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2009.  május 16 -án és 

17-én  a Múze-

umkertben megrendezésre került 

a 15. Múzeumi Majális. 

Ennek az Európában is egyedül-

álló, teljes hétvégét felölelő kul-

turális fesztiválnak az Erdős Re-

née Ház ötödik alkalommal volt 

vendége. 2007 -ben, azaz három 

évvel ezelőtt, az Erdős Renée 

Ház kezdeményezésére a rendez-

vényhez csatlakozott a Bartók 

Zeneház és a Csekovszky Gyűjte-

mény Kiállítóháza is. 

A Múzeumkertben fölállított 

108 sátorban Magyarország leg-

különbözőbb tájairól érkezett mú-

zeumokkal találkozhattak a láto-

gatók. A játékos ismerkedés a 

történelemmel, a természettel, 

kultúrákkal, nemzetiségekkel, 

művészettel, és a kézműves fog-

lalkozások valamennyi sátorban 

föllelhetők voltak. Minden múze-

um a saját tevékenységi körére 

jellemző, valamint a számára fon-

tos értékeket kínálta a sátrát föl-

kereső vendégeknek. 

Az Erdős Renée Ház sátrában 

az érdeklődők ízelítőt láthattak a 

helytörténeti gyűjtemény fotó-

anyagából. 

Az elődköz-

ségek egy -

egy jellemző 

helyszínének 

korabeli fel-

vétele került 

a paravánra, 

valamint a 

rákoskeresz-

túri szlovák 

népviseletet 

csodálhatták 

a sátorba 

betérők. Egy 

másik para-

vánon Bartók 

Béla saját 

kezűleg készített, szlovák népvi-

seletbe öltözött rákoskeresztúri 

lányok fényképei köszöntek visz-

sza, mintegy dokumentálva a ki-

állított öltözéket. Külön fénykép-

gyűjtemény tisztelgett Csekov -

szky Árpád keramikusművész 

alkotásai előtt a sátorban. 

A Múzeumok Majálisának elkö-

telezett törzsközönsége is van, de 

mindig újabb és újabb kisgyerme-

kes családok, kíváncsi kamaszok 

és nyugdíjasok jönnek a Múze-

umkertbe. Nagy a kihívás! A 

„sátrak” nem győznek versengeni 

a látogatók kegyeiért! 

Az Erdős Renée Ház sátrában is 

nagy volt a forgalom. Az archai-

kus, mészberakásos kerámiatech-

nikával ismerkedhetett a kíváncsi 

vendég az egyik asztalnál, a má-

siknál az Erdős Renée Ház ma-

kettjét lehetett elkészíteni. Sokan 

vállalkoztak az eredeti leírás sze-

rint tanított „keresztúri ringatós 

baba” elkészítésére is. Babákat 

minden korosztály készített az 

óvodástól az idős emberekig. 

Munka közben pedig a véletlenül 

egymás mellé került kézmű -

veskedők jókat beszélgettek a 

népszokásokról, a viseletekről és 

arról, hogy milyen jó lenne népi 

kultúránkat életben tartani, átadni 

a felnövekvő nemzedéknek. 

A Múzeumi Majális múzeum-

kerti helyszíne minden alkalom-

mal egy kisebb költözködést, fo-

kozott munkát követel az Erdős 

Renée Háztól. Ezúton szeretnénk 

megköszönni a Múzeumbarátok 

Köre tagjainak, Bényász László-

né Margitnak és Szelepcsényi 

Sándornak az odaadó, önzetlen és 

lelkes segítséget. 

Hódos Mária 

 

 

 

 

Az Erdős Renée Ház elmúlt negyedévi programjaiból 

Múzeumi majális 2009 

A ”keresztúri ringatós baba” 

Az eseménynek a Magyar Nemzeti Múzeum kertje adott 
otthont 

Foto: Gőzsy Gáborné 
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2009 -ben már má-

sodszor csatla-

koztak Rákosmente muzeális, 

művészeti intézményei a Múzeu-

mok éjszakája programhoz. 

Június 20-án a szervezők pesz-

szimista várakozásait megcáfol-

va, az esős idő ellenére, délután 

hat óra tájban megindultak a gye-

rekes szülők az Erdős Renée 

Házba. Itt a kertbe tervezett kéz-

műves foglalkozások a télikertbe 

és a pincébe települtek. 

Nagy sikert aratott a keresztúri 

ringatós baba, a nádból készített 

pánsíp. A pincében a vándor-

nyomda asztalához pedig hozzá-

férni sem lehetett. A Csekovszky 

Gyűjtemény Kiállítóházában ez-

zel egyidőben, a névadó kerami-

kusművész szellemiségéhez mél-

tóan, agyagozhattak a gyerekek. 

Az Erdős Renée Házban ezen a 

délutánon nyitotta meg kapuit a 

későbbiekben folyamatosan nyit-

va tartó, igényes múzeumi kávé-

zó, a Renée Cafée . Az üzemelte-

tő, David McCall igazán elége-

dett lehetett a vendégkörrel és a 

forgalommal. (A még nem telje-

sen berendezett kávézóban az 

Erdős Renée Ház és a kávézó 

vezetője megszavaztatta a vendé-

geket arról is, hogy milyen széke-

ket vásároljanak. Ezek megszer-

zéséhez Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente Önkormány-

zata: Riz Levente polgármester, 

Barna Andor, Hatvani Zoltán , 

Kiss Lajos és dr. Morauszky And-

rás képviselő nyújtott ez idáig  

segítséget.) A 

kávézó első kul-

turális programja 

Kiss György 

Munkácsy-díjas 

festő- szobrász-

művész kiállítása 

volt. Itt az érdek-

lődők megszem-

lélhették a mű-

vész alkotásai 

között, a 2009 -

ben, szakmai sza-

vazáson, a Világ 

legszebb érméje 

címmel kitüntetett 

Gyulai vár at áb-

rázoló, 5000 forintos ezüstérmét, 

majd meghallgathatták az alkotó 

rövid beszámolóját munkásságá-

ról és az érmekészítés fortélyai-

ról. 

Az este 9 óra után 

kezdődő felnőtt 

programokon a 

Rákoshegyi Bartók 

Zeneház igazi ütős 

előadással fogadta 

a zeneszerető kö-

zönséget. Ütős 

koncert Szent Iván 

éjjelén című estjü-

kön Wittinger 

Gertrúd (ének), 

Medveczky Balázs  

(ütő) és Csányi 

Valéria (zongora) 

műsorát élvezhette 

a hallgatóság. 

Párhuzamosan Csekovszky ki-

állítóházban a tavalyi nagy sikert 

ismételték meg: a bábelőadást 

ezúttal a Ládafia Bábszínház pre-

zentálta a tőle megszokott virtuóz 

előadásmóddal, majd a tűzzsong-

lőr bemutatója következett. 

(Ebben az évben a budapesti 

programszervezők előszeretettel 

hívtak meg tűzzsonglőröket. Ta-

lán éppen a kiállítóháztól vették 

az ötletet, ahol már tavaly rájöt-

tek ennek az attrakciónak a látvá-

nyosságára.) 

E közben a Renée Házban Do-

monkos Zoltán magyar népzene-

kara húzta a talpalávalót, néptánc 

tanítással egybekötve. Ám hogy, 

mégse legyen minden olyan töké-

letes, az intézmények között köz-

lekedő, nyitott városnéző buszon 

a szemerkélő, néha meg zuhogó 

esőben bizony elég kevesen köz-

lekedtek. (Ez az év az autós kö-

zönségé volt: a Renée Ház kertjé-

ben és környékén elég nehéz volt 

parkolóhelyet találni.) 

 

A rákosmenti Múzeumok éjsza-

kája rendezvény programjainak 

megvalósítását Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente Ön-

kormányzata támogatta. 

Ádám Ferenc 

Vidáman megy a munka - nádból készül az 

igazi pánsíp 

Múzeumok éjszakája Rákosmentén  

Késő esti ismerkedés a kézi nyomtatás rej-

telmeivel 

Foto: Szakács Zsuzsa 

Foto: Szakács Zsuzsa 
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A  XIX. századból fennma-

radt két térkép, amely a 

rákoskeresztúri határban lévő 

katonai gyakorlótéren lefolytatott 

hadgyakorlatok helyszínrajzát 

mutatja.  

Az első az 1820. szeptember 16

-án lezajlott hadgyakorlat hely-

színrajza.  (Német nyelvű, az ere-

deti felirata: Plan der am 16ten 

September 1820 auf dem Uibungs 

Platz des k. k. 5ten Feld Artillerie 

Regiments ausgeführten Arti. 

Production) 1:7200-ös méretará-

nyú (100 öl = 25 mm.); 25×36 

cm. nagyságú, bizonyos Straub 

rajzolta. A helyszínrajz nyomta-

tott, kézi színezésű. Budapest 

Főváros Levéltára és az Országos 

Széchenyi Könyvtár őrzi, én az 

utóbbi példányát használtam. 

(Leltári száma: OSZK TR 345) 

A térkép Keresztúrról nem so-

kat árul el, valójában csak a pesti 

határ földrajzi jellemzőit mutatja, 

a domborzatot, utakat, stb. Fordí-

tott tájolású, ami északon van, itt 

délen. Ezt jelölik is a tetején, 

„Süd” felirattal. Részletesen be-

mutatja viszont az egyes ütegállá-

sokat (Batterie), amelyeket betűk 

jelölnek, illetve egy erődítmény 

makettjének helyét. 

A keresztúri határban már a 

XVII. században is rendszeresen 

tartottak hadgyakorlatokat. Egy 

ilyen alkalmával fordult meg II. 

József is Rákoskeresztúron. Dr. 

Kósa Pál  A Rákoskeresztúri 

Evangélikus Egyházközség törté-

nete című, 2006 -ban megjelent 

munkájában, Noszkó István lel-

A katonai gyakorlótér térképének Keresztúrt is ábrázoló részlete 

Ádám Ferenc 

Rákosmente régi térképeken 
1. rész  Két hadgyakorlat helyszínrajza a XIX. századból 
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kész írására hivatkozva, 1778-ra1, 

míg Bartók János 2 1781-re vagy 

82-re teszi ezt a látogatást. Anél-

kül, hogy igazságot akarnánk ten-

ni, megállapíthatjuk tehát, hogy 

ebben az időben már bizonyosan 

rendszeresen voltak itt hadgya-

korlatok. A helyszín az 1882 -ben 

felvett III. katonai felmérés vo-

natkozó szelvényén szerepel utol-

jára katonai gyakorlótérként, 

1886. május 1-jén temetőt nyitot-

tak a területen. 

A helytörténeti kutató számára 

lényegesen többet elárul viszont 

az 1852-ben készült hadgyakorla-

ti helyszínrajz. 

Eredeti, német címe: Taktisches 

Manoeuvre ausgeführt unter 

Commando Sr Majestaet des 

Kaisers durch die auf der Haide 

von Keresztúr bei Pest concer -

trirten Truppen des 10.11. 

Infanterie und 1ten Cavallerie 

Armee Corps am 27. September 

1852 (Maga a mű melléklet a 

Hadtörténeti Térképtár térkép-

éhez: Fortsetzung des Feldma-

növers IX.24. Feldmanöver 

IX.25., Feldmanöver zwischen 

Gomba und Pesth IX. 24-25.)  

Méretaránya 1:14 400 (200 öl = 

26 mm), nagysága 71×58,5 

(51,5×32,5) cm. Nyomtatott, szí-

nes. Őrzi a Budapesti Történeti 

Múzeum (BTM 17745), a  Had-

történeti Térképtár (J VII m 23), 

a Magyar Nemzeti Múzeum 

(MNM MTK. cs. 3957), az orszá-

gos Széchenyi Könyvtár (OSZK 

TM 1924) és a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár (FSZEK BTf 

287), amelynek példányából én is 

dolgoztam.3 

A térkép ugyanazt a katonai 

gyakorlóteret mutatja, ahol az 

1820-as gyakorlat is zajlott, ám 

részletesen bemutatja annak kör-

nyezetét is. Ábrázolja Keresztúr 

majdnem teljes belterületét, jófor-

mán csak a Malom (ma Ferihe-

gyi) út és a mellette álló épületek 

hiányoznak róla. Az épületek 

alaprajzát jelöli, azonban közin-

tézményre, templomra stb. nem 

alkalmaz speciális jeleket. Míg a 

gazdasági épületeket homogén 

fekete színnel, addig a többit fer-

de csíkozással ábrázolja. 

Ha Pest felől közelítünk az or-

szágúton, a keresztúri határt a 

Kraiko-malomhoz4 vezető útnál 

érjük el. Mielőtt beérnék a faluba, 

rögtön betérhetünk egy csárdába, 

még a következő malom tava 

előtt, az útkereszteződésnél. 5 Ez-

Keresztúr belterületének ábrázolása a térképen 

————————————————–———————————————————————————————————— 
1 Említett mű 34. o. 
2 Bartók János: Rákoskeresztúr története. A kezdetektől 1800-ig. XVII. Kerület Önkormányzata Budapest 1994. 114. oldal 
3 Természetesen mindkét térkép másolata megtalálható, kutatható az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóteremben  
4 Az odavezető utcát ma Határhalom utcának nevezik. A név eredetéről nincs információm, viszont a Pest, Budapest külterületét 

ábrázoló térképek a malmot gyakran Határmalom néven tüntetik fel. (Lehet, hogy itt megint hasonló elnevezésről van szó, mint 

amikor Rákoscsabán a Tarcsai utcából Tárcsa utcát csináltak?) 
5 Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr emlékei és földrajzi dűlőnevei. Kéziratban kiadta a Dózsa György Művelődési Köz-
pont, Budapest 1988. 8-9. o. A XX. század. elején Hajda csárdának hívták. 
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zel átellenben egy bekerített részt 

látunk egy lakóházzal és gazdasá-

gi épületekkel. Ez volt az úgyne-

vezett Juhász-ház. A pásztor-

kunyhó a mai Újlak utca végén 

állott, udvarán karámokkal, hodá-

lyokkal, pincéje is volt, kádakkal, 

sajtformákkal, polcokkal.6 Prakti-

kus oka is volt a hodályok elhe-

lyezésének: nyírás előtt a birkákat 

lehajtották a tóra és szappannal 

átmosták a gyapjukat.7 A környék 

halványzöld színezése is legelőre 

utal. (Más kérdés, hogy láthatjuk, 

ennek a végére felállították az 

ütegeket. De nyilván, ágyúzás 

idején a rét más részén sem bírtak 

megmaradni a juhok.) 

A község belterületére – vagyis 

a Németfaluba – érve, az első 

baloldali mellékút, a Cinkotai út  

kereszteződésénél, a házak front-

ja előtt, az 1800-ban épített evan-

gélikus templom látható. 

Tovább haladva, mielőtt az ez 

után következő, jobboldali mellé-

kutat (a mai Bakancsos utcá t) 

elérjük egy kis alapterületű épüle-

tet láthatunk. Ez az 1823 -ban 

épült Bulyovszky-kúria. (A klasz-

szicista épületben született 

Bulyovszky Gyula, a negyven-

nyolcas márciusi ifjak egyike. A 

XIX-XX. század fordulójától eb-

ben működött a községháza. A 

ház ma műemléki védettséget 

élvez.) A rajzoló itt nem követte 

az arányokat: az épület valójában 

hosszabb az ábrázoltnál. E mö-

gött, az úttól kicsit beljebb állt a 

község legrégibb kocsmája. A 

mellékút másik oldalán a Podma-

niczky-kastély és a hozzá tartozó 

gazdasági épületek láthatóak. Az 

útkereszteződéshez legközelebbi 

a magtár. Velük szemben az Alsó 

kert, illetve a gyümölcsös. A kas-

téllyal ferdén, szemben, az Alsó 

kert sarkán felépült L -alakú épü-

let volt a béresek háza, ahol a 

kocsisok, zsellérek éltek családja-

ikkal. Továbbhaladva – immár a 

Tótfaluban járva – az út kitere -

sedése a régi búcsúk, majd a pi-

actér helyszínéül szolgált. Az L -

alakú épület előtti alaprajz jelzi 

az akkori, kisméretű katolikus 

templomot. A Rákos -patak gya-

kori árvizei miatt megrongálódott 

épületet aztán 1883-ban lebontot-

ták, hogy a következő évben fel-

építsék a helyén a ma is láthatót. 

(A patak déli ága akkoriban jóval 

közelebb futott a Pesti úthoz.) A 

templom melletti épületben szin-

tén kocsma működött, mellette 

jégveremmel.8 

A temető területén a római ka-

tolikus temetőkápolna alaprajza 

látszik. A kis, barokk tornyú épü-

let furcsa módon a sírkert evan-

gélikus részébe ékelődött. A tér-

képen is jól látható a mellette álló 

három kereszt, a középsőn Jézus-

sal mellette a két latorral, azaz a 

Kálvária.9 A sírkertben volt egy 

tömegsír is, ide temették az 1848. 

április 11 -i csatában a határban 

hősi halált halt honvédeket. 

A temetőkert mellett, a keleti 

oldalon két különálló épület jelö-

lését fedezhetjük föl: az egyik 

volt a koleraház. 10 Ezen az olda-

lon volt a libalegelő, az ún. 

„dolina”. 

————————————————–————————————————————————————————————- 
6 Sinkovicsné 1988 11. o. 
7 Sinkovicsné 1988 12. o. 
8 Sinkovicsné 1988 26. o. 
9 Sinkovicsné 1988 38. o. 
10 Sinkovicsné 1988 37. o. 

A gyakorlótér részlete, a kép baloldalán egy erődítmény makettje 
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R ákoskeresztúrt északi i -

rányban a Cinkotai úton 

elhagyva, az út jobb oldalán 

akácerdő mellett haladva egy 

dombtetőre érünk, ahonnét csodá-

latos panoráma tárul elénk. 

Cinkota teljes terjedelmében előt-

tünk fekszik, és a település köze-

péből kimagaslik egy hatalmas 

épület, a Szerb Antal gimnázium. 

Továbbmenve, ha jobbra kis kité-

rőt teszünk egy valóságos hor-

gászparadicsomhoz, a Naplás 

tóhoz érünk. A Szilas patak 150 

hektáros víztározója 1971 -ben 

készült el, és azóta a környék leg-

kedveltebb kirándulóhelyévé vált. 

A természet nem tiltakozott a 

mesterséges beavatkozás ellen, a 

partmentén nádasok nőttek, jó 

búvóhelyet biztosítva a betelepí-

tett halak és a Magyarországon 

egyedül őshonos páncélos kétél-

tűek, a mocsári teknősök számá-

ra. Jogos tehát, hogy a tó és kör-

nyéke 1997 óta fokozott védelmet 

élvező természetvédelmi terület. 

A horgászok számára valóban ez 

a mennyország, mert a vízben élő 

halak nagyon jól érzik itt magu-

kat és szépen gyarapodnak, így 

gyakoriak a tisztességes méretű 

zsákmányok. Nem lehet elképzel-

ni olyan rossz időt, hogy ne ülne 

néhány pecás a parton, várva a 

jószerencsét. Telente a befagyott 

tó kiváló korcsolyapálya gyere-

keknek, felnőtteknek egyaránt. A 

terület, mivel Cinkota határában 

fekszik Budapest XVI. kerületé-

hez tartozik. 

A kerület elődközségei közül 

Cinkota és Szentmihály története 

az Árpád korig nyúlik vissza. 

Tulajdonképpen ennek a két tele-

pülésnek a birtokán jött létre a 

többi kerületrész, Sashalom, Má-

tyásföld és Árpádföld is. 1950. 

január 1-én együtt csatolták őket 

Nagy-Budapesthez. 

Szentmihály a török időkben 

teljesen elnéptelenedett és hosszú 

időbe tellett, amíg újra benépe-

sült, de Cinkota a XI. század óta 

fo lyamatosan 

lakott volt, ezt a 

régészeti leletek 

bizonyítják. A 

Képes Krónika 

szerint itt zajlott 

le 1074. március 

6-án az ún. Mo-

gyoródi csata 

döntő ütközete, 

amelyet Sala-

mon király és 

László herceg (a 

későbbi Szent 

László király) 

seregei vívtak egymással. A tör-

ténészek szerint az itteni győztes 

harcokban biztosította a László 

herceg vezette had az ország ön-

állóságát és vetettek gátat az erő-

szakos német befolyásnak. 

(Salamon mögött erős német tá-

mogató erők álltak.) 

A Képes Krónika 1360 körül 

íródott, tehát a fenti említés visz-

szamenőleges. Az első korabeli 

írásos nyoma a falu létezésének 

az 1259-ben IV. Béla által kiadott 

királyi adománylevélben találha-

tó, amelyben a települést 

(Scyngata néven) a Nyulak szige-

ti Domonkos apácák kapták meg. 

Csendes évszázadok következtek, 

amelynek a török megszállás ve-

tett véget, amikor a falu hász -

birtokként elméletileg a szultáné 

lett, de hasznát a budai pasa él-

vezte. A sanyargatás duplán érte 

az itteni jobbágyokat, mert a tö-

rök uralom ellenére a király is 

számot tartott a falura. Vele jutal-

mazta vitézét, Beniczky Ferencet 

1606-ban, akinek szintén adózni 

kellett. (Hosszú ideig, egészen az 

1848-ban meghirdetett jobbágy-

felszabadításig a család birtokolta 

a települést.) 

A XVII. század végi harcok 

szinte nagyobb pusztítást okoztak 

mint a 145 évig tartó török idők. 

A majdnem teljesen elnéptelene-

dett község csak akkor hozott 

hasznot a hűbérurának, ha volt 

aki a földeket művelje. Mivel a 

Beniczkyeknek a Felvidéken is 

voltak birtokaik, kézenfekvő volt, 

Cinkota látvány a Szerb Antal gimnáziummal 

Naplás tavi idill 

Szomszédolás 

Cinkota 
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hogy a gyenge természeti adottsá-

gokkal rendelkező Zólyom -

megyei Alsó és Felsőmicsinyéről 

(mai nevük Dolna Mičina és 

Horna Mičina) hozzanak be tele-

peseket. Az 1699-ben megindult 

áttelepülések során túlnyomórészt 

szlovák ajkú új honfoglalók népe-

sítették be Cinkotát. Az evangéli-

kus vallású „tót atyafiak” rövid 

időn belül megkapták földesuruk-

tól a meglehetősen rossz állapot-

ban lévő régi katolikus templo-

mot, amelyet 1709-ben kijavítot-

tak és benne folytathatták hitélet-

ük közösségi gyakorlását. A gyü-

lekezet olyan népes és annyira 

tevékeny volt, hogy a század kö-

zepére a cinkotai evangélikus 

egyházközség a Pest -megyei 

evangélikusság központjává vált. 

Nagyon sokat jelentett ez a Rá-

koskeresztúrra behozott szlová-

kok számára is, akik mindaddig 

Cinkotára járhattak át vallásukat 

gyakorolni, míg Podmaniczky 

Erzsébet, báró Bojanovszky Sán-

dor özvegye 1800 -ban fel nem 

építette számukra a régi evangéli-

kus templomot. 

Cinkota jobbágyai között azért 

szép számban voltak magyarok 

is. Az 1715-ös összeírásban sze-

replő 38 név közül csak 20 volt a 

szlovák nevű, a többiek magya-

rok és egy -két német. 1740 -ben 

felépült a kastély a falu közepén 

és rá 7 évvel a katolikusok is 

nagy ajándékot kaptak, vele 

szemben felavatták az új, templo-

mot. 

Egy békés, dolgos évszázad 

következett, amelybe berobban-

tak az 1848-as szabadságharc 

eseményei és a környék néhány 

hétig hadszíntérré vált.. Az 1849 -

es tavaszi hadjárat idején Aulich 

tábornok a templom melletti 

evangélikus paplakban rendezte 

be főhadiszállását és innét irányí-

totta a harcokat. Cinkota határá-

ban arattak fényes győzelmet 

honvédjeink Jellasics hadereje 

felett. 

A kiegyezés utáni időkben egy-

re gyorsuló ütemben fejlődött az 

ország, amely a kisebb települé-

sek életében is jelentős változáso-

kat hozott. 

1886-ban létrejött a Budapesti 

Helyiérdekű Vasút Rt., amely az 

első vonalát a Keleti pályaudvar 

és Cinkota között építette ki. A 

vonalat ünnepélyes keretek kö-

zött 1888. július 20 -án nyitották 

meg. Az akkor még gőzmoz-

donyok vontatta szerelvények 

1900-tól Kerepesig jártak, míg 

1910-ben el nem készült a teljes 

tervezett vonal. amelynek végál-

lomása Gödöllő lett. 

A HÉV áldást jelentett a 

cinkotai gazdáknak, terményeik-

kel kényelmesen elérték a buda-

pesti piacokat. De nagyon sokat 

jelentett a terület birtokosainak is, 

mert az aránylag kis jövedelmet 

hozó földjeiket felparcellázva 

vagyonokat kereshettek a telekel-

adásokon. Először a Pesthez kö-

zeli, nyugati részeket rendezték 

ilyen módon, azt a területet ahol 

ma Sashalom fekszik, majd a Ke-

repesi úttól délre elterülő birtok-

rész került sorra, ahol Mátyásföld 

épült föl gyönyörű kastélyaival. 

Később, már a két világháború 

között parcellázták Kis -

Mátyásföldet, Árpádföldet és a 

többi részt, amelyek Rákosszent-

mihállyal együtt ma Budapest 

XVI. kerületét alkotják. 

Cinkota, bár Árpád -kori falu, 

műemlékekben mégsem bővelke-

A gondosan restaurált cinkotai evangélikus templom 

Oltár az evangélikus temp-

lomban 
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dik. A már említett evangélikus 

templom a legősibb. Közelmúlt-

ban értő kezek restaurálták, fel-

tárva a régi falakat és a többszöri 

átépítések nyomait. A vakolatlan 

elülső templomrészen látványo-

san érzékelhető a kőfalak struktú-

rája és szembetűnőek a befalazott 

régi részletek. Derékmagasságú 

maradványok mutatják a valaha 

volt sekrestye helyét is. A vissza-

fogott díszítésű templombelsőben 

az oltár a legszebb. Rajta meg-

csodálhatjuk a Vastagh György 

által festett oltárképet, amely 

Krisztust ábrázolja az olajfák he-

gyén. Sajnos a színes üvegabla-

kok a II. világháborúban elpusz-

tultak. A templomot 1953-ban 

műemléknek nyilvánították, 

amely kiemelt védelmet biztosít 

számára. Körülötte terül el a régi 

temető, amelyet már több, mint 

fél évszázad óta nem használnak, 

de szerencsére nem számoltak 

föl. 

A katolikus templom szintén 

műemlék, épülete a vidéki barokk 

templomok jellegzetes jegyeit 

viseli magán, formai kialakítása 

nagyon hasonló a XVIII. század 

elején -közepén Magyarország 

szerte épült templomokéhoz. Má-

ria Magdolna tiszteletére szentel-

ték fel, altemplomában temetkez-

ni is lehetett. 

Nem kapott műemléki besoro-

lást, de rendkívül figyelemre mél-

tó a templom mellett álló, ma a 

plébániának otthont adó ház. 

1995-ig egy módos gazdacsalád 

tulajdonában állt és mind a mai 

napig megőrizte a XIX. század 

végére, XX. század elejére jel-

lemző paraszti építkezések legjel-

lemzőbb vonásait. A ház egyso-

ros elrendezésű helyiségeit az 

épület teljes hosszában végigvo-

nuló tornác kötötte össze, amely 

fölött a tetőzetet hengeres oszlo-

pok tartják. Ma már a faluban 

ritkaságnak számítanak az ilyen 

típusú házak, mert a modern kor 

követelményeinek csak kompro-

misszumok árán felelnek meg, 

ezért tömegesen bontják le őket 

és építenek helyettük újabb, már 

kevésbé jellegzetes de kétségkí-

vül kényelmesebb otthonokat. 

Sajnos az ország még nem ju-

tott el oda, hogy a világháborús 

emlékműveket - jelentőségüket 

felismerve - kiemelt és méltó mó-

don kezelje. Vonatkozik ez a 

cinkotai emlékműre is, amely 

eléggé eldugva a Kerepesi út túl-

oldalán, a hajdani strand előtti 

téren áll. Istók János alkotása 

központibb elhelyezést érdemel-

ne, mert félő, hogy a fokossal és 

zászlóval rohamra induló katona 

gyönyörű bronzszobra előbb -

utóbb a vandál rongálók célpont-

jává válik. 

A település egyik legfontosabb 

intézménye a régi kastély parkjá-

ban álló Szerb Antal Gimnázium. 

Története valójában 1861 -ben 

kezdődött, amikor két főnemesi 

özvegy kezdeményezésére meg-

alakult a Magyar Gazdaasszo-

nyok Országos Egyesülete. Az 

egyik úrhölgy a mártírhalált halt 

gróf Batthyány Lajos miniszterel-

nöknek az özvegye volt. 1866 -

ban árvaházat nyitottak Pesten, a 

mai Damjanich utcában, amely a 

század végére már nagyon szűk-

nek bizonyult. Tervbe vették egy 

új, nagyobb épület létrehozását, 

de a főváros területén túlságosan 

drágák voltak a telkek. Kapóra 

jött az alapító leányának, özvegy 

Beniczky Gáborné született Bat-

thyány Ilonának a javaslata, aki 

felajánlotta, hogy az ő cinkotai 

kastélya és parkja melletti telken 

épüljön fel az új intézet. A szán-

dékot tett követte és 1906 -ban 

már állt is az impozáns kétemele-

tes épület, otthont adva nem csak 

az árvaháznak, hanem elemi és 

polgári iskolának is. Így műkö-

dött 1919 közepéig, amikor a vi-

lágpolitika más irányt szabott 

ennek az intézménynek is. A vi-
A régi falusi ház ma a katolikus plébániának az épülete 

A hősök emlékműve 
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lágháború  utáni végzetes ország -

csonkítás hatása, ha közvetve is, 

beleszólt Cinkota életébe. A Po-

zsonyba bevonuló csehek lehetet-

lenné tették az ott székelő Pozso-

nyi Magyar Királyi Állami Taní-

tónőképző Intézet működését, 

elkobozva az épületüket és összes 

ingóságukat, menekülésre kény-

szerítve a teljes tanszemélyzetet. 

A magyar állam a cinkotai árva-

házat találta alkalmasnak, hogy a 

tanítónőképző folytathassa áldá-

sos tevékenységét. Megvették az 

épületet és 1919 őszén már meg 

is indult itt a képzés. Az idők fo-

lyamán kiteljesedett az oktatás, a 

földszinten elemi iskola, az első 

emeleten a középfokú tanítónő-

képző, a harmadik szinten pedig a 

kollégium rendezkedett be. Gya-

korlatilag ez az állapot egészen 

1955-ig tartott, amikor a középfo-

kú tanítóképzést rendeletileg be-

szüntették, de a még beiskolázott 

növendékek befejezhették a ta-

nulmányaikat. Ennek megfelelő-

en az utolsó évfolyam 1959 -ben 

kapta meg az oklevelét, azután 

középfokon már csak az 1955 -

ben párhuzamosan induló leány-

gimnáziumi hallgatók tanultak itt. 

Az elemi iskolai oktatás 1961 -

ben átkerült a parkban felépített 

új iskolába és attól kezdve a gim-

nazistáké lett az egész intézmény. 

Az osztályok koedukáltak lettek, 

már fiúk és lányok vegyesen jár-

tak az iskolába. A gimnázium 

1969-ben vette fel Szerb Antal 

nevét és a kiváló tanári munká-

nak köszönhetően híresen jó szín-

vonalú oktatás folyik benne. 

Cinkota neve bekerült a magyar 

irodalomtörténetbe is, mégpedig 

nem is akármilyen okból! Petőfi 

Sándor járt itt valószínűleg több 

alkalommal, de 1845-ben bizo-

nyosan, hiszen itt írta „Felhő és 

csillag” című versét. Rokonai 

éltek itt, anyai nagyapja, Hruz 

János és annak második házassá-

gából származó leánya, Zsuzsan-

na, Jávornyik Sámuelné, akinek 

1845-ben született meg Sámuel 

nevű fia. Feltehetően ebből az 

alkalomból látogatta meg őket a 

költő és az itt -tartózkodása során 

írta meg a költeményt is. 

A Mátyás király mondakörébe 

tartozó népmesék között is talá-

lunk cinkotai vonatkozásút, 

amelynek lehet némi valóság-

alapja is. Ez a cinkotai kántorról 

szóló történet, amelyet Jókai Mór 

„A magyar nép élce” című gyűj-

teményében is közreadott. Esze-

rint a helyi plébános bizonyos 

kéréssel fordult a jó királyhoz, 

aki három kérdésre adott jó vá-

laszhoz kötötte a kívánság teljesí-

tését. A furfangos kántor vállal-

kozott rá, hogy a pap helyett ő 

jelenik meg az udvarban és meg-

adja a választ a ravasz kérdések-

re. Így is lett és a király, értékelve 

a szellemes feleleteket, jutalmul 

felajánlotta, hogy teljesíti a kán-

tor egy kívánságát. A borkedvelő 

atyafi azt kérte, hogy a helyi 

kocsmában a bor kimérésére szol-

gáló edény nagyobb legyen a 

szokványosnál. A király teljesí-

tette a kérést és azóta a cinkotai 

csárdában az icce nem 3, hanem 

4 meszely űrtartalmú (1 meszely 

= 3 dl). Hogy így volt-e vagy sem 

azt nem lehet bizonyossággal 

megállapítani, de az tény, hogy a 

település Pest felöli végén egé-

szen az elmúlt évtizedekig álló 

épületben valaha csárda műkö-

dött és ott valóban nagyobb 

edénybe mérték a bort. Emlékét 

ma már csak a HÉV vonal egyik 

állomásának neve „Nagyicce” 

őrzi. 

Emléktábla a Szerb Antal gim-

názium falán 

Walser Ferenc és harangön-

tő munkássága 

Az 1827-ben Pesten született 

Walser Ferenc 1842-ben került 

inasként Schaudt András harang-

öntő mesterhez. 1847 -ben az ak-

kori szokások szerint ismeretei-

nek gyarapítása  érdekében  több  

Millisits Máté 

Idősebb Walser Ferenc rákosmenti 

harangjai 

 A harangok sokrétű szerepet töltenek be az emberek életében. 

Több vallásban is kiemelkedő a szerepük. 

A harang a keresztény hitélet mindennapjait közel másfél évez-

rede meghatározó tárgy. A legfontosabb funkciója az istentiszte-

letre (misére) történő hívás. A hétköznapi életben a harang meg-

határozott időszak elmúltát vagy kezdetét jelzi, míg a félrevert 

harang veszély (tűzvész, vihar, árvíz) közeledtéről tájékoztatott. 

Világi személy tiszteletére állított emlékmű felavatásakor a város 

összes harangja megszólaltatásra került. A 19. század kulturális 

és technikai fejlődésének vívmányaként vasútállomáson, lóver-

senypályán, városi állatkertben is alkalmaztak jeladás céljára 

harangokat. 

E század neves harangöntője idősebb WALSER FERENC, akinek 

a Rákosmente területére készített harangjait mutatja ezen írás. 
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éves vándorútra ment, hazatérését 

követően 1854-től volt tanítómes-

terének üzletében helyezkedett el, 

s az említett Schaudt -féle harang-

öntő műhelyt vezette. 

Walser Ferenc rövidesen önál-

lósította magát, s 1858. júniusá-

ban Pest város tanácsánál „harang

-ércöntészet és tűzfecskendő 

gyár” működtetésére kapott ipar-

engedélyt. 1859 év közepe tálján 

elkészítette műhelye első termé-

két, a Békés megyei Kétegyháza 

Római Katolikus Egyházközség 

harangját. 

Walser Ferenc a harangfelfüg-

gesztés megújításában nagy sze-

repet játszott, elsősorban azzal, 

hogy az addig alkalmazott füles 

korona helyett tárcsával látta el 

harangjait. Ez lehetővé tette, 

hogy az ütő által erősen megkop-

tatott harangot a jármon elforgat-

va, más helyen koptassa tovább 

az ütő a harang falát. 

Találmányát az öntőmester a 

hirdetésekben a következő képen 

mutatta be: 

”Az én találmányom módja sze-

rint megujitott (sic) és magas kor-

mány által szabadalmazott öntött- 

vaskalappal ellátott harangok a 

legnagyobb előnyt nyújtják, mert 

koronájuk, azaz kalapjuk 

forditható (sic), és igy a harang 

nyelvének felütési helyét megvál-

toztathatván, a harang megrepe-

dése lehetetlen és legnagyobb 

tartóssága biztosittatik, azonkivül 

(sic) az újonnan szerkesztett és 

szabadalmazott surlódásment 

persely altal, mely igen könnyen 

fordul, a harangozás is igen kevés 

erőt igényel, továbbá a torony 

szilárdságát sem rongálja, mert 

könnyü forgása által a haranglá-

bat a legkevésbé sem ingatja 

meg. Az ily módon felszerelt ha-

rangot tökéletesen kilódítani le-

het, mely által a hang egészen 

kikitolul, és igy teljes hangját és 

erejét éri el, minden zavart hang 

és oly ijesztő kongás pedig, mely 

tökéletesen ki nem lóditható ha-

rangoknál előfordulni szokott, 

teljesen elmarad. Kivánatra öreg 

harangok is megváltoztathatnak 

uj rendszerem szerint és uj felsze-

reléssel látatnak el legjutányosb 

áron” 

1901-ben, Budapesten halt meg. 

A rákoscsabai református 

templom egykori Walser Fe-

renc öntötte harangja - 1867 

A mai rákoscsabai református 

templom helyén középkori erede-

tű templom állt a 20. század ele-

jéig. A templomot a reformátusok 

a 17. század első évtizedeitől 

használták. 

A templomot, mivel életveszé-

lyessé vált, 1904-ben lebontották. 

Ugyanott épült fel a jelenlegi 

templom Szánthó Géza lelkipász-

tori szolgálata alatt. Az épületet 

1905. április 9 -én szentelte fel 

Mády Lajos, a Pesti Református 

Egyházmegye esperese. 

1867-ben rákoscsabai reformá-

tusok 1853-1869 közötti lelki-

pásztora Fejes Ambrus egy 226 

fontos harangot rendelt Walser 

Ferenctől 242 Forintért, sem a 

harang díszítéséről, sem feliratai-

ról nem rendelkezünk informáci-

óval. (1 font = 0,56 kg) 

A templomépítő lelkipásztor, 

Szánthó Géza Rákoscsaba község 

történetét feldolgozó munkájá-

ban, tudósít arról, hogy a haran-

got az új templom tornyában he-

lyezték el 1905 januárjában, de 

ott csak két évig volt, mert meg-

repedt és újra kellett önteni. 

Rákoskeresztúri evangélikus 

templom harangja – 1876 

A Rákoskeresztúri Evangélikus 

Egyházközség felügyelője, báró 

Podmaniczky III. János (1782 -

1883) 250 kg tömegű harangot 

adományozott az egyházközség-

nek 1840-ben, mely 1876-ban 

megrepedt, és így használhatat-

lanná vált, de a báró költségén 

még abban az évben Walser Fe-

renc újra öntötte. 

Bár a községben az evangélikus 

hívek közül ekkor szlovák nem-

zetiségűek voltak többségben, a 

harangra latin nyelvű feliratot 

öntettek. Felirata: 

„CURAVIT FUNDI E 

JOANNES PODMANCZKY 

ANNO 1876 

FUDIT FRANCISCUS 

WALSER BUDAPESTINI/ 

836 SZ.” 

A harang alsó átmérője: 78 cm 

A harang díszítésének elrende-

zése megegyezik az 1860 -as 

években készített harangokéval, 

de jól megfigyelhető ezen a ha-

rangon az a tendencia, hogy a 

harangöntő fokozatosan egyre 

kevésbé plasztikus díszítéseket és 

betűket helyezett el 1870 -es évek 

közepén öntött harangjain. 

A Rákoskeresztúri Evangéli-

kus Egyházközség gyüleke-

zeti termének harangja 

A harang eredetileg a rákos-

keresztúri evangélikus iskolá-

ban volt, díszítés nem, csak 
Walser-féle harangfüggesz-

tő tárcsa  



 

felírat található rajta. Átmérője: 

24,5 cm, felirata: 

WALSER F. 

BUDAPESTEN 

A rákosligeti Magyarok 

Nagyasszonya plébániatemp-

lom Walser harangja – 1882 

Átmérője: 58,5 cm. felirata: 

„IN HONOREM SZ. 

LADISLOI E PIUS 

FIDELIUM OBLATIS 

PROCURATA DIE 27 JUNI 

1882 

ÖNTÖTTE WALSER FE-

RENC BUDAPESTEN 

1313. SZ.” 

A harang palástjának egyik 

oldalán Szent László dombor-

művet találunk. 

A harang a rákosligeti Ma-

gyarok Nagyasszonya plébánia-

templom építésénél régebben 

készült, ezért feltételezhető, 

hogy eredetileg egy másik 

templom számára készült. 

Örvendetes lenne, ha Walser 

Ferenc rákosmenti harangjai-

ról nemcsak ez a rövid tanul-

mány emlékezne meg, hanem 

Rákoskeresztúron és Rákos -

ligeten is bronztábla emlékez-

tetne a harangöntő munkássá-

gára. 
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Ingyenes terjesztésű lapunk megta-
lálható az Erdős Renée Házban, 
illetőleg Budapest XVII. kerületé-
nek kulturális intézményeiben.  
 
E szám kiadását támogatta: 
Budapest Főváros XVII. ker. 
Rákosmente Önkormányzata  
Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 
IV. évfolyamunk 2. számának cím-
lapján az 1715-ös országos job-
bágyösszeírás egy lapja, az Erdős 
Renée Ház Múzeumi Éjszakáján 
készült felvétel és Walser Ferenc 
arcképe látható. 

A gyülekezeti terem kis ha-

rangja 


