Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem hírei
A Hommage ‘a Esterházy

Polgár Rózsa kiállítása

című kiállítás július 30-ig látogatható az Erdős Renée Házban, amelyben Kárpát medencei művészek emlékeznek a
mártírra. A kortárs képzőművészeti kiállítás válogatás a
Pozsonyi Magyar Galéria Esterházy János festmény-, szobor- és grafikai gyűjteményéből.
Gróf Esterházy János 1901
március 14-én született
Nyitraújlakon, a mai Szlovákia területén. 1938-ban, az
első bécsi döntés után Kassa
képviselőjeként, a város átadásakor bejelentette, hogy a
visszacsatolás ellenére ő Szlovákiában marad, a mintegy 65
-70 ezer, hazáján kívül rekedt
magyarral sorsközösséget
vállalva.
A magyarokon kívül cseh,
szlovák, lengyel, zsidó üldözöttek sokaságának segített,
Nagy József:
az új szlovák parlament egyedüli magyar tagjaként ő volt az
Alfa és omegák
egyetlen politikus, aki 1942ben nem szavazta meg a zsidók deportálását elrendelő törvényt.
A háború után a sztálinista államrendőrség kezébe került
és a Szovjetunióba hurcolták. Rabsága idején, 1947 szeptember 16-án, Csehszlovákiában, háborús bűnösként halálra
ítélték. Miután Szibériából súlyos betegen hazaadták, Prágában ítéletét kegyelemből életfogytiglanira változtatták. Miközben a szlovák politikusok közül többen amnesztiát kaptak, ő sohasem szabadult, 1957 március 8-án a morvaországi, mírovi börtönkórházban halt meg, tizenkét évi kegyetlen
rabságban töltött szenvedés után.
Oroszországban rehabilitálták, de Szlovákiában és Csehországban még ma is hazaárulóként, háborús bűnösként
tartják számon.
A kiállítás július 3-án, szombaton 18 órakor nyílt meg az
Erdős Renée Ház és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület
rendezésében, szervezésében. Kiállító művészek: Bangó
Miklós, Beothy Élő Hajnalka, Bugyács Sándor, Csémi Éva,
Csótó László, Godány Sándor, Gy. Simon Margit, Jaksics
Ferenc, Kalita Gábor, Kántor János, Kocsis Ernő, Lábik
János, Lőrincz Zsuzsanna, Matúz Péter, Nagy József, Nagy
Zoltán, Nyilasi Tibor, Ölvecky Gábor, Simek Viktor, Simon
M. Veronika, Soós Csilla, Schrantz György, Szabó Gábor és
Szentessy László. Ádám Ferenc bevezetője után
Szelepcsényi Sándor, a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület
tisztségviselője ismertette a szép számban megjelent közönség előtt Esterházy János életét, majd Kalita Gábor képzőművész, publicista, a Pozsonyi Magyar Műtermek Egyesület
elnöke ismertette a Pozsonyi Magyar Galéria és az Esterházy-gyűjtemény történetét, bemutatva az alkotókat és megnyitotta a tárlatot. A megnyitón részt vett Schrantz György
festőművész, az egyesület alelnöke is.

Augusztus 28-án pénteken nyílik az Erdős Renée Házban Polgár Rózsa Kossuth-, Munkácsy-díjas textilművész
kiállítása. Polgár Rózsa 1967-ben végezte el a Magyar
Iparművészeti Főiskola, szövött kárpit és gobelin szakát.
1968-1970 között tanulmányúton járt Svájcban, Franciaországban és Németországban.
1981-1987 között Genfben élt.
1973-ban a Milánói Triennálé,
ezüstéremét, 1980-ban, 1986ban a 6. és a 9. Fal- és Tértextil Biennálé díjait, Szombathelyen, 1991-ben a Ferenczycentenárium I. díját érdemelte
ki. A Munkácsy-díjat 1991ben, a Kossuth-díjat 1999-ben
kapta meg. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia tagja. Pályája elején
A rákoshegyi
selyemfestéssel foglalkozott.
A színházi munka, jelmezek,
oltárkép
kellékek tervezése nemcsak
technikai tapasztalatokkal gazdagította, de formai, témabeli tanulságokat is hozott. A 70-es évek végén visszatért
a szövéshez, a gobelinhez. Téma, technika és koncepció
az első munkáktól fogva mindig szorosan összefüggő
elemek: majd minden alkotása személyes érzelmekkel
felruházott hétköznapi tárgy átemelése a gobelin luxusműfajába. Közismert műve a Katonapokróc 1945-ből,
amely valós, durva haditakaró. A megszövött mű
(összetekerve, a felcsavart hengerforma árnyékaival, leltári számmal, golyóütötte lyukkal, és ugyanakkor más
léptékével, lenyűgöző egyértelműséggel a második világháborúról szól. A személyes múlt, a lényegi kötődések
vállalása és folyamatos jelenléte fontos alkotóeleme művészetének. A Mellényke, a Fontos kis zsebkendő, a
Gyermektakaró, a Vándortarisznya és társaik mind ebbe
a sorba tartoznak. Fellelhető a művek sorában egy elvontabb vonulat is: ezek az alkotások a textillel, mint meghatározó alapelemmel vannak kapcsolatban. Ilyen a Szakadás, amely egy semmibe vesző, szmogosan vibráló
moebius szalag, melynek hiányzó részét tudatunk egészíti
ki. A 90-es évek beli monumentális művei a Tisztelet
Ferenczy Noéminak (1990), a Triptichon (1993), a Himnusz (1996).
Műveit a legjelentősebb magyar közgyűjtemények őrzik.
Alkotásai több középületet, főként evangélikus templomot
díszítenek. (Pl.: Evangelische Kirche, Friedenspark, Kassel;
Evangelische Kirche, Dominikanerkloster, Frankfurt am
Main; Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
Genf; Evangélikus templom, Siófok)
Christus Victor Quia Victima című oltárképe 2004 óta
a Rákoshegyi evangélikus templom éke.
Forrás: www.artportal.hu
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Ádám Ferenc
Rákosmente vizei

A

felszíni vizek elhelyezkedése döntő mértékben meghatározta az emberiség történetét. Elég,
ha csak arra gondolunk, hogy az óceán évezredekig elrejtette Európa elől Amerikát, vagy
arra, hogy sokáig építettek védműveket vízzel körülvett helyeken az emberek. De ha csak a szűkebb
környezetet nézzük, egy-egy gázló, forrás, patak, kút elhelyezkedése a hely történetét befolyásolta,
döntően.
Így van ez Rákosmentén is. Budapest XVII. kerülete a Pesti hordalékkúp-síkság határán van.
Rákoscsaba keleti fele már a Gödöllői-dombság nyugati peremén terül el, itt található Pest legmagasabb pontja, a csabai Erdő-hegy, amely a maga 242 méterével 7 méterrel meghaladja a Gellérthegy nagyságát. A környék a Duna-völgy felé folyamatosan lejt, egymással párhuzamosan futó
patakok tagolják, közülük egyik a kerületen is átfolyó Rákos-patak. A terület felszínét legnagyobb
részt futóhomok borítja, kisebb foltokban agyag-, löszfelszín, réti talajok és a lápos réti talaj is található. Uralkodó széliránya az északnyugati, ezért ugyanez a dombságot elhagyó vízfolyások és a
mellettük elhelyezkedő homokdombok iránya is.
Természetes felszíni vizek
Az ember megtelepedése is ezeken a patak menti homokdombokon kezdődött, jelenlegi ismereteink szerint a középső rézkorban, a
bodrogkeresztúri kultúra idején. A
régészeti feltárások és az okleveles
források igazolják, hogy Csaba,
Keresztúr – legalábbis a templomaik – az Árpád-kor óta a mai helyükön találhatóak. Helyzetüket nyilvánvalóan meghatározta a Rákospatak, de még inkább a patak által
kijelölt, a mai Pestről Jászberény
felé vezető út. Egyes kutatók állítják, hogy ez már a római korban is
országút volt, s ezt inkább valószínűsíteni lehet, mint megcáfolni.
Írásos forrásban említi a híres török
utazó, Evia Cselebi is.1
Maga a patak kétségkívül a benne
szép számban élő folyami rákokról
(Astacus astacus) kapta a nevét,
még az Árpád-korban.
Bizonyítékul szolgálnak erre az
itteni települések első okleveles
elnevezései is. Chabarakusa (Csaba
Rákosa) 1067-ből, 1267-es átiratban, és Pousa Racusa (Pósa Rákosa) 1265-ből. (Meg kell azonban itt
említeni, hogy Bél Mátyás 1735
körül már azt írja, hogy a Rákospatak talaja nem tűri meg a rákot.
Ne feledjük viszont azt, hogy a

Folyami rák
Rákos Anonymusnál még folyó.
Akkoriban valószínűleg még a Bél
Mátyás korabelinél is sokkal szélesebb volt.)
Magyar Királyság, szabályozások
előtti, természetes vízrajzát az Első
katonai felmérés2 térképszelvényein lehet először szemügyre venni.
Ez jelenti az utókor számára az
egyik legnagyobb forrásértéket! A
vízhálózat ábrázolása ugyanis nagyon fontos volt a csapatok mozgathatósága szempontjából! Elsődleges volt az átkelőhelyek bemutatása (hidak, kompok, gázlók) és
ezek minősítése.
Ejtsünk először néhány szót Csaba környezetéről! Először is láthat-

juk, hogy a Rákos-patak iránya
korántsem olyan egyenes, mint ma,
mellette pedig világoszölddel jelölve, végig réteket ábrázol a felvevő.
A patakon átmenő, Tarcsára vezető
úton (ma Czeglédi Mihály u.) híd
sem volt csak gázló. Ezt követően
a víz folyása ketté vált, hogy aztán
majd csak Keresztúrt elhagyva
egyesüljenek ismét az ágak. A
Cinkota felé vezető úton (ma Rákoscsaba u.) már két fahíd segített
átkelni a patak ágain.3
Rákoscsaba külterületének túlnyomó része, amelyet a térképen
fehéren hagytak, szántóföld volt.
Mindössze a mai Rákoskert irányában jelölnek jókora bokros területet. (Körtvélyesnek hívták, nevéből
ítélve főleg vadkörtefák lehettek
itt.) Ezen túl volt a csabai erdő.
Ugyanebben az irányban, de a faluhoz közel voltak a csabai szőlők,
két tagban, úttal elválasztva egymástól. A felvétel ábrázolja még a
Kalmár-völgyi vízfolyást is.
A térképezési munkálatoknak
született még egy hatalmas eredménye, amely ma legalább annyira

1

Dr. Karácson Imre: Evia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1668. Budapest 1908. 107. o.;
Idézi: Bartók 1994. 31. o. Cselebi „Csapa” és „Körösztös” néven említi településeinket.
2

Csaba és Keresztúr az Első katonai felmérésen, XV/ 20. szelvény; (XV. oszlop, 20., 21. sor) A felmérés
ideje: 1783, felmérő: Wiener főhadnagy; Méretarány, méret: 1: 28 800; 63,2×42.1 cm; kéziratos, színes; Keresztúr déli részének ábrázolása a XV/21. szelvényen. Felmérő: Büschl (Buschel), százados; Elektronikus
dokumentumon kiadta az Arcanum Adatbázis Kft. Bp., 2004. (Az első katonai felmérés, 1782-1785)
3

A térképhez nem készült egységes jelkulcs, viszont pontos utasításokat adtak az egyes tereptárgyak felvételének módjára. A fahidakat feketével, a kőhidakat pirossal kellett jelezni.
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értékes számunkra, mint a grafikus
ábrázolás! Minden egyes szelvényhez készült egy írásos bemutatás,
amelyekből a Magyar Királyság
esetében egy 7 kötetes, táblázatos
formájú országleírás áll össze. Ez
magyar nyelven, teljes terjedelmében mindmáig kiadatlan, csak az
őket érdeklő részleteket fordították
le a kutatók. Ennek tartalmára vonatkozóan a Haditanács egységes
utasítást adott ki, 1764. május 13-i
rendeletében. Minden egyes felmérőnek írásban is válaszolni a kellett
többek közt az alábbi kérdésekre:
2. kérdés: Ismertetni kellett a
folyóvizeket mélységük, szélességük, partjaik minősége, gyalogosok, lovasok és kocsik számára
alkalmas gázlók említésével írásban is.
5. A mocsarak és lápok járhatóak-e gyalog vagy lóháton? Mindig
vagy csak bizonyos időszakokban?
Kiszáradnak-e időszakosan?
6. Be kellett mutatni a tavakat,
vizük minőségét, még a medrükre
is kíváncsiak voltak, homokos
vagy mocsaras? Lecsapolhatóak-e?
8. Mellékelni kellett az utak, gyalogösvények, valamint a templomok, temetők, majorok, malmok és
egyéb szilárd épületek, ill. egyéb
stratégiailag fontos építmények
leírását.
A csabai felmérő, Wiener főhadnagy a második kérdésre így válaszolt: „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 idefolyó víznek nagyon meredek a partja
és ez még a gyalogos közlekedést is
megnehezíti egy jókora szakaszon.
A kocsma felől jövő kis patak jelentéktelen.” (Ez a Kalmár-völgyi
vízfolyás.)
Az 5. kérdésre a mocsarakról,
lápokról: „A rétek mocsarasak, de
száraz időben gyalog többnyire
járhatóak, lovon viszont sehol sem
lehet átmenni rajtuk.”

A 6-odikra az utakról: „Az utak
jók, csak a két szőlőskert között
lefutó út van nagyon kimosva.”4
Rákocsaba 1853-as birtokvázlatán5 és a hozzá csatolt táblákon már névvel szerepel a
Kalmárölgyi-dűlő neve és a patakocska rajza. A dűlő neve állítólag
egy hajdanán meggyilkolt kereskedőre emlékeztet,6 míg az erecskét
néha Tál-pataknak is nevezték.7 A
térképhez tartozó, a művelési ágakat és a dűlőket ismertető táblák
még azt is elárulják, hogy a Rákospatak teljes csabai területe 6 hold,
1400 négyszögöl volt.
Az 1883-as, első komoly kataszteri felmérés térképe8 a község
északkeleti részén ábrázolja a Ka-

nászkúti-dűlőt, melynek elnevezését a hajdan, közepén lévő forrás-ér
adta, ahova aratás után a község
kondása itatásra hajtotta az állatokat.
Ennek folytatása a tarcsai határ
mentén a Csordakúti-dűlő, korábban Nagyszékesi-dűlő. Újabb neve
szintén egy víznyerő helyre, régebbi pedig talajára utal.9 (Rajta és a
Hosszúföldeken haladt, átlósan
keresztül a Pécel-csíktarcsai törvényhatósági út.)
A Károshíd III. dűlő, régebben
Kerektói-dűlő a fentitől nyugatra
fekszik, a mai Nagy-Káros-híd
dűlőút és a Kis-Káros-híd utca között. Korábbi nevét a közepén található kör alakú tóról nyerte, amit

Csaba és környezete az Első katonai felmérésen, 1783.
4

Száraz idő lehetett a felvételkor, ugyanis később látni fogjuk, a térképek ezt is egyértelműen vízfolyásnak
jelölik majd.
5

Rákos Csaba adó községe, Rákoscsaba birtokvázlata utólagos bejegyzésekkel, A felmérés ideje: 1853; Felmérők: Sternberg, Ernst; Vágner Frigyes; Méretarány: 1:28 800; kéziratos, színes; OSZK Bv 2039 (1–8)
6

Pesty 1864., 53. Hausch György bíró és Pap Zsigmond jegyző válasza Pesty Frigyes kérdéseire: „Kómár,
jobban Kalmárvölgyi, mely nevét a tarditio szerint onnan nyerte, hogy itt századév előtt egy keresztül utazott
kalmár gyilkoltatott meg és ásatott el.”
7

Puzsár Imre: Rákosmente archontológiája, kézirat, ERH Adattára. Elképzelhető, hogy a patak ezen neve német
eredetű: Thal-bach, vagyis Völgy-patak.
8

Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye Rákos-Csaba nagyközség – kataszteri térkép; A felmérés ideje: 1883; Nyomta:
Magyar Királyi Államnyomda 1885-ben; Méretarány: 1:2880; nyomtatott, színezés nélkül; OSZK Rákoscsaba
kat (1–16) vagy MOL S 78 (1–16, színes, utólagos kézírással)
9

Szánthó 1912. 229. o.
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a dűlő északkeleti sarkában buzgó
forrás táplált. Ennek következtében
annyira mocsaras volt, hogy hidakat kellett rá építeni, ám, ha erről
egy állat letévedt, több ember kellett, hogy kihúzza a lápból.10
Keresztúrnál a Rákos-pataknak
az Első katonai felmérés idején
még több ága futott a település
mellett. A legközelebbi alig száz
méterre az országúttól. A Cinkotai
út ezeken három fahíddal, a Ferihegyi (akkor Tarcsai, később Malom)
út pedig három kőhíddal ívelt át
rajtuk.
Rákoskeresztúr térképes ábrázolását elemezve, az a szerencsés
körülmény is adott, hogy az eddig
említetteken kívül van egy jelentős
forrás, amelynek segítségével értelmezni tudjuk a látottakat. Ez pedig
a Patriotisches Wochenblatt für
Ungarn című, német nyelvű lap 4.
számában található, Keresztúrról
szóló cikk, 1804-ből. Szerzője (S.
Th., azaz Tessedik Sámuel) elsősorban Bujanovszky Sándor11 tábornok tevékenységét dicsérve
ismerteti, hogy Podmaniczky Erzsébet bárónő férje hogyan fejlesztette a települést. Ennek nyomai –
részben – a térképen is megmutatkoznak.12 Az újságcikkből megtudhatjuk, hogy a patak mentén korábban mocsaras területek voltak, ám
a tábornok ezeket lecsapoltatta. Az
árkokat ugyan nem látjuk, de a
patak mellett réteket ábrázol Wiener főhadnagy, nem úgy, mint a
vízfolyás távolabbi területein, ahol
mocsarakat jelöl. (Meg is írja
mindezt, lásd alább a leírást!) A
Merzse-mocsár területe is látható a
felvételeken, ám megnevezés nélkül.13
Keresztúr esetében Wiener főhadnagy az alábbi válaszokat adta
a központi kérdésekre:
2. kérdés, a vizekről. Egyszerűen
elintézi a választ: „Mint Pécelnél”.
Ott pedig azt írja: „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.” (Csabánál is ezt
válaszolta.)
5. kérdés a mocsarakról, lápokról: „A rétek mocsarasak ugyan, de
a vízelvezetések annyira megjavították őket, hogy száraz időben
gyalog könnyen járhatóak.”
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.”
A csabai után egy évvel, 1854ben Rákoskeresztúrnak is elkészítették a birtokvázlatát.14 Szerepel

rajta a Merse-dűlő. (317 hold, ebből 39 hold nádas, 57 pedig rét)
Ennek déli részén terül el az északnyugat, délkeleti irányú Merzse-tó.
1864-ben a tó vize még két öl mély
volt, jó halakkal.15 A dűlő szántóként művelt területe igen jó minőségű, állandóan nedves, zsíros,
fekete föld volt.16 (A Merse szó –
néha így is nevezik a mocsarat –,
különben egy szláv férfinév.) A
Merzse-mocsár Mercse-Stumpf
néven szerepel a Második katonai
felmérésen,17 valószínűleg a német
alezredes félrehallotta. XX. századi
katonai felvételeken látszik, hogy
déli, délkeleti irányban belőle lefolyó erecske hagyja el a területét,
ám ez már nem Rákosmentén van.
A birtokvázlaton szereplő Forrás
-dűlő nevét az ott feltörő forrásról
kapta, amely a Merzse-mocsarat is
táplálta. Szántóként hasznosították,
közepén – nyilván a forrás feltöré-

Keresztúr és környezete az Első katonai felmérésen, 1783.
10

Szánthó, 231. o.

11

Báró Bujanovszky de Bujanov Elek Szilvius, cs. kir. lovass. tábornok született Sziléziában 1711-ben, meghalt
Rákos-Kereszturon 1799-ben. Helyesen Bojanovszky lenne, így szerepel a név felesége aláírásában is, de minden írásos forrás (lexikon, cikk, tanulmány) a fenti formában említi. Ezért, a kutatók munkáját megkönnyítendő,
én is ennél maradtam.
12
A fordítás megjelent a Rákosmenti Múzeumi Estek II. évf. 2 számában (2007. július), a 4-7. oldalon az ’S. Th.’
monogram feloldása nélkül. Olvasható a www.erdosreneehaz.hu weblapon. Közölte: Tóth Péter
13

XV/21. szelvény

14

Catastral Gemeinde Rákoskeresztúr – Rákoskeresztúr birtokvázlata utólagos bejegyzésekkel; A felmérés ideje:
1854; Készítette: Renn, Josef; Méretarány nélkül (kb. 1 : 28 800); Kéziratos, színes; OSZK Bv 2040 (1–8)
15

Pesty 1864. 54. o., Burger Márton bíró és Székely Gyula jegyző válaszai Pesthy Frigyes kérdéseire.
Sinkovicsné 1988. 60., 63. o.
17
Rákos Csaba és Rákos Keresztúr a II. katonai felmérésen – XXXIII/50. szelvény; A felvétel ideje: 1861.;
Felmérő: Cnobloch, Karl Frh. von, százados; Méretarány: 1: 28 800; A déli határrészt a Merzsével a XXXIII/51. szelvény ábrázolja. A felvétel ideje: 1859.; Felmérő: Schmidt, Franz, alezredes; Kéziratos, színes felvételek;
Elektronikus dokumentumon kiadta az Arcanum Adatbázis Kft. Bp., 2004. (Az első katonai felmérés, 17821785)
16
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se körül – rétet ábrázol a rajzoló.
A birtokvázlaton szereplő Köröstó
-dűlő nevét a helyi tájszólás inkább
Kerestóként használta.18 Nevét egy
hajdani állóvíz után kapta, ami a
felvételen ugyan nem látható, ám az
1861-ben felvett Második katonai
felmérésen már szerepel, ahogyan
az 1883-as kataszteri térképen is,
mellette egy csőszház van. Ma is
forrás tör fel a területen.
Szabályozások, lecsapolások
Ma már bizony hiába keresnénk
sok hajdani vízfolyás, forrás, tavacska helyét Rákosmentén, de mégsem
kell azt gondolnunk, hogy minden a
közelmúltban tűnt el. A Rákos-patak
esetében a malmok megléte már
szabályozási munkálatokat is feltételez. Ugyanis erre szükség volt a
folyamatos, megfelelő mennyiségű
víz biztosítása érdekében. Ezeknek
az építményeknek egy része földesúri tulajdonban volt. (Lásd alább, a
malmokat bemutató részben!) Nyilvánvaló tehát, hogy a munkálatok
elvégzése a kötelező robotmunka
keretében történt.
A Rákos-patak mentének első –
mezőgazdasági célzatú – lecsapolásról, ahogy már korábban is utaltam
rá, Bujanovszky tábornok idejéből
tudunk.19 Ez közvetlenül 1770. után
történhetett. Tessedik Sámuel leírja,
hogy első itteni látogatása idején,
1770-ben20 „a falu mellett volt egy
nagy, mély mocsár”. Régi területének egy részén második látogatása
idején, 1794-ben már olyan, 11 éves
időszakokban kitermelhető erdőcske
volt, amely akkor már húsz éve ellátta tűzifával az uradalmi konyhákat és kályhákat. Mellette pedig kert
volt és három halastó. (A Cinkotai
úttól keletre fekvő területről van
szó, a mai Népkert helye is beletartozik.) Az árkokkal történő lecsapolás eredménye volt még, hogy az
akkor közvetlenül a Népkert északi
oldalánál futó patak túloldalán, a láp
helyett „egészséges rétek” keletkeztek, míg a településről a vizet, az
olvadó havat szintén árkokkal vezették le a halastavakhoz.
Az Első katonai felmérésen három
patakágat keresztez a mai Ferihegyi

út. A XIX. századi térképeken már
azt láthatjuk, hogy a Pesti úthoz
legközelebb eső medret megszűntették. Nem egyértelmű ezen ágak elnevezése sem. Rákoscsabán a településhez közelebb eső vízfolyás
„Üzemágként” szerepel a legtöbb
XX. századi térképen, míg az északira írják a Rákos-patakot. Rákoskeresztúrnál viszont a Rákos-patak
megjelölés egyértelműen a déli ágat
jelzi, az északit pedig „Középágnak” hívják.21 (Dacára annak,
hogy a mai visszaemlékezők egyértelműen Malom-ágként, esetleg ipari ágként emlegetik a déli medret.)
Egyben azonban egyetértenek a felmérők: az északi ágat a legtöbben
bizonytalan partvonalú, teljesen
szabályozatlan vízfolyásként jelölik.
Még a XX. század második feléből
is állnak rendelkezésünkre olyan
fényképfelvételek, amelyek ennek a
pataknak az áradásait ábrázolják.
Tavakat is hiába keresnénk ma a
Rákos-patak folyása mentén, sőt a
visszaemlékezésekben is csak a mai,

Pesti út melletti, a mai Keresztúri úti
felüljárótól keletre eső környéken az
1948-ban lecsapolt Malom-tó szerepel. Kétségkívül ez is volt a legjelentősebb, már 1783-ban is lerajzolták.22 A XIX. század közepén viszont kisebb tavacskát mutatnak a
felvételek a Ferihegyi úti malom
mellett is.23 Azonban a század végi
térképeken ez már nem szerepel.
Ugyanígy tavacska volt a pesti határban lévő Kraiko-malom (Határmalom) mellett is. Ezek a patak duzzasztása nyomán jöttek létre és szintén a malmok biztonságos vízellátását segítették. Írásos forrásokban
sehol nem találkoztam a Második
katonai felmérés által jelzett rákoscsabai tóval. Ez a mai vasútvonal
déli oldalán, a Rákoscsaba utcától
keletre helyezkedett el.24 Nem malomtó volt, hanem egy 1828-as
felvétel25 szerint valószínűleg halastó! Az akkor még szabályos téglalap
alaprajzú tó, 1861-ben már ovális
partvonalú, tehát valószínűleg fokozatosan feltöltődött.

A Népkert – akkor Alsó kert – környéke egy 1828-as felvételen.
Ekkor már csak egy halastó látható itt.
18

Sinkovicsné 1988. 65. o.
Rákosmenti Múzeumi Estek II/2. 4. o. Tessedik Sámuel cikke a Patriotisches Wochenblattban.
20
Esetleg 1769-ben, mert a cikk 1804. január 25-én jelent meg. Ebben TS azt írja, hogy 34 évvel ezelőtt járt itt
először. Az év eleji megjelenési időpont miatt lehet, hogy a kézirat még az előző évben született.
21
Pl. a Második katonai felmérésen vagy az Rákoskeresztúr 1883-as kataszteri térképén.
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye. Rákos-Keresztúr nagyközség - kataszteri térkép; A felmérés ideje: 1883; nyomta: Magyar Királyi Államnyomda 1884-ben Méretarány: 1:2880; Nyomtatott, színezés nélkül; MTA ltsz. n.
(utólagos színezéssel) vagy OSZK Rákoskeresztúr kat (1–21)
22
Első katonai felmérés
23
Rákoskeresztúr birtokvázlata 1854-ben és a Második katonai felmérés 1861-ben.
24
A mai Fűzkút utca helyén.
25
Közlik a Budapest templomai – Rákosmente – XVII. kerület c. kiadvány első, belső borítóján. Budapesti
Városvédő Egyesület Templomtörténeti sorozat V., Bp., 2006.
19
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Árvíz a Rákos-patakon. Szöllősi Nagy András felvétele 1970
körül. (ERH)
A különböző időszakokban végzett szabályozási munkák után a
Rákos-patak betonteknőbe szorított
mai képe 1973-ban alakult ki véglegesen, amikor kialakították a mai
medret, méghozzá az északi meder
nyomvonalát többé-kevésbé követve. A déli medret is ekkor szüntették meg véglegesen. (Még KISZ
tábort is szerveztek, visszautalva a
„hősi” időkre. Lsd.: Hanság lecsapolása.) Erre a lakótelep építése
miatt is szükség volt, hiszen így
sikerült megelőzni a korábban
rendszeres kiöntéseket is.26
A Merzse-mocsár területének
csökkenése, az 1860-as években
még két öl mély tó eltűnése a XIXXX. század során folyamatosan
következett be. Először csak a me-

zőgazdák területek növelése érdekében kezdték lecsapolni,27 majd hozzájárult a területcsökkenéshez a vasúti töltés megépítése, amely gátolja
a természetes vízellátást, az egyre
intenzívebb mezőgazdasági tevékenység a környéken, a közeli repü-

lőtér területének lebetonozása, stb.,
de nem szabad elfelejteni azt sem,
hogy az 1900-as évek második felétől jelentősen csökkent a csapadék
mennyisége. A hozzá tartozó
Gyolcsréttel együtt megmaradt 27
hektárnyi területe 1977 óta természetvédelmi oltalmat élvez. A korábban rendszeresen kiszáradó tó
vízutánpótlását 1997 és 2003 között
részlegesen megoldották.28
A kisebb erecskék, így a Kalmárvölgyi és a hajdani rákoscsabai szőlők között folyó, névtelen vízfolyás
ma is megtalálható Rákosmente
területén, van, amelyik csak csapadékos időben folyik. Más felszíni
vizek eltűntek. Ilyen például a Forrás-dűlő területe, a Köröstó Rákoskeresztúron, (forrása ugyan még
megvan:. magánterületen tör fel az
Oroszvár utca - Vanília utca északi
saroktelkén.29), vagy a Kanászkút,
Nagyszékes, Kerektó, Károshidak
Rákoscsabán.
A Kerektó környékén pedig mostanában újra tó van, melyet csak a
Rauch horgásztóként emlegetnek a

Szabályozás a régi és az új mederrel, Szöllősi Nagy András
felvétele 1973-ból. (ERH)
26

A második katonai felvétel
térképe a rákoscsabai tavacskával, 1861-ből. (A dátum ne
zavarjon senkit, a vasútvonalat később rajzolták be rá!)

Ma mindezt másként ítéljük meg. Nyilvánvalóan szükség lenne a patak valamilyen szintű revitalizációjára,
egy kisebb tó is hiányzik. Vannak ilyen kialakítására jó példák: Kaposváron például, közvetlenül a belváros
mellett tökéletesen megoldották.
27
Sinkovicsné 1988., 60. o.
28
Az utóbbi időben számtalan, természettudományi szempontból értékes tanulmány és szakdolgozat született a
Merzse-mocsárról, az ERH is több ilyet őriz. Legjelentősebb helyi kutatója, Petrőczy Tibor még CD lemezt is
megjelentetett róla. Az Erdős Renée Házban dioráma kiállítás modellezi a „Merzse-mocsár világát”. Ennek a
tanulmánynak nem a feladata a természettudományi feldolgozás, annyit azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy a terület rendkívül jelentőségét az adja elsősorban, hogy a tavasszal és ősszel átvonuló madárvilág
számára pihenőhelyeként szolgál.
29
Néha a régi vízfolyások források helyét talán nem ártott volna figyelembe venni a parcellázáskor. Jelen sorok
szerzője tud olyan házról a Kalmárvölgyi ér forrása környékén, ahol a pincében folyamatosan áll a víz.
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pecások. Talán fölösleges is megemlíteni, hogy kialakítását jelentősen megkönnyítették a korábbi vízrajzi viszonyok.
A felszíni vizek jelentősége a mindennapi életben és a gazdaságban
Természetesen az ősi időkben ivóvízként is szolgáltak a rákosmenti
felszíni vizek, később már inkább
csak állatokat itattak belőlük. A jeget is hasznosították. Régente a
kocsmák, vendéglők mellett gyakran találhattunk jégvermeket. Jégre
a hűtéshez, a húsneműk tartósításához volt szükséges. Rákoskeresztúron ilyen jégverem volt az első községi kocsma udvarán, amely a
Bulyovszky kúria mögött helyezkedett el. Ez egész nyáron képes volt
biztosítani a jeget.30 A XX. században megjelenő hentesek is jégvermeket ásattak, ahova telente „húztak
jeget” a férfiak.31 Báró Podmaniczky János pedig még az üzleti lehetőséget is meglátta ebben: a malomtó
jegét a kőbányai sörgyárosoknak
adta el a 1860-as években.32
A felszíni vizek a táplálékforrásként is fontos szerepet játszottak.
Például a Merzse-tó „jó halai”33, de
más forrásokból értesülhetünk arról
is, hogy a mocsár árkaiban hemzsegett a csík(hal). Hosszú ideig a
gyógyászatban fontos szerepet játszó orvosi nadályt (piócát) is gyűj-

Ájer András tűzoltóparancsnok térképének részlete az 1930as évek elejéről, Rákoscsaba külterületének észak-keleti részét ábrázolja. Jól láthatók rajta a hajdani vizes területekre
uraló elnevezések. (ERH)
töttek a tóban.34 Bujanovszky tábornok a mai népkert területén létesített halastavat is. Itt teknősbékákat, halakat tenyésztettek.35 A korábbiakban utaltam az 1820-60-as
években meglévő, ám írásos forrásokban nem talált rákoscsabai halastó meglétére is.
Az olyan falvakban, ahol patak is
volt, az asszonyok mindig a abban
mostak. A vászonnemű tisztításának
hagyományos módja, hogy a szenynyeződést lúggal kioldják, majd a
30

Sinkovicsné 1988. 27. o. (Kb. a mai Tűzoltóság mögött.)
Sinkovicsné 1958. 32. o.
32
Vargha Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza, k.n., h.n., 1933; Közli Puzsár Imre
Rákosmente archontológiája c. kéziratában. ERH Adattára
33
Pesty 1864. 54. o
34
Sinkovicsné 1988. 60. o.
35
Rákosmenti Múzeumi Estek II/2. 5. o. Tessedik Sámuel 1794-ben már látta, a XIX. század első felének
térképein szerepel is, az 1850-es években már nem volt meg.
36
Sinkovicsné 1958., 45. o.
31

A Köröstó forrása.
(Fotó: Szelepcsényi Sándor)

lúgot a patak bő, tiszta vízében főleg
ütéssel, mosósulyokkal eltávolítják.
(Nem éppen környezetbarát eljárás…) A munka komoly fizikai erőkifejtést igényelt és főleg télen nem
volt kellemes, amikor előfordult,
hogy léket kellett vágni a patakon,
hogy mosni lehessen!36
Arra vonatkozó szóbeli visszaemlékezések és írásos források is vannak, hogy az igényesebb rákosmenti
lakosok, főleg a nehéz nyári mezőgazdasági munkálatok idején meg is
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fürödtek a patakban.37
A házak, ólak tetőfedéséhez is
használt nádat leginkább a Merzsetónál vágták, télen, sarlóval. (A hideg ellen nagy bőrcsizmát húztak,
szalmával kibélelve.) Ugyanitt sok
fűzfa is nőtt, melyek vesszeiből a
férfiak telente kosarat fontak.38
A kender feldolgozásának egyik
első munkafolyamata a kévék áztatása. Ezt ősszel a Merzse-tóban39
vagy a Rákos-patak mellett végezték.40
Keresztúr nyugati végén, a malom
tavával átellenben, az országút másik oldalán az Újlak utca végén volt
az úgynevezett Juhász-ház, udvarán
karámokkal, hodályokkal.41 Elhelyezésének a praktikus oka az volt,
hogy innen nyírás előtt a birkákat
rövid úton lehajthatták a tóra, ahol
szappannal a gyapjukat átmosták.42
A patak, tavak, apróbb vízfolyások
vizét aszályosabb időszakokban
nyilvánvalóan folyamatosan használták öntözésre is. Az 1890-es
években jelentek meg először Rákoskeresztúr határában az úgynevezett szerviánok, vagyis szerbek, később a bolgárkertészek. A Merzse-tó
környékén, a Köröstói-dombon, a
Nyilas réteken és a két patakág között telepedtek le és a rendszeres

Jégvágók csáklyákkal a Malom-tó jegén, a XX. század elején.
(ERH)
öntözés segítségével elsősorban
zöldségféléket, salátát, uborkát, babot, borsót, káposztát és paradicsomot termeltek. Később a helyi termelők is egyre inkább követték a jó
példát, az 1930-as évek elejének
válságáig a zöldségtermesztés igen
sok embernek nyújtott biztonságos
megélhetést.43
A Rákos-patak vize a XX. században két strandot is táplált, a rákoscsabai Mária strandfürdőt és a rákoskeresztúri Ilona strandot, míg a
Kalmár-völgyi pataké a rákoscsabai
C sa b a g yö n g ye s tr an d f ü rd ő t .
(Történetük ismertetésére – terjedelmi okok miatt – a későbbiekben
térünk vissza.)
Sportolásra, szórakozásra egyébként a keresztúri Malom-tavon is
lehetőség nyílott. Adatok nem állnak rendelkezésre, de több, az Erdős
Renée Házban őrzött fényképfelvétel tanúsága szerint a helybéliek
csónakázótóként is használták tavat.
(Az infrastruktúra már a XVIII. századtól rendelkezésre állt: csárda is
37

Vízimalmok Rákosmentén
Rákoscsabán, a mai Lajosház utca
mellett, majdnem szemben a mostani Dédes közzel volt egy patakmalom. Ezt már 1546-ban összeírták a
törökök, Széchy Tamás malma névvel illetve.46 (Ekkor ez az egyetlen
malom működött Csabán.) Az 1647es császári portaösszeírás szerint
Csabán ekkor két molnár működött:
Kovács István és Molnár István.47 A
kamara budai könyvelősége készített értékbecslés 1701-ben azonban
már hármat említ: ekkor kettő földesúri tulajdonban volt, egyről pedig azt írják, hogy a falu építette

Sinkovicsné 1958., 27. o.
Sinkovicsné, 1958. 32. o.
39
Sinkovicsné 1958, 32. o.
40
Burger Erzsébet közlése. A mai Házasságkötő terem mögött volt egy vizesgödör, amelynek környékét a
keresztúriak csak Szúnyog-telepnek csúfolták. Itt is áztattak kendert. Sinkovicsné (1988) is említi.
41
Rákoskeresztúr Pest felé eső határának katonai térképe 1852-ből (Taktisches Manoeuvre ausgeführt unter
Commando Sr Majestaet des Kaisers durch die auf der Haide von Keresztúr bei Pest concertrirten Truppen des
10.11. Infanterie und 1ten Cavallerie Armee Corps am 27.September 1852) Méretarány: 1:14 400; Nyomtatott,
színes; FSZEK BTf 287; Hadtört. TkTár J VII m 23; OSZK TM 1924
42
Sinkovicsné 1988. 11. o.
43
Sinkovicsné 1958., 36. o.
44
Szinte természetes, hogy ma Hajdú csárda útnak nevezik az itt fekvő utat45
Sinkovicsné 1988. 9. o.
46
Dombóvári 2002. 9. o.
47
Dombóvári 2002. 9. o.
38

Mosás a Rákos-patakban, az
1920-as évek elején.(Fotó:
Rákoskeresztúri emlékkönyv,
Bp., 2006., 20. o.)

volt mellette. A XX. század elejének
Hajda44 csárdája, amelyet a mellette
álló, koros japán akác 1930-as évekbeli kivágása után egyszerűen csak
Fatuskónak neveztek.45) De nem
csak nyáron lehetett sportolni. A
patak jegét télen a korcsolyázók vették birtokukba. Rákosligeten még
Korcsolyázó Egyletet is alapítottak
a XX. század elején.
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Csónakázók a keresztúri Malom-tavon 1930 körül (ERH)
magának.48 Egy 1725-ben kelt feljegyzés viszont már csak földbirtokosi tulajdont ismer.49 Ekkor kettő
árendában, a harmadik saját kezelésben volt. Több esetben ismerjük
a molnárok nevét is, 1771-ben például, Lukacsik András és Molnár
György dolgozik a malmokban.
Azt is tudjuk, hogy a csabai malmok általában „3-4 kerékre jártak”50. Az Első katonai felmérés
térképe Csaba területén szemléletesen ábrázolja mindhárom malmot.
Nyugatról kelet felé haladva, a
mai futballpálya sarkán volt az első
csabai malom. A korabeli feljegyzésekből kiderül, hogy az uraság
vízimalma volt, amelyet rendszerint különböző bérlők bírtak. Egy
1728-as adat szerint még malátát is
őröltek itt a helyi serfőzde részére.
Az 1712-es és 1725-ös összeírások
szerint a földesúri sörfőző is árendában volt.51 (A serfőző mester
pesti volt, de valószínűleg nem
csak „haza főzött”. Bartók János
írja, hogy a szomszédos Keresztúr
kocsmáiban 1727-ben 60 akó sört
mértek ki. 1780 körül pedig már
alig fogyasztották az árpalét.52 Ez
nyilván a közelben lévő serfőzde
meglétével, illetve megszűntével
magyarázható.) Az 1728-ban az
országlakosokról készült összeírásban is említik a serfőző malmát.
Ekkor Fiszer Sebestyén főzte a
sört. Minden 24 főzet után 4 forintot keresett.53 A malom területének
parcellázására 1928 után került
sor.54

felmérésen szintén látható malom,
amely község észak-keleti végén
működött, a mai Battonya utca
patak felőli végében helyezkedett
el. Ez is urasági tulajdon volt. A
malom helyén Pintér Endre 1890ben építette fel57 víz- és gőzerőre
berendezett emeletes malmát, ami
1897. körül került a tulajdonába.58
Az épület ma is áll, még a rendszerváltás környékén is működött.
A XVIII. századi összeírásokban
először, 1733-ban említenek Keresztúron egy malmot,59 az 1770-es
Urbárium kérdőívében pedig a következők szerepelnek: „Tek., uraságunk engedelmébül minden árenda nélkül vagyon helységünk számára edgy vízi malmunk, mellynek
esztendőbeli jövedelmit hasonlóképpen közszükségünkre, kivált
pediglen quártélyosoknak tartására fordéttyuk.”60 1771-ben már
bizosan két malom van, ekkor az
egyik tulajdonosa Martin Jokt, a
másik bérlője pedig Krajka János.61 Keresztúron az 1783-as katonai felmérésen is két malom lát-

A következő malom, valószínűleg a legrégebbi, a már említett
Lajosház utcai építmény volt. A
XVIII. század második felében ezt
a község bérelhette az uraságtól,
ugyanis az 1770-es Urbariummal
kapcsolatos kérdőív 4. pontjára azt
válaszolták, hogy évi 30 forintért
bírják az uraság új malmát.55 Ez
arra is utalhat,
hogy a malmot újjáépítették. 1848. után
viszont ténylegesen a község tulajdonába mehetett át,
mivel 1863ban már ők
adták el az
uraságnak. A
malom 1912ben már nem
működött.56
Bolgárkertészet a Rákos-patak mentén
A harmadik, a XX. század elején. (ERH)
az Első katonai
48

MOL UC 6 : 88
MOL UC 4 : 38 (a)
50
Dombóvári 2002. 9. o.
51
Csaba MOL UC 4 : 38 (b)
52
Bartók 1994. 49., 94. o.
53
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása, II k. Pest Megyei Levéltár, Bp.,
1997, Pest megye múltjából sorozat, 8/2. k., Váci járás, Csaba, 933-939. o. Idézi Puzsár 2008. 91. o.
54
Puzsár 2008
55
Németh 1983. 81. o.
56
Puzsár 2008. 91. o.
57
Rákospalota és Rákosvidék, szerk.: Zsemley Oszkár, a Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, Bp.,
1938, Magyar városok és vármegyék monográfiája sorozat, 24. k., Személyi adattár, 347-433. o.
58
Szánthó 1912., 193-211. o.
59
Dombóvári 2002. 10. o.
60
Közli Bartók 1994. 65-70. o.
61
Dombóvári 2002. 10. o.
49
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szik. Ezek a Rákos-patak déli ágán
voltak, amely akkoriban alig 100
méterre folyt az országúttól.
A Ferihegyi út mentén feküdt az
Első malom,62 amely még a XX.
század első felében is működött. A
mai visszaemlékezők Cifra malom
néven ismerik. Korábban még a
mellette fekvő utat is az objektumról nevezték el: a Ferihegyi út ezen
részét Malom utcának hívták. A
régi malomárok maradványa még
ma is látható a rendőrkapitányság
garázsának bejáratával szemben.
(Talán ez lehetett az urasági malom
korábban is, mert 1840 és 50 között az uraság építette újjá.)
A következő – ezt is látjuk már
1783-ban –, az egykori Malomtónál lévő épületben működött,
nagyjából a mai Keresztúri úti
felüljáró melletti autókereskedések
helyén. Az 1883-as kataszteri felvételen Közép malom néven szerepel, a helybeliek Tói malomként is
emlegették.
A már említett Krajka János,
vagy valamelyik leszármazottja
pedig nyilvánvalóan a névadója a
XIX. századi térképeken feltűnő
Kraiko malomnak, amelyet Határ
malom néven is emlegettek. Ez
volt Keresztúr harmadik malma, a
pesti határhoz közel, a mai
Határhalom utca környékén.)

A Cifra malom a XX. század elején. (ERH)
Kutak a határban
és a belterületen
Ma már nehéz elképzelni, de egészen a XX. századig első feléig a
házak telkein nem voltak kutak. A
falusi emberek az utak mentén
ásott közkutakra jártak vízért, a
határban dolgozók pedig a mezei
kutaknál olthatták a szomjukat, itt
itatták az állatokat is. Az Első katonai felmérésen, a községtől délre
két mezei kutat látunk. Későbbi
adatokból tudjuk, hogy ezek a dűlőknek is nevet adtak. A nyugati a
Fűz kút volt a mai Zrínyi utca mellett. A dűlőnek és a Zrínyi utca
elődjének is nevet adó kút nevét
egy olyan kútról kapta, amelynek a
gémje egy élő fűzfa volt.63 A felvételen szereplő keleti kút a Csorda
kút volt. Erről Szánthó Géza is ír,64
de téved, amikor azt írja, hogy a
keleti kutat 1902 körül ásták a helyi gazdák és ez adta a határrésznek a Csordakúti-dűlő nevet. Valószínűleg ekkor csak a régi kút helyett készítettek újat, ugyanis már
az 1855-ben készült, „Rákos Csaba
Adó községe” címet viselő térkép
is „Csorda kúti” dűlőnek nevezi a
62
63

területet. Azt meg látjuk, hogy már
1783-ban is szerepel a felvételen.
Az 1930-as évek elején, Ájer
András tűzoltóparancsnok által
rajzolt térkép még két mezei kutat
ábrázol. Egyik a mai Tárcsa útról
keleti irányba kiinduló Nagy
Károshíd dűlőút kezdeténél, a másik a dűlőút mellett, a Nagy
Székesdűlő keleti oldalában volt.
Rákoskeresztúr esetében a kutakról, főleg Sinkovicsné Kalina Julianna írásainak köszönhetően sokkal több információ áll a rendelkezésünkre. A régi Templom (később
Deák) utca és a Tabán utca kereszteződésében lévő kis téren volt a
Törökök kútja. Ősidők óta fenn állt,
a helyiek a török-korból származtatták. Közvetlenül e fölött ásták ki
az Új kutat.65 Sinkovicsné ezeken
túl a belterületi közkutak sorában
megemlíti még az Ó kutat, amely a
Hajda csárda és a tó között álló
gémeskút volt, a Csorda kutat,
amely a hajdani juhlegelő szélén,
az Újsor vége felé volt, két oldalán
hosszú itatóvályúval,66 továbbá az
Újlak utca három közkútját. Ezeket
a mellettük lakókról nevezték el:

Ez a név szerepel az 1883-as kataszteri felvételen
Pesty 53. o.

64

A Pintér malom Rákoscsabán,
1970 körüli felvétel. (ERH)

Szánthó 1912. 229. o. Bár Szánthó itt téved, amikor azt írja, hogy a keleti kutat 1902 körül ásták a helyi
gazdák és ez adta a határrésznek a Csordakuti-dűlő nevet. Valószínűleg ekkor csak a régi kút helyett készítettek újat, ugyanis már az 1855-ben készült, „Rákos Csaba Adó községe” címet viselő térkép is „Csorda kúti”
dűlőknek nevezi a területet.
65

Sinkovicsné 1988. 40. o.

66

Sinkovicsné 1988. 12. o. Még az 1950-es években is használták
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Gébele-, Baran- és Pataki kútnak.
A Réti kút a Németfalu északi részén állott, a régi Kis utcával szemben. Kitűnő vizet adott a Malom
utcai gémeskút, messziről odajártak vízért az emberek.67 A Lesták
kút a mai Napkelet utca közepe
táján, a Bazsika kút pedig a Ferihegyi úton volt, az akácvirág utcával
szemben. ez utóbbi kerekeskút
volt. Megemlíti még, hogy a temető mellett is volt kút, melynek vizét
főleg a sírok virágainak öntözésére
használták.

háztörténeti kiállításán viszont szerepelt egy rendkívüli fotó, amely
valószínűleg még a XIX. század
végén készülhetett. Egy szabadtéri
bemerítést ábrázolt, amelyet a rákoscsabai baptisták végeztek a Rákos-patakban. Rákoscsabán az első
bemerítkező Kovács Mihályné és
Nagy Juliánna volt 1886-ban. A
kezdeti időkben, úgy látszik, e
szertartást a Rákos-patakban végezték.
Ne gondolja senki, hogy a víz
csak fizikai szükségleteink kielégítésére szolgál!

társulása. Szakdolgozat. Kecskeméti
Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar.
2007.
Németh József: Rákoscsaba története 1780-ig. Dózsa György Művelődési Ház. Budapest, 1983. (= Németh 1983)
Pesty Frigyes helynévtára Rákoscsabáról és Rákoskeresztúrról. 1864.
in: Évszázadok a Rákosmentén. 5354. o., XVII. kerületi Önkormányzat,
Budapest 1996. (= Pesty 1864)
Puzsár Imre: Rákoscsaba kül- és
belterületeinek története 1950-ig.
szakdolgozat, ELTE történelem szak,
Budapest 2008 (= Puzsár 2008)
Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr. Tanulmányok Budapest néprajzából I., Bibliotheca Kiadó, Budapest 1958 (= Sinkovicsné
1958)
Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr emlékei és földrajzi
dűlőnevei. Dózsa György Művelődési Központ, Budapest 1988. (= Sinkovicsné 1988.)
Szánthó Géza: Rákoscsaba község
leírása – Régi és újkori ismertetése.
Szerzői kiadás. Rákoscsaba 1912 (=
Szánthó 1912)

A baptisták bemerítési szertartása a Rákos-patakban a XIXXX. század fordulóján (ERH)
A keresztúri mezei kutakról sajnos kevesebb az információnk, de
a XX. század első felének katonai
felvételei többet is ábrázolnak.
Azonban e térképek jellegéből adódóan pontos helyüket nehéz szabatosan megfogalmazni.
A Rákosmenti vizeknek szakrális vonatkozása is van! S ez nem
csak „csattanó” akar lenni e vázlatos tanulmány végén! Az 1740-ben
épített rákoscsabai római katolikus
templomot Nepomuki Szent János
tiszteletére szentelték fel, aki a
folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok védőszentje is. Ennek azonban
úgy gondolom inkább csak az az
oka, hogy a barokk korban rendkívüli tiszteletnek örvendett és csak
pár évvel korábban, 1729-ben avatta őt szentté XIII. Benedek pápa.
Az Erdős Renée Ház 2006-os egy-

Rákosmente vizei tanulmányhoz
felhasznált irodalom:
Ádám Ferenc: Rákosmente régi
térképeken. szakdolgozat, PTE történelem szak, Budapest 2008
Bartók János, Rákoskeresztúr története. A kezdetektől 1800-ig. XVII.
kerületi Önkormányzat. Budapest
1994. (Lábjegyzetben = Bartók
1994.)
Dombóvári Antal: Malmok, molnárok a Rákos mentén… in:
Rákosvidék (havilap) VI/2-3. 2002.
február, március (= Dombóvári
2002.)
Hegedűs Ilona: A Merzse-mocsár.
a főváros területén megmaradt egyetlen túlélő lápfolt élővilága, növény67

Sinkovicsné 1988. 30. o.
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Levéltári forrás
„Beschreib und Schätzung” melyet
a kamara budai könyvelősége készített. – (Összeírás: lakott telkek száma, szolgáltatások, a becsült érték
is.) 1701. október 7. Csaba UC 6 : 88
Urbarialis összeírás, – lakosság
névsora, vagyoni állapota, szolgáltatásaik „Conscriptio” címmel készítette a budai harmincadhivatal, Beke
György budai harmincados. 1725.
szeptember 28. Csaba UC 4 : 38 (a)
Br. Laffert birtokainak értékbecslése. (Becslés) Aestimatio az előző UC
4: 38/1 alatt lévő Conscriptio alapján, a Pozsonyi Kamara számvevősége készítette, Savalka Ferenc János
számvevő. 1725. december 12. Csaba UC 4 : 38 (b)

Szelepcsényi Sándor
Kalmár-völgyi patak

A

Kalmár völgyben folydogáló
erecske több, mint egy időszakos vízfolyás. Egész évben csörgedezik mederében a víz, igaz, ingadozó intenzitással. Nem véletlen,
hogy már a régi térképeken is feltüntették a nyomvonalát, hiszen kerületünk területén a Rákos patakot követően ez a második legjelentősebb
állandó élővíz. (Fontos volt azért is,
mert egy időben Keresztúr és Csaba
határát is jelölte.)
Rákoskerten, a településnek a Pesti
út északi oldalán, a Schell-telepnek
nevezett részen ered, de a forrását
nem érdemes keresni, az nem egy
határozott, a földből feltörve csobogó sugár. A kezdetben csekély szélességű meder a talajból kiszivárgó
nedvességet gyűjti össze és igazán
csak csapadékos időjárás esetén nő
valódi patakká.
Szerepe a kis vízhozam ellenére
jelentős volt, hiszen itatóhelyként
szolgálta a lapályos völgy kiváló
füvén legeltetett állatokat. A vonuló
seregek számára különösen fontos
volt a víznyerő hely, ahol ember,
állat felfrissülhetett. Ezért aztán már
a legelső katonai felmérésen is,
amely az 1700-as évek végén készült, feltüntették. De nem csak a
katonáknak volt vízre szükségük, a
közeli Kucorgó csárdában megpihenő kereskedők is hasznát látták a
kevesebb, mint száz méterre folydogáló patakocskának. Lovaikat meg-

Ligetes rét a Kalmár-patak
mentén

Nádas a patak felső folyásánál
itathatták és a kiszélesedő részeknél
tisztálkodásra is alkalmuk nyílt. Nem
lehet véletlen, hogy a területet, amelyen átfolyik, Kalmár völgynek hívják! A régi időkben valószínűleg
sokkal több vizet gyűjthetett magába,
mert a környezetének beépülése nem
kedvező az élővizek vízhozamát
tekintve, így a mai állapot nem igazán mérvadó.
Végigkísérve a csordogáló eret,
úgy érezheti magát az ember, mintha
nem is Budapesten lenne, hanem egy
kies vidéki tájban barangolna.
Miután a patak átbújik a Zrínyi
utca alatt, széles, laposan elterülő,
térdig érő fűvel borított részen halad
át. A meder mesterségesen mélyített,
néhol betonlapokból vályú van az
alján, de többnyire
természetes alapú
árok. A közeledő
léptek zajára partjáról csapatostul ugrálnak be a békák a
vízbe. Száz, kétszáz
méter után egy kisebb
mocsárhoz
érünk, amelyet több
teleknyi területen
öles nád borít, otthont adva mindenféle vízi élőlénynek.
Elhagyva ezt a
miniatűr „vadvíz
országot”, szépen
gondozott ligetes rét
Víztározó az
következik, amely
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kiváló helye lehetne bármilyen nagyobb szabadtéri rendezvénynek, de
leginkább piknikezésre, kikapcsolódásra alkalmas. A frissen ültetett
facsemeték bizonyítják, hogy
Rákosmente önkormányzata figyelmet fordít arra, hogy megőrizze ezt a
paradicsomi állapotot.
Továbbmenve az évszázados óriásfák árnyékában lassan-lassan beérkezünk az Anna utcába, az időközben
beleszivárgó talajvíztől megduzzadt
patakocskát egy darabig ez az utca
kíséri. A zöldellő völgy szűkül, egyre közelebb nyomulnak parthoz a
telkek, majd egy tekintélyes nagyságú víztározóhoz érünk.
Valamikor, 1927-ben Goldmann

Óvónő utcánál

Millisits Máté
Laborcz Ferenc Cantata
Profana kútja
Rákoskeresztúron

B

A hajdani Csabagyöngye strand omladozó medencéje
Antal vállalkozó elhatározta, hogy
kihasználja a patak nyújtotta lehetőséget és Rákoscsaba-újtelepen egy
strandot épített. Gyönyörű nevet
adott neki, ez volt a Csabagyöngye
strandfürdő. Két medencéjébe a patak vizét vezette, úgy, hogy az előbb
említett víztározóból biztosította az
abban leülepített és a napsugarak
által kissé felmelegedett vizet, amely
a rendszeres vízcseréhez szükséges
volt. A fürdő nagy népszerűsége
komoly vonzerőt jelentett a környéken házhelyeket megvásárolni kívánók szemében. Sajnos, a II. világháborút követő politikai változás nem
kedvezett a működésének. Államosí-

tásával a tulajdonosi gondoskodás
megszűnt, az 1950-es évek végétől
már nem is strandként, hanem iskolás gyerekek nyári napközi táboraként használták, majd ennek is vége
lett és lassú pusztulás vár az intézményre. A hidegvízű szabadtéri fürdők ideje lejárt, kicsi a valószínűsége, hogy a szárazon romló betonmedencékbe valaha is víz kerülne. A
strand épületeit ma a Máltai Szeretetszolgálat használja és az ott megforduló gyerekek labdáznak a hullámzó
víz helyén.
De térjünk vissza a Kalmár völgyi
patakhoz, amely a víztározót elhagyva egy fedett csatornán a Keszeg
utcában folyva ma már kikerüli az
egykori fürdőt. A Lemberg utcába
vezetve még jó darabig láthatatlanul
csordogál, míg egy árokban újra napvilágra nem bukkan. A Péceli utat
elérve Budapest irányába fordul,
majd a Nápoly utcánál egy vastag
átereszen keresztezi a nagyforgalmú
úttestet és magántelkek kerítése közé
szorítva eljut a Volán utcáig, ahol
egy öles átmérőjű cső rejti el a szem
elől.
Ismét csak akkor találkozunk vele,
amikor a Rákos patak partján sétálva
feltűnik a csatorna nyitott szája,
amelyből zubogva ömlik az időközben jelentősen megszaporodott Kalmár völgyi patak vize és egyesül a
Duna felé rohanó nagyobb testvérrel.

A Kalmár-patak és
a Rákos-patak találkozása
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artók Béla a XX. század legtöbbre értékelt magyar zeneszerzője, 1930-ban komponálta a
Cantata Profana című zeneművét, aki
ezt az alkotását legszemélyesebb
hitvallásának tartotta. Szerzeményével kapcsolatban a következőket
mondta: ”Az én zeneszerzői munkásságom, épp mert e háromféle
(magyar, román és szlovák) forrásból
fakad, voltaképpen annak az integritás-gondolatnak megtestesüléseként
fogható fel, melyet ma Magyarországon annyira hangoztatnak. [...] Az én
igazi vezéreszmém azonban, amelynek, amióta, csak mint zeneszerző
magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérréválásának eszméje, a testvérré-válásé
minden háborúság és minden viszály
ellenére. Ezt az eszmét igyekszem –
amennyire erőmtől telik – szolgálni
zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az
szlovák, román, arab vagy bármiféle
más forrásból. Csak tiszta, friss és
egészséges legyen az a forrás!”
Bartók Béla a román néphagyományok területén kutatva talált rá, a
karácsonyi ünnepkörben megénekelt
történetre, a vadászatban résztvevő

A világhírű mű a Zeneműkiadó kiadásában

Laborcz Ferenc alkotása Rákoskeresztúr városközpontjában (Fotó: Millisits-Szilágyi Erzsébet)
kilenc fiúról, akik végül szarvassá
változtak. A vadászok a zsákmány
üldözése közben, lenyűgözve a csodálatos állat szépségétől, vele azonosulva, egyek lettek a kiszemelt áldozattal.
A szenteste éjszakáján házról házra

Kovács Margit: Szarvassá
változott fiúk

járó kolindások által megénekelt
ballada a természet ősi tiszteletét
mutatja be.
Bartók Béla zeneműve számos
magyar művészt megihletett, többek
között Kovács Margit (Győr, 1902.
november 30. – Bp. 1977. június 4.)
keramikust, Kass János (Győr, 1902.
november 30. – Bp. 1977. június 4.)
grafikust, Marton László (Tapolca,
1925. november 5. –Bp. 2008. október 5.) szobrászművészt és Laborcz
Ferenc (Újpest 1908. április 14.- Bp.
1971. november 30. ) Munkácsydíjas szobrászt, aki 1962-ben készítette el a ballada történetét feldolgozó alkotását. A kilenc szarvast ábrázoló domborművön a történet leírása
a következőképpen jelenik meg:
I. "Volt egy öreg apó volt neki,
volt neki kilenc szép szál fia."
II. "Nem nevelte őket semmi mesterségre."
III. "Csak erdőt járni csak vadat
vadászni."
IV. "És addig-addig vadászgattak
addig."
V. "Szarvassá változtak ott a nagy
erdőben."
VI. "És az ő szarvuk ajtón be nem
férhet csak betér az völgyekbe."
VII. "A karcsú testük gúnyában
nem járhat csak járhat az lombok
közt."
VIII. "A lábuk nem lép tűzhely
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hamujába csak a puha avarba."
IX. "A szájuk többé nem iszik pohárból csak tiszta forrásból."
A kút kifolyója és kútkávája a
nyolcadik és a kilencedik dombormű
között található.
A hét álló és két fekvő állatábrázolást a művész öt- illetve az
utolsót hatszög formájú mészkőlapokon faragta ki. Laborcz Ferenc szarvas-ábrázolásaiban többek között a
szkíta és az ókeresztény művészet
hatását figyelhetjük meg. Eredetileg
a szoborkompozíciót a Ferihegyi út

Kass János: Cantata Profana

115-117. szám alatti általános iskola
udvarán állították fel 1962-ben. Jelenlegi helyére, a Ferihegyi út 88. számú
ház elé 1981. márciusában került,
ahol már közel harminc éve Rákoskeresztúr városközpontját díszíti. A
Cantata Profana-kútnak, bár az utolsó
szarvas-ábrázolásán megtalálható a
művész neve és a készítés ideje, magának a műalkotásnak a neve és Bartók Bélához való kötödése nincs feltüntetve. Örvendetes lenne, ha 2011ben, a Cantata Profana zenemű magyarországi bemutatójának 75. évfor-

dulóján, emléktáblával egészülne ki
Rákosmente egyik legszebb köztéri
alkotása, oly módon, hogy ez magát a
műalkotást ne zavarja.
Felhasznált irodalom:
Bartók Béla levele Octavian
Beunak, 1931. január 10. In: Bartók
Béla levelei. szerk. Demény János.
Budapest, 1976. 396–397. old.
Rajna György: Budapest köztéri
szobrainak katalógusa. Budapest,
1989. 529.old.
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