülettel közös
udvarra szerveződött át.
Podmaniczky III. János, életrajzírója szerint, 1827 körül 5 000 váltó forintot fizetett ki építő
mesterembereknek, valószínűleg az összekötő szárny megépítéséért.14
10

CSAPODI Csaba: Beatrix királyné könyvtára, Bp. 1964. 26. p. in: Bibó István: Ugyanott, 31. o.

11

BFL XV.16.b.221/cop1 (színes másolat)

12

CSAPODI Csaba: Conservation of the Manuscript and Old Book Collections at the Library of the Hungarian
Academy of Sciences:methods and). Bp. 1965. 48. o. in: BIBÓ 1979. 32. o.

13

rizalit: az épület közepén vagy sarkain a homlokzati síkjából előreugró, kiemelkedő tagolás

14

VARGHA Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Bp, 1933. p. 18. in: BIBÓ 1979. 34. o.
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Képeslap az átépítés utáni
időszakból. (1923-ig)
Kiadó: Fogyasztási és értékesítő
szövetkezet; ERH adattára
(fotómásolat)

Az épületegyüttes összekötőszárnyának utcai része 1850 után készült el. Az összekötő szárny
megépítésével erősen tagolt tömegű, az udvar felől egyszer, a túlsó oldalról többszörösen tört L
alaprajzú épület jött létre.

Tudósítás a múzeum megnyitásáról
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Az 1870-es években építették meg az eredeti nyeregtető helyett az első manzárdtetőt.
A századforduló és 1911 között még két építési, azaz átalakítási periódus ismerhető fel. Ekkor
került sor arra az átépítésre, amikor az épületegyüttes egységesen neobarokk homlokzatot kapott,
felhasználva az eredeti barokk illetve rokokó kiképzésből megmaradt nyílásokat. Ezekben az
években készült a főépület udvari oldalának neobarokk oszlopcsarnoka, oromzata, terasza, és
alakították ki a jelenlegi manzárdtetőt is, valamint a melléképület keleti, udvari oldalához kosáríves árkádos folyosó épült.
1928-ban, Vigyázó Ferenc öngyilkossága után, a Magyar Tudományos Akadémia meglehetősen elhanyagolt állapotban örökölte a keresztúri kastélyt és melléképületeit.
A végrendelet értelmében, az épületet múzeumként kellett működtetni, amely megnyitására
1935. május 24-én kerülhetett sor. A kiállítás a Vigyázó család gyűjteményét mutatta be: ötvösmunkákat, óragyűjteményt, festményeket, gobelineket, bútorokat, és a családi levéltárat.
1944-ben néhány ládányi értéket sikerült a Magyar Tudományos Akadémiára menekíteni az
ostrom elől, s az át is vészelte a háborút. A kastélyban maradt berendezési- és műtárgyak, a levéltárral együtt őrizetlenül maradtak, így elvesztek, elpusztultak, szétszóródtak. Az épületet találat
érte és egy része kiégett, 28 holdas parkja kipusztult.15
A kastélyt 1948-ban műemléki gondossággal helyreállították,16 de ezt megelőzően, 1945-ben, a
komplexum az Akadémiától, átkerült a Földművelődésügyi Minisztérium kezelésébe, 1947-ben
pedig államosították. A felújítás után 1953-tól 1960-ig gimnázium, 1963-tól pedig nevelőotthon
kapott helyet az épületben.
A nevelőintézet 1981-ben költözött ki a kastélyból. A szükséges állagmegóvásokra nem került
sor, így az épületegyüttes erős pusztulásnak indult.
1985-re az épület fa- és falrészeit megtámadta a könnyező házigomba. Krébesz Károly, a XVII.
kerületi tanács elnöke tárgyalásokat folytatott a fővárosi tanáccsal a kastély tulajdonjogának átadásáról, de sikertelenül. A továbbra is fővárosi tulajdonú épület kezelői és használati jogát, 1990-től
két évre, megkapta a XVII. kerületi önkormányzat. A kastély azonban továbbra is üresen állt,
megóvása ügyében pénz hiányában semmi sem történt, a gombafertőzés pedig már az egész épületet behálózta, áthatolt a téglafalakon, és lebontott minden cellulóztartalmú anyagot. 1994-ben a
fővárosi vezetés már szabadulni akart a leromlott épületegyüttestől, ekkor került sor a XVII. kerület tulajdonjogának földhivatali bejegyzésére. Ez után készült el az épület átfogó állagfelmérésére,
amely megállapította, hogy a kastély életveszélyes állapotba került.17 Egy közalapítvány létrehozását követően pénzgyűjtés kezdődött, hogy legalább az épület megmentése lehetségessé váljon.
1996 nyarán az alapítványba befolyt pénzösszeg és a Műemlékvédelmi Hivatal anyagi hozzájárulásával elindult a gombairtási akció a kastélyban. Sajnos, a kivitelező gondatlanságából, fölrobbant néhány gázpalack a tetőrészben és leégett a főépület manzárdteteje. Ekkor, a robbanás,
majd a tűzoltás során semmisültek meg a padláson ládákban tárolt, szétszedett eredeti cserépkályhák. Az összeszedett cserepeket és a tetőről leszakadt bádogdarabokat az istállóban tárolták.18 Röviddel a robbanás után az új ácsszerkezetre védőtető került, de a Műemlékvédelmi Hivatal további állagmegóvásokat követelt, ami valóban halaszthatatlanná vált.
1998-ban pályázat kiírásával az önkormányzat a kastély eladása mellett döntött. Több jelentke15

GERGELY Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa, MTA Könyvtára, Budapest, 1971, 69. o.

16

BIBÓ 1979. 36. o.

17

1995-ben László József restaurátor leírta a kastély épületében föllelhető freskókat, amelyek között jelentős helyet foglaltak el a bálteremben ábrázolt mitológiai jelenetek. Mivel 1996-ban, a tűzeset következtében beomlott a födém, ezek
a freskók megsemmisültek.

18

Krupánszki Terézia építész elmondása alapján
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Képeslap a PodmaniczkyVigyázó Mauzóleum
épületével. Postára adták
1905. aug. 23-án.
ERH digitális adattára

ző és visszalépő után, 2002-ben pályázati úton vásárolta meg az épületegyüttest Adonyi József
vállalkozó, aki Rákoskeresztúr őslakosaként elkötelezte magát a kastély műemléki szempontból
is szakszerű, magas színvonalú helyreállítása mellett. A munkálatokat az egykori istálló és a melléképület (kúria) helyreállításával kezdte. Ma itt kávézó és rendezvénytermek működnek. A mai
napig folytatódnak a helyreállítási munkálatok. A beruházó az Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó. A generálkivitelező a W-Ház Bau Kft. és a Delicatesse-Duó Kft. A restaurátori
munkálatokat vezette Herling Zsuzsanna. Öt fős szakrestaurátori munkacsoport felügyeletével
megtörtént a megmaradt freskók feltárása, a műemlékvédelem szabályainak megfelelő megóvása
és dokumentálása.19
1900-ban épült, Meining Artúr tervei szerint a magas talapzaton nyugvó, dór oszlopos antik
templomot idéző eklektikus – klasszicizáló családi mauzóleum, Podmaniczky Zsuzsanna és gróf
Vigyázó Sándor kisebbik gyermeke, ifjú Vigyázó Sándor emlékére, aki nagyon fiatalon, váratlanul halt meg. A kripta fölötti kápolnába Körösfői Kriesch Aladár festőművész (1863-1920)20 három falfestményt festett, amelyek közül 1902-ben a grófné kettőt leveretett, és helyükbe Hegedűs
László akadémikus festőművésszel (1870-1911) festetett újakat.
Az 1940-es évek végétől egészen lebontásáig, az épület rettenetes állapotba került. A rézlemez
borítású tetőt eladták, márványpadlóját szétverték, környéke disznólegelővé vált. Állagának
megóvására irányuló kezdeményezések sorra kudarcba fulladtak, majd az épületet 1965-ben fölrobbantották. A mauzóleum 2005-ben indult feltárását Kovács Eszter régész vezette. Rákosmente
Önkormányzata 2007-ben emlékhelyet létesített az egykori mauzóleum helyén.
Bulyovszky ház
Budapest XVII., Pesti út 107.
Bulyovszky Gyula (1826-1883) szülőháza, aki ügyvéd hírlapíró, a tárca, mint műfaj meghonosítója volt Magyarországon. 1848 márciusának egyik fontos szereplője.
A földszintes, klasszicizáló stílusú, klasszikus arányokat mutató épület az 1820-as években
épülhetett. A ma négy + egy + négy ablakos, falpillérekkel tagolt homlokzat eredetileg középen
szárazkapuval rendelkezett. Az 1940-es években a kapubejáratot irodának alakították át, így keA díszmű-bádogozást végezte Biolka István, tetőépítést Soós Attila, az ablakok és ajtók felújítását Pupek István és
Pupek Tamás, a festést, díszítőfestést, tapétázást Gébele István Tibor, a meleg burkolást (parketta) Holczer József, a
hidegburkolást pedig Hatajer Mihály.

19

Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa. A magyarországi szecesszió nagyszerű képviselője. 1897 és 1902 között az
Országház dekorációs munkáiban vett részt. 1901-ben, Nagy Sándorral megalapította a gödöllői művésztelepet.
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A Rákoskeresztúri Községháza
(Bulyovszky-ház)
ERH adattára (fotómásolat)

letkezett ez a páratlan számú ablak.21 A XIX. század végétől már községházaként üzemelt. Az
épület egyik részében az 1930-as évektől Gáspár doktor rendelője kapott helyet.
Az 1960-as évek elején a falai között működő XVII. kerületi tanács átköltözött az újonnan épült
hivatali központba, a Pesti út 165. szám alá. Az épületben tüdőszűrő állomás, onkológiai rendelő
és a kerületi mentőállomás működött még évekig.
1999-ig az épület fővárosi tulajdonban volt, majd egyketted-egyketted arányban osztatlan közös tulajdonként jegyezték be. Ez változatlan mind a mai napig.
A pesti úti Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom oltára
Budapest XVII., Szentkereszt tér
Az 1894-ben épült rákoskeresztúri templom Rákoscsaba Óplébánia filiáléja volt, 1915-ben lett
önálló lelkészség. Az 1916-tól Lokaicsek Károly plébános által vezetett Historia Domus bejegyzése szerint a templom oltára 1898-ban került mai helyére. Az oltárt a rákoscsabai plébános, dr. Gallovics Győző a Belvárosi templomból kérte és kapta meg, méghozzá ajándékba.
A Belvárosi plébániatemplom barokk főoltára az 1700-as évek végére olyan rossz állapotba
került, hogy az egyháztanács új oltár építtetését határozta el. Hild János (1760-1811) építőmester22
1801-ben elvállalta az oltár megtervezését, de az építési munkálatok csak négy év múlva kezdőd-

Templombelső
a műemlék oltárral.
Makovinyi Zoltán felvétele
SALAMON György: A művészet évszázadai Rákosmentén. in: Évszázadok Rákosmentén. Szerk.: Kézdi Nagy Géza,
Millecentenárium, 1996, 106. o.
22 Hild János ( Hild József építőmester apja) építészeti tanulmányait Bécsben végezte. 1805-ben elkészítette Pest város
első ismert városrendezési tervét.
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tek el, és 1808-ban fejeződtek be.
A főoltárt Langweider József tatai kőfaragó készítette márványból. A Szt. István és a Szt. László szobrot, az alabástrom feszületet valamint az oltár négy alabástrom reliefjét Wolfgang Sack bécsi kamarai szobrász faragta. A klasszicizáló, késő barokk stílusú domborművek Jézust jelenítik
meg tanítványai körében, a vezeklő Mária Magdalénát és Jézus megkeresztelésének jelenetét.
A bronz oszlopfők és a tabernákulum ajtaja, nagy valószínűséggel, Ekker János György munkája.
A főoltáron elhelyezett Mária mennybevitelét ábrázoló festményt vélhetően, de nem bizonyíthatóan, 1735-ben festették. Restaurálását Wollenhoffer János festő végezte.
Az 1808-ban fölszentelt oltárról száz évig nem történt említés, de a szentély felújításakor
Steindl Imre építész eltávolíttatta, mivel helyére neogótikus, pécsi majolika oltárt tervezett.23 Így
kerülhetett dr. Gallovics Győző plébános ügyességének köszönhetően az értékes oltár Rákoskeresztúrra.
Wolfgang Sack két alkotása és feszülete időközben elveszett. Helyükre Máriahegyi János 1981-ben
készített két 120 cm magas, Szt. István és Szt. László szobrot.

Fővárosi védettségű épületek
Pesti úti Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplom
Budapest XVII., Szent Kereszt tér
Az ezen a helyszínen feltárt legrégibb templom 1220 körül épült, amely száz évvel később kibővítésre került, majd 1741-ben átépítették. A Rákos-patak miatti gyakori árvizek okán az épület
állaga olyannyira leromlott, hogy lebontották. Helyén, 1894-ben felépült a ma is működő, eklektikus stílusú, rákoskeresztúri templom, Rigó Márton és Hoffmann György tervei alapján,24 melyet –
mint az előzőeket – Szentkereszt Felmagasztalása tiszteletére szenteltek. Épülésekor a templom
Rákoscsaba Óplébánia filiáléja volt, 1916-ban lett önálló lelkészség, 1821-ben plébániai rangra
emelkedett.
Az eklektikus stílusú, egyhajós, középtornyos épület nem túl magas. A torony a homlokzat
síkjából kissé előreugrik, alatta található az előtér, és az orgonakarzattal fedett előcsarnok. Szentélye a nyolcszög három oldalával zárul.
1962-ben készültek a szentélyt díszítő nagyméretű secco-k, készítőjük Lelkes István. A művek
a Szentkereszt megtalálása és a Szentkereszt felmagasztalása történetét jelenítik meg. A templom
belső terét néhány év múlva, 1969-ben, majd 1981-1982-ben a Lelkes család tervei alapján és munkájával teljesen felújították. A kórus secco-it és a kazettás mennyezet motívumait Lelkes András
festette 1981-ben. A sekrestye ajtaja fölötti képet, a tékozló fiú megtérését pedig 1982-ben Lelkes
István készítette. 1983 és 1988 között került sor a tető, a padok, az orgona és a fűtés felújítására.
A két mellékoltár szobrait – a Mária és a Jézus Szíve – szintén Máriahegyi János készítette 1988-ban.
A bal oldali, a Szűz Mária mellékoltár mellett áll a millenniumi emlékkereszt, mellyel minden Árpádkori templom büszkélkedhet. A feszület alsó részén Szent István arcképét is kifaragta Polyák Ferenc
fafaragó népművész. Azon a helyen állították fel, ahol az első templom bejárata lehetett.
A keresztút kerámia-mozaik stációképeit Nemcsics Antal festőművész készítette.
A négy harang közül a legkisebbet Budán öntötték az 1600-as években.
SAJÓ Tamás: A Belvárosi plébániatemplom Hild János-féle oltára Rákoskeresztúron, kézirat, 1985. 1, 2, 6. o.
MAYERNÉ Lendváry Mária:Rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplom in: Budapest templomai Rákosmente XVII. kerület,Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti sorozat V., 9. o.
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Rákoskeresztúri evangélikus templom25
A rákoskeresztúri evangélikusok részére báró Bojanovszky Sándorné Podmaniczky Erzsébet
saját költségén, 1800-ban templomot építtetett. 1802-ben épült a templom tornya. Az épület falmagasságának háromnegyede téglából, felső negyede vályogból készült. A közösség már az 1870-es évek
végétől új templom építésére gyűjtött, egyrészt mert gyarapodott a gyülekezet száma és nehezen
fértek el, másrészt egyre romlott az épület állaga. Az új templomot 1941-ben kezdték építeni,
Sándy Gyula építész tervei szerint. 1941. október 12-én volt az alapkőletétel, ekkor még állt a
régi templom. Felszentelésére 1943. november 14-én került sor, Túróczy Zoltán püspök közreműködésével, ahol az első istentiszteletet Kósa Pál, a templomépítő lelkész tartotta Az ótemplomot 1945ben lebontották, mert tetőanyagára a vasútállomás újjáépítéséhez volt szükség. Csak a harangokat, az orgonát és az ismeretlen festő oltárképét sikerült az új templomba átmenteni. Az oltárkép
most a gyülekezeti termet díszíti.
Képeslap az új evangélikus
templom tervrajzával (Sándy
Gyula építész) és 4 felvétel az
ünnepségről
A hátoldali szöveg:
„Emlék a rákoskeresztúri új
evangélikus templom
alapkőletételi ünnepségéről.
1941. okt. 12.”
Kiadó: M. F. I. Magyar Filmiroda, Budapest, Nyár u.; Fotó: Heller, Rákoshegy; Eredeti: ERH

A templom háromhajós „álbazilika-rendszer”-ben épült. Homlokzata hármas tagozású, a középső nyúlánk sisakban végződő harangtoronyhoz kétoldalt kis, lépcsőházat rejtő tornyok csatlakoznak. A homlokzaton és az egész toronyoromzaton végigfutó pártázatos díszek a felvidéki reneszánsz kedvelt formái. Téglafalazatú, terméskő lábazattal. A kapu fölötti rozettás ablak közepén Luther-rózsa.
A tágas, harmonikus belső minden része eredeti, a háborúban nem sérült. Befelé kiképzett beton támpilléreken, a kiemelkedő középső hajó áthidaló boltívein nyugszik a parkettásan rakott
famennyezet. A magyaros pártázatos díszítések a padok és szószék fafaragásain is megjelennek.
Az oltáron Matthias Grünewald isenheimi oltára híres Golgotájának (1510 k.) mesteri másolata látható, amely Csáki-Maronyák József festőművész munkája. Az ablakokat (1943) Palka József
aranykoszorús üvegfestő mester készítette. A keresztelőasztal is Sándy Gyula műve. Az orgona a
neves pécsi Angster gyárban készült 1970-ben, a Deák téri templomból került ide.”26
Az épület nyugati falába építették be Melczer János lelkésznek és fiának, Titusznak a sírkövét a
rákoskeresztúri temető felszámolása után. Felette található a lelkész emléktáblája, akit az 1848-49-es
forradalomban és szabadságharcban a szószékről elhangzott „lázító” beszédeiért és a Március Tizenötödike című lapban közölt írásáért kötél általi halálra, majd várfogságra ítéltek. Fia, Titusz a
schwechati csatában szerzett sebesülésébe halt bele, 1848 novemberében.27
Budapest templomai, Rákosmente, XVII. kerület, Összeállította a Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti
csoportja. KOVÁCS Mária: Rákoskeresztúri evangélikus templom című cikk alapján, Budapesti Városvédő Egyesület
Templomtörténeti sorozat V., 2006.
A szerző, Kovács Mária által fölhasznált források: Kemény – Gimessy: Evangélikus templomok (1944); Kósa Pál gépirata, Helyben kapott információk (Kósa László lelkész)
26 Ugyanott: 30. o.
27 Ugyanott: 31. o.
25
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Egyéb, városképi jelentőségű épület
Fuchs kastély
Egy 1948-ban készült fotográfián, fölfedezhető a Fuchs kastély építésének dátuma: 1891. Ekkor
már Fuchs Ignác tulajdonában volt az előtte, 1880 táján Wenckhein báró örököseitől megvásárolt
terület. A villaépület helyén állt előtte a tótfalusi községháza. A Pesti út mentén 1783 és 1820 között épült fel az Orczy kúria. Az Orczy kúria hosszú épületéből, az idők során, két különálló épület jött létre,28 s ezek már így kerültek Fuchs tulajdonába. Később az egyikben üzemelt a posta, a
másik, három szobás épületben lakott és rendelt Dr. Kertész Sándor orvos a családjával.
Az 1930-as évek elején a Fuchs család leszármazottai lakták az épületet, erre magyarosított neveikből lehet következtetni. Az emeleten Csillag Ármin családja lakott, a földszinten a Földes család. Az épülethez tartozott a cselédsor és a Dániel kertészet, ami a Földes család tulajdonában
volt. Az egész hátsó terület két vaskapuval ellátott kerítéssel volt körbekerítve. A kastélyban és a
két családi házban vezetékes ivóvíz és fürdőszoba is volt, ami Rákoskeresztúr községben kuriózumnak számított.
1944-ben a Fuchs kastély és Dr. Kertészék épülete gettóvá alakult, ahová aszódi és gödöllői
zsidó családokat is beköltöztettek. 1944. június 8-án innen szállították őket Auschwitzba.
Az eredetileg eklektikus stílusjegyeket mutató, számos külső épületdísszel ellátott kastély jó
állapotban vészelte át a háborút. Az 1948 körül készült fotón még változatlan az épület homlokzata, sőt a háttérben még állnak a gazdasági épületek is.
Egy későbbi felújítás során (amelyre nagy valószínűséggel akkor került sor, amikor az épület
állaga már nagyon leromlott) a homlokzatot lecsupaszították, a földszinti loggiát beépítették, az
emeleti erkélyen és a bejárat fölötti teraszon az áttört kőkorlátot megszüntették. Az ablaknyílásokat csak a pince szintjén változtatták meg, a bejárat kocsifelhajtója helyett lépcsőt építettek. Megszűntek a hangsúlyos párkányzatok és az ablakokat keretező terméskő díszítések.

Fuchs-kastély 1910 körül.
ERH digitális adattára

Az épület, államosítása után lakóépület funkcióját elvesztette, a Magyar Kommunista Párt és
különböző társadalmi-politikai szervezetek vették birtokba, ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
fiókkönyvtára és önkormányzati irodák működnek az épületben.
28

Az 1820-as katonai térkép az Orczy kúriát egy, hosszú épületként jelöli, de az 1883-as kataszteri térkép szerint ekkor
már az épület két különálló részből állt.
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Köztéri műalkotások Rákoskeresztúron
A köztéri szobrászat rendkívül sokszínű. Ezt elmondhatjuk általánosságban, de a Rákoskeresztúron fölállított alkotásokra is igaz. Gyakran egymás közvetlen közelében is ellentmondó alkotói
elveket, esztétikai értékeket reprezentálnak. Az akadémikus, neobarokk, neoklasszicista, pátoszszal teli emlékművek közé és köré ékelődnek a kortárs munkák. Szervesen együtt él a régi és az
új, s valamennyien felállításuk időszakának dokumentumai.
A köztéri szobrászat sarkalatos pontja, hogy bármely korszak nagy és értékes műveket szeretne hátrahagyni nyilvános terein. A XIX. században kialakult prototípusok az „igények - elvárások
- szokások”29 elv együttese alapján nehezen áttörhető, merev rendszert képeznek és hatnak mind
a mai napig.
Máig szóhoz juthatnak az elmúlt század első felének alkotóelvei, ugyanakkor a modern szobrászati gondolatok is érvényesülnek. Az újító szándékok térnyerése nagyon lassú, hiszen szemben áll vele a hagyományokhoz való görcsös ragaszkodás. Ennek egyik mutatója, az az íratlan,
mégis mélyen gyökerező követelmény, miszerint egy igazi emlékmű legyen figurális alkotás. A
nonfiguratív kompozíció felé való elmozdulás az utóbbi négy évtizedben követhető nyomon. Kivételek azonban mindig voltak.
A XX. század első felében Rákosmentén emelt emlékművek nélkülözik a korszakra jellemző
monumentalitást, de ennek anyagi okai lehettek, hiszen meglehetősen kicsi és szerény jövedelmű
közösségek pénzadományaiból készültek. Nem nélkülözik azonban a kompozíciók a szükséges
pátoszt, s a monumentalitás hiányát ellensúlyozza valamelyest, hogy az alkotások az akkori önálló elődközségek legfrekventáltabb helyszínein kerültek felállításra.
K. Kovalovszky Márta írja:”…az emlékművet sokkal inkább az adott közösség művének kell
tekintenünk, mint a szobrász vagy építész egyéni produktumának.”30 Az esetek többségében a
megrendelő személynek vagy csoportnak ( a közösség képviselőjének) pontos és szilárd elképzelései vannak a leendő mű megjelenítésével kapcsolatban. Tehát az elkészült alkotás nem egyértelműen és kizárólag a művész önkifejezése, hanem - szerencsés esetben - egy bonyolult pénzügyi,
emberi, esztétikai és elvi viszonyrendszer eredménye.
A szoborállítást is ösztönözte az az 1954-es rendelet, amely előírta, hogy egy adott építkezés
összköltségének két ezrelékét műalkotások létrehozására kell fordítani.
Az ország minden szegletében felbukkanó művészeti alkotások döntő többsége szakmailag jól
felkészült iparosmesterek faragásai, öntvényei, ugyanakkor az állami propaganda illusztrációi
voltak. A műtermek magányában azonban tovább folyt a nyilvánosságot kerülő alkotómunka,
szinte valamennyi művészeti ágban, s a hatvanas években hatalmas ívű fejlődés következett
(Kondor Béla, Vilt Tibor, Ferenczy Béni, Korniss Dezső, Bálint Endre…).
Az 1950-es évek első felének jellegzetes ún. „szocreál” stílusa csupán kordokumentumként
vonulhat be a művészet történetébe. Az egyéniségüktől teljesen megfosztott, életerős, lelkes, tettre kész női és férfiideálok alakjait csak attributumaik különböztették meg egymástól és sorolták
őket a megfelelő szakmákba, posztra.
Az 1960-as évek végére, 1970-es évek elejére kibővült a szobrászati eszköztár: változatosabb
lett az anyaghasználat és árnyaltabb, összetettebb a mondanivaló.
A megfigyelhető deheroizáló törekvések lassan lehetővé tették az akkor még mindig megkérdőjelezhetetlen hősök újszerű, emberközeli ábrázolását köztereken is, azok természetes, természethez közeli, azzal egybeolvadó elhelyezését. A kompozíciókban és az anyaghasználatban
29
30

WEHNER Tibor: Köztéri szobraink, Gondolat Kiadó Bp., 1986. 11. o.
WEHNER 1986. 13. o.
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megjelent a humor, a groteszk, a meglepő, a megdöbbentő, s mindez együtt élt-él a didaktikus
neorealizmus kifejezési eszközeivel mind a mai napig.
A toronyházakból álló, új városközpontok építése, ahol a tömegtermelés megfosztotta az építészetet a művészi igényességtől, szükségszerűen hozta magával az emberléptékű, kisebb terek létrehozásának igényét. A tíz-tizenöt emeletes házak tövében kialakított aprócska, füvesítettbokrosított területeken a hetvenes években számtalan díszítő funkciójú alkotást helyeztek el országszerte. Minden település, kerület évente egy vagy két szoboravatást elengedhetetlennek tartott. Rideg Gábor 1975-ben fogalmazta meg, hogy „ha a szoborállítási program üteme nem csillapodik,
akkor rövidesen ’megtelik’ az ország és a hétköznapi életfunkciókhoz szükséges tér parányira zsugorodik”.31
A sivár környezetet voltak hivatottak élénkíteni, humanizálni a díszítő alkotások parkokban,
tereken, utakon, sétányokon, lakótelepeken, óvodákban, bölcsődékben, iskolákban, korházakban,
sportlétesítményekben, szállodákban, éttermekben, államigazgatási-, művelődési- és közintézményekben és azok előtt. Egymás után születtek az álló, ülő, fekvő, muzsikáló, merengő női aktok,
az anya gyermekével, a játszadozó gyermekek, vagy állatokat ábrázoló kompozíciók. Az abszurditás határait súrolhatja a játszadozó gyermekek szobra egy játszótéren, lecsökkentve ezzel a valódi játékra alkalmas, amúgy is behatárolt teret. Ezek a szobrok sok esetben nem is önálló alkotások, hanem az épített tér kiegészítő elemei.
Rákoskeresztúron számos alkotás képviseli ezt az időszakot. A művek jelentős része színvonalas mesterségbeli tudásról tanúskodik, tükrözi a korszak és azon belül a megrendelő elvárásait.
Ahhoz azonban, hogy a művész munkásságáról hitelesebb képet kaphassunk, meg kell tekintenünk más műveit is. Elsősorban azokat, amelyeket nem megrendelésre, hanem saját maga örömére alkotott műtermében. Csak a rákoskeresztúri kerületrészben 1965 és 1989 között 24 köztéri alkotás került elhelyezésre.32
Albrecht Júlia keramikusművész (1948- ): Mesefal (kerámia), 2005
Az óvoda udvarára néző díszítő alkotás elhelyezése szerencsés választás volt, mivel új funkcióval ruházza fel, átértelmezi a nagyméretű tűzfalat. A számos, apró darabból összerakott kerámia
kép gyermekrajzot idéz.
Mérete:6,85×13,9 m
Hófehérke Óvoda, Budapest XVII.,, 525. tér 1.
Ács József szobrászművész (1931- ): Anyaság (vörös márvány), 1979
Az alkotás finoman kidolgozott felülete, egymásba hajló ívekkel összezárt kompozíciója sugallja az eredendő összetartozás érzését. A szobor 2011-ben, a Fő tér átépítésekor került új helyére, a házasságkötő terem előcsarnokába. Ebbe a térbe az alkotás harmonikusan illeszkedik úgy
méretével, mint bensőséges hangulatával.
Mérete: 66×16×16 cm
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza, Budapest XVII., Csabai út 20.
Balogh László festőművész (1930- ): Mozaik, 1986
A mozaikkompozíció, mintha szabad térben tükrözné vissza a valódi víztükör felületének színes játékát.
Mérete: 3,4×15 m
Rákoskeresztúr, Uszoda belső tere, Budapest XVII., Uszoda u. 2.
Múlt - jelen - jövő. Körkérdés a magyar képzőművészet néhány időszerű problémájáról. Művészet, 1975. 3. sz. 6. o.
Krébesz Károly, aki 1980-1989 között volt a kerület tanácselnöke, számos kül-, és beltéri művészeti alkotás létrejöttét
támogatta.
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Bánkuti István szobrászművész (1946- ): Szkíta szarvas (mészkő), 1987
Az egy méteres talapzaton álló fehér szobor, erőteljes konvex és konkáv felületváltakozásai az
egykori sírleletek fémdomborítású lemezeinek lendületes szarvasát keltik életre.
Mérete: 140×250×80 cm
Rákoskeresztúr, Uszoda előtti tér, Budapest XVII., Uszoda u. 2.
Bánkuti István: József Attila (beton, bronz), 1979
A kompozíció a polgármesteri hivatal parkjából került mai helyére. A betontömbbe szorított
bronz alak, József Attila, nagy költőnk lelki gyötrődéseit szimbolizálja.
Mérete: 120×62 cm.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház parkja, Budapest XVII., Pesti út 113.
Barcsay Jenő festőművész (1900- 1988): Mozaik, 1982
Vaszary János és Rudnay Gyula tanítványa volt. 1919-ben települt át Erdélyből Budapestre.
1926 és 1930 között Olaszországban és Párizsban járt tanulmányúton. 1953-ban készült el a
„Művészeti anatómia” című nagysikerű albuma, amely számos országban megjelent, és a mai
napig népszerűségnek örvend, majd 1958-ban az „Ember és a drapéria” című kötete. Rákoskeresztúron a Házasságkötő terem falát díszíti nagyméretű mozaik pannója.
A monumentális hatású alkotást szigorú szerkezet, egyszerű formák, vastag kontúrok és mély
kolorit jellemzi. Barcsay más műveihez hasonlóan, itt is meghatározó az absztrakció valamint a
realizmus finom ötvözete és közelítése nonfiguratív irányba.
Mérete: 3,2×8,65 m
Budapest XVII., Csabai út 20.
Bors István szobrászművész (1938-2003): Kereszt /Rákosmezeje emlékmű (öntöttvas), 2000
Az alkotás a rákoskeresztúri Kegyeleti emlékpark dísze, amely egy füvesített dombtetőn áll,
mintegy emlékeztetve a régmúlt időkre, az egykori rákoskeresztúri temetőre.
Mérete: 300×270×60 cm
Budapest XVII., Széchenyi utca, Kegyeleti emlékpark
Bukta Norbert festőművész (1969- ): Szent Mihály kápolna oltármozaikja valamint a belső tér
freskói, 1997 és 2004 között
A madárdombi Szent Pál apostol templom 1997-2000 között épült, Papp Károly építész tervei
alapján. A középtornyos, altemplommal rendelkező épület egyhajós belső tere, hat háromszögű
fülkével bővített.
A belső tér kialakításának művészeti vezetője Bukta Norbert. A freskókat Bukta Norbert és Simon József festette. Az oltármozaik munkájában Bukta Norbert mellett Simon József és Csernyák
István vett részt.
A főbejárat kapuzatának díszüvege Bukta Norbert és Török Sára munkája.
Oltármozaik mérete: 18 m² és 20m²
A freskóciklus mérete: 200m²
A kapuzat díszüvegének métere: 5,5 m²
Madárdombi Szent Pál apostol katolikus templom, Budapest XVII., Lázár deák utca 13.
Csekovszky Árpád keramikusművész (1931-1997): Térplasztika, 1978
Mesterei Borsos Miklós, László Gyula és Gádor István voltak. A Képző- és Iparművészeti Főiskola tanszékvezető tanáraként működött hosszú ideig. Közel huszonöt köztéri kerámia műve díszíti az ország közösségi tereit. A művész mázas pirogránit díszkútját az önkormányzat előtti
füves területen állították föl. Az alkotást 2010-ben restaurálták, azóta kút funkciója megszűnt.
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Mérete: 300×110×90 cm
Budapest XVII., Pesti út 167.
Csekovszky Árpád: Kristály, 1979
Az oxiddal színezett kőcserép térplasztika a Polgármesteri Hivatal előtti füves területen áll.
Mérete:130×60×60 cm
Budapest XVII.,, Pesti út 165.
Csekovszky Árpád: Meseház, Mesehajó, Mesefal, Mesevonat, 1983
A művész magas plasztikájú, mázas kerámia domborművei az Összefogás Óvoda és a Kippkopp Bölcsőde belső tereiben láthatók. A kerámiafalak élénk színvilága, játékos, mozgalmas kompozíciói nagy népszerűségnek örvendnek mind a mai napig, hiszen életet visznek a modern építésű, szürke épület falai közé.
Méretek: Meseház, Mesehajó (óvoda) 3×4,8 m
Mesefal, Mesevonat (bölcsőde) 3×1,2 m
Budapest XVII.,, Lázár deák u. 13/15.
Csekovszky Árpád: Felröppenő galambok, 1986
A dísz ivókút oxiddal színezett, pirogránitból készült.
Csekovszky Árpád alkotásai technikájukat tekintve is változatosak, egyéniek. A művész szuverén módon tárja elénk világát, gondolatait, nem törődve a külső elvárásokkal.
Mérete: 235 cm ×45 cm Ø
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza, Budapest XVII.,, Csabai út 20.

Csekovszky Árpád: Felröppenő
galambok
Foto: Szanyi Dezső

Deák László szobrászművész (1926-1970): Művészet (mészkő), 1965
Az alkotás a korszak nőideálját testesíti meg erőteljes, izmos felépítésével, ugyanakkor az elvont, klasszikus tematika feltételezi a kompozíció lágyabb íveit.
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Mérete: 180×95×106 cm
Vigyázó Sándor Művelődési Ház parkja, Budapest XVII., Pesti út 113.
Kárpáti Anna szobrászművész (1923-1993): Dózsa népe, 1967
A művész síkban faragott, áttört, több nézetű, mészkő domborművét az egykori Dózsa Művelődési Ház előtti parkban helyezték el. Az alkotás dinamikáját, és forradalmi mondanivalóját tekintve nem sorolható a park díszítő plasztikái közé. Az épületre merőlegesen szerkesztett mű méretét tekintve, akár tértagoló elem is lehet – mondanivalójával egyértelműen illeszkedik a korszak művészetpolitikai törekvéseibe.
Mérete: 163×480×30 cm
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest XVII., Pesti út 113.
Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész (1884-1975): Hősi emlék, 1924
Bécsi és párizsi tanulmányai előtt Stróbl Alajos tanítványa volt. Az I. világháború után az ország legtöbbet foglalkoztatott szobrásza lett. Közel ötven köztéri alkotása áll Magyarország közterein. Legismertebb művei közé tartozik a Gellért-hegyi Szabadság emlékmű (1947), a városligeti
Íjász (1918), a Kossuth téri Kossuth emlékmű főalakja (1952), a Milleniumi emlékmű Kossuth és
Rákóczi szobra (1953). Az 1926-ban megmintázott „Huszár” című alkotása, amely a Dísz téren áll,
olyan sikert aratott, hogy a Herendi Porcelángyár – a kor divatjának megfelelően – kicsinyített
porcelánfiguraként népszerűsítette tovább, s szinte napjainkig forgalmazott dísztárggyá vált.
1927-ben érem és egy további bronz szobor is készült róla Gyöngyösre.

Az I. világháborús
hősi emlékmű 1937 körül.
ERH fotótára

1924-ben, Rákoskeresztúr közönsége közadakozásából került fölállításra a műkőből készült
Hősi emlék. Ez a kompozíció művészileg nem emelkedik ki korának számos hasonló emlékműve
közül, de tükrözi a korszak politikai és közízlésbeli elvárásait. (A teljesség kedvéért meg kell említenünk a kerületben fölállított további két Kisfaludi alkotást is. Így a rákoshegyi római katolikus
templom nyugati homlokzatának falához illesztve láthatjuk a művész szüleinek márvány síremlékét 1935-ből, amelyet a megszüntetett rákoskeresztúri temetőből helyeztek át, valamint a márványból faragott „Jó pásztort”, a rákoscsabai római katolikus plébánia kertjében, amely alkotás
elkészítésének időpontja bizonytalan, talán a húszas évek végére tehető.)
Mérete: 3,1×0,9×1,3 m
Budapest XVII., Pesti út 138 előtt
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Kiss István szobrászművész (1927-1997): Népmese szobor, 1982
Kisfaludi Strobl Zsigmond, Mikus Sándor és Pátzay Pál tanítványa volt. Az 1960-as, 1970-es
évek egyik legfoglalkoztatottabb monumentális szobrokat alkotó művésze volt. 1961-ben avatták
a vár alatti Dózsa emlékművét. 1969-ben készítette Berény Róbert „Fegyverbe” című plakátja
nyomán a Tanácsköztársasági emlékművet, amely ma a XXII. kerületi Szoborparkban van kiállítva.
A rákoskeresztúri Házasságkötő terem kertjében elhelyezett bronz alkotása azonban más jellegű munka. Kiss István kisméretű plasztikáiban művészetének más aspektusait tárja a néző elé.
Monumentális szobraitól eltérően ezek a művei távol tartják maguktól a politikát és a művész
szemléletét tükrözik. Sokféle anyaggal dolgozott, kísérletezett és számos izgalmas kompozíciójú
művet hagyott hátra. Ilyen ez a szobor is.
Mérete: 90 cm Ø×80 cm magas
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza, Budapest XVII., Csabai út 20.
Az alkotást 2013. január 10-én ellopták.

Kiss István: Népmese szobor
Kotormán Norbert szobrászművész (1967- ): Keresztút szobrok, 2000
A madárdombi Szent Pál apostol templom hajójának, háromszög alaprajzú oldalfülkéiben felállított, stáció szobrai bronzból készültek. Az alkotások gyakran váratlan kompozíciós megoldásai a nézőből erős érzelmeket váltanak ki.
A szobrok mérete: életnagyságú
Baticz Gyula faragta az életnagyságú Feltámadott, és az 50 cm Ø aranyozott Mária szobrot.
Madárdombi Szent Pál apostol katolikus templom, Budapest XVII., Lázár deák u. 13.
Laborcz Ferenc szobrászművész (1908-2008): Szabadság, 1971
1937-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Mesterei Ohmann Béla, Simay Imre és
Bory Jenő voltak. 1957-ben kapott Munkácsy-díjat. Kompozícióit a tömör, puritán szerkesztés, a
tiszta, egyszerű ábrázolásmód jellemzi. A rákoskeresztúri előbb „Felszabadulási”, ma
„Szabadság” című emlékműve a korszak igen ritka nonfiguratív politikai emlékműveinek számát
gyarapítja. Anyaga bronz és mészkő. Az alkotó túllépve a keretek közé szorító hagyományokon,
dinamikus kortárs művet hozott létre, a megrendelő (a kerület akkori vezetése) pedig szabad utat
engedett.
Mérete: 2×3 m
Budapest XVII., Ferihegyi út 103.
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Laborcz Ferenc: Apa fiúval (bronz), 1970
Mérete: 230×110 cm
Az Összefogás Óvoda épülete előtt áll. Budapest XVII., Lázár deák u. 13/15.

Laborcz Ferenc: Apa fiúval
Laborcz Ferenc: Béke emlékmű, 1949
A mészkő dombormű korábban a Pesti út 22. szám előtt volt elhelyezve, majd a Bakancsos utcai parkban, most pedig a Laborcz emlékház előtt látható.
Mérete: 2,8×1,2 m
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza, Budapest XVII., Csabai út 20.
Laborcz Ferenc: CANTATA PROFANA Bartók kút, 1958
Kiemelkedik kora sematikus alkotásainak sorából a kilenc részből álló mészkő dombormű-fríz
és ivókút, , amely ma a Ferihegyi úton az új Fő térnél látható. A dombormű sorozatot először az
1961-ben épült Ferihegyi úti-, később Laborcz Ferenc-, ma Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola belső udvarán állították föl, majd 1981-ben helyezték át mai helyére.
A domborművek átlagmérete: 150 × 230 × 245 cm.
Budapest XVII., Fő tér – Ferihegyi út sarok
Laborcz Mónika keramikusművész (1941- ): Plasztikus homlokzati kompozíció (mázas samott), 1976
Mérete: 213×436 cm
Napsugár Óvoda, Budapest XVII., Földműves u. 2/b.
Laborcz Monika: Virág (kerámia), 1979
Mérete: 134×40×40 cm
Polgármesteri hivatal mögötti udvar, Budapest XVII., út 165.
Laborcz Mónika : Balassi Bálint mellszobor, 1994
A magas, várat formázó, samott talapzaton álló, bronz alkotás, növényekkel körbevéve a gimnázium aulájában fogadja a betérőt.
Mérete:140×120×60 cm
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII., Széchenyi u. 1-7.
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Martsa István (1912-1978): Földmunkás (Bíró), 1968
A mészkőből faragott szobor szervesen illeszkedik a korszak szoborkészítési elvárásaihoz.
Mérete: 140×70×80 cm
Polgármesteri Hivatal előtt, Budapest XVII., Pesti út 165.
Mecseki Hargita szobrászművész (1943- ): Múzsák díszkút (bronz), 2011
A Fuchs kastély előtti terület újraparkosításával alakították ki a díszkút fölállításához szükséges mészkőlapokból készült medencét. A közösségi teret padok, asztalok is meghittebbé teszik. A
kompozíció három, plasztikusan összefonódó nőalakja, a körülöttük zajló vízjáték látványa és
hangja megállásra készteti az arra haladókat.
Mérete: 2 m ×0,75 cm Ø, medence 2,1 m Ø
Budapest XVII., Pesti út 168.
Mecseki Hargita: Merengő (mészkő), 1982
Mérete: 155×100×82 cm
Budapest XVII., Pesti út 124-126. előtti füves sáv
Mecseki Hargita: Ünnep II. (bronz dombormű), 2004
Az alkotást az önkormányzat első emeletén, a kerületi díszpolgárok neveit megörökítő tábla
fölött helyezték el. Az alkotás finom, lebegő alakjai, az ókori görög vázák dinamikus kompozícióit idézik.
Mérete: 85×140 cm
Budapest XVII., Pesti út 165., Polgármesteri Hivatal belső tere
Mészáros Dezső (1923-2003): Együtt (mészkő), 1973
Mérete: 190×70×35 cm
Budapest XVII., Népkert
Oláh Szilveszter (1947- ): 1956-os emlékmű, 2006
A művész, a kerület által kiírt nyilvános emlékmű pályázat második fordulójának győztese.
Fekete gránitból készült geometrikus szerkesztésű alkotása, fehér murvával felszórt, mesterséges
dombon áll. A kompozíció lényegét alkotó, két egymásra merőlegesen álló kapu közrefog egy 75
cm átmérőjű, életfamotívumokkal díszített, kőtömböt.
A kapuk befoglaló mérete: 450×280×250 cm
Budapest XVII., Széchenyi utca, Kegyeleti emlékpark
Orosz Károly keramikusművész (1956- ): Falburkolat, 2002
Az alkotó által kikísérletezett egyedi kristálymázzal fedett kerámialapokból készült.
A felületeken keletkező színárnyalatok sokasága hosszas nézelődésre késztetnek.
Mérete: 280×500 cm
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű Iskola, Budapest XVII., Újlak u. 110.
Paál István szobrászművész (1935-2009): Ágaskodó pegazus, 1982
A művész a nagyméretű mészkő szobrot a helyszínen faragta. Közelről szemügyre véve a mű
felületét, a durva, szögletes vésőnyomok szinte fölszabdalják, mégis egységes, dinamikus mozgássá áll össze, ha kellő távolságból szemléljük.
Mérete: 4×2×1,7 m
Budapest XVII., Jászberényi út mentén, az 503. és az 504. utca közötti füves terület
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Rácz Edit szobrászművész (1936- ): Bartók Béla dombormű (bronz), 1974
Az emléktábla a zeneiskola Bartók Béláról elnevezett, koncerttermének falát díszíti.
Mérete: 81×60×15 cm
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest XVII., Pesti út 80.
Szandai Sándor szobrászművész (1903-1978): Labdázó gyerekek, 1974
A bronz figurák kis méretét ellensúlyozva, a kompozíciót hangsúlyos posztamensre helyezte a
művész, hogy az köztéren is észre vehető legyen.
Alakok mérete: 88×32 cm, 88×30 cm
Bajcsy Zsilinszky Kórház Szakrendelője előtti füves terület, Budapest XVII., Ferihegyi út 95.
Szandai Sándor: Táncolók, 1975
A régi piac előtti kis téren, mészkő talapzaton álló bronz díszkút, már csak díszítőszoborként
funkcionál. A művet a szobrászművész eredetileg Balatonfüredre készítette, de az nem került fölállításra és a műtermében maradt. Onnan került Krébesz Károly tanácselnök közreműködésével
mai helyére, Rákoskeresztúrra.
Mérete: 170×110×90 cm
Ferihegyi úti piac, Budapest XVII.,
Szinte Gábor festőművész (1928 – 2012): Faintarzia, 1986
Az alkotás egy aránylag kisméretű közösségi helyiség falát díszíti, amely ma már nem bír semmiféle reprezentációs funkcióval. A kompozíció mesterien szerkesztett és kivitelezett mű.
Mérete: 280×430 cm.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest XVII., Pesti út 113.
Völgyesi István szobrászművész (1930-1973): Ülő nő, 1961
A mészkőszobor fölállítására a fentebb már vázolt szoborállítási hullám első időszakában került sor.
Mérete: 140×160×53 cm
A kerületi rendőrség épületének jobb oldali füvesített sávjában, Budapest XVII., Ferihegyi út 79.
Domborműves emléktáblák
Benedek József szobrászművész (1946- ): Vigyázó Sándor emléktábla, 2009
A bronzból készült művet a művelődési ház fogadóterében helyezték el. A belső teret Papp
Marianna belsőépítész tervezte.
Mérete: 24×31 cm
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest XVII., Pesti út 113.
Kiss György festő-, szobrászművész (1943- ): Holocaust emléktábla, 2006
Az alkotás bronz domborművét Radnóti Miklós „Erőltetett menet” című verse ihlette.
A márványtábla a Fuchs kastély Pesti út felőli falán látható.
Mérete: 40×90 cm
Budapest XVII., Pesti út 167.
Kő Pál szobrászművész (1941- ): Kőrösi Csoma Sándor emléktábla (bronz), 1984
Mérete: 90×65 cm
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest XVII., Akácvirág u. 49.
Laborcz Flóra ötvösművész (1947- ): Laborcz Ferenc emléktábla (mészkő), 2011
Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola
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Mérete: 80×70×25 cm
Budapest XVII., Ferihegyi út 115.

Egyéb – nem művészeti kategóriájú – emlékművek, emlékjelek, díszítő építmények
A Pest és Keresztúr határát jelző egyik határkő a Pesti út és a 526. utca sarkán kiépített háromszögletű, füves járdaszigeten áll 1738 óta. A másik határkő az Álmos utca 63. számú ház sarkán
áll, szintén 1738 óta.
A Pesti út és a Napkelet utca sarkán álló útmenti kereszt elődje, már az 1783-as első katonai
fölmérés ábrázolásán is szerepel.
A Rákoskeresztúri II. Rákóczi Ferenc Asztaltáraság állította 1906 és 1914 között a Honvédemlékmű elnevezésű emlékoszlopot az 1849. április 11-i, rákosi csatában elesett hősök sírjainál. Történeti, kultúrtörténeti jelentősége kiemelkedő.
Budapest XVII., 513. utca

Határkő a Pesti út és az 526. u.
találkozásánál

Honvéd emlékmű egy 1924-ben készült felvételen.
ERH fotótára

Foto: Fejér Gyula

Országzászló emlékmű
1937. november 7-én avatták a Podmaniczky-Vigyázó kastély alsó kertjében.
Budapest XVII., Népkert
Andaházy László tájépítész a Fő téren felállításra került Vízjáték tervezője. Az alkotás 2011ben készült el.
Az új Fő tér súlypontjában álló vízjáték a megújuló Rákosmente városkapuját szimbolizálja. A
vízmedencébe állított, egymásba kapcsolódó fémoszlopok foglalják magukba azt a programozha-
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tó vízfüggönyt, amellyel vízcseppekből különböző mintázatokat lehet kirajzolni. Ez a kialakítás
európai szinten is egyedülálló.
Generálkivitelező: Costrum Beruházó és Kivitelező Kft.
Vízgépészet tervezés és kivitelezés: Ganz Hydro Kft.
Szerkezetépítés: Direct-Line Kft.
Budapest XVII., Fő tér
Felirattal ellátott emléktáblák
Bulyovszky Gyula emléktáblája a kerület legrégebbi ilyen emléke. Süttői vörös mészkőből
készült. 1883. november 8-án avatták. Az özvegy kívánsága szerint az evangélikus egyházközség
tartotta rendben.
Az emléktábla szövege:
„Emlék
Gyulafalvai
Bulyovszky Gyulának,
A haza és a magyar irodalom
körül szerzett érdemei elismeréséül
Rákoskeresztúr közönsége.
Itt született 1826 évi ápril 5-én
Meghalt 1883 évi ápril 17-én
Budapesten.”
Mérete: 63×79 cm
Budapest XVII., Pesti út 107.

A legrégibb rákoskeresztúri emléktábla
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Az 1945 márciusában lebontott első evangélikus templom emlékére emelt márványtábla a
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pesti úti falán látható.
Az emléktábla szövege:
„Ezen a helyen állt Rákoskeresztúr első evangélikus temploma.
Épült 1800-ban báró Bujanovszky Sándor özvegye,
Podmaniczky Erzsébet költségén és az evangélikus hívek
Áldozatkész munkájával.
A templomot az állami szervek 1945 áprilisában lebontották.
’akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál’
Róm. 8. 28.”
Mérete: 60×80 cm
Budapest XVII., Pesti út 80.
A Bulyovszky ház falán található egy második világháborús emléktábla, amelyet 2005-ben
állítottak.
Az emléktábla szövege:
„ Zum ehrenden Gedenken an die Gefallenen im Zweiten
Weltkrieg und an die Verschleppten in die Sowjetunion
A II. világháborúban hősi halált halt katonák,
valamint a Szovjetunióba német származásuk miatt
elhurcoltak és a soha vissza nem tértek emlékére állította
Budapest Főváros XVII. kerületi
Német Kisebbségi Önkormányzat”
Mérete: 60×80 cm
Budapest XVII., Pesti út 107.
Melczer János márványból készült emléktábláját 1948-ban helyezték el a rákoskeresztúri
evangélikus templom falán. Merczel János és fia Merczel Titusz sírköve látható a tábla alatt, amelyet a rákoskeresztúri temető szanálása után építettek be a temető falába.
Az emléktábla szövege:
„Meczer János
1831-1864
volt lelkésze emlékére,
akit hazafias magatartásáért
a császári önkény halálra, majd kegyelemből
várfogságra ítélt,
melyből 2 évet Josefstadtban elszenvedett.
Emelte a gyülekezet”
Mérete: 60×80 cm
Rákoskeresztúr, Pesti út 111.
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