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A  képes levelezőlap megjelené-
se előtt kézzel festett alkalmi 

üdvözlő- és köszöntő levelekkel, 
vizitkártyákkal kedveskedtek egy-
másnak az emberek. Ezek azonban 
csak részben tekinthetőek a mai fo-
galmak szerinti képes levelezőlap-
nak, és általában zárt borítékban 
kerültek feladásra.  

Rövid üzenetek továbbítására és a 
postaköltség csökkentésére már 
1865-ben a német postakongresszu-
son felvetették annak lehetőségét, 
hogy boríték nagyságú, de boríték 
nélküli levelet lehessen küldeni. A 
bélyeg oldalon címzéssel, a hátolda-
lon pedig közleménnyel. A javaslat 
elbukott, de néhány évvel később az 
illetékesek már elfogadták. A vilá-
gon elsőként 1869. október 1-én 
került forgalomba az osztrák-magyar 
postaigazgatóság által kiadott levele-
zőlap, „Correspondenz-Karte” fel-
irattal. Egy hónappal később hazánk-
ban ezt a feliratot „Levelezési-lap”-
ra változtatták meg, és míg a levél 
díjszabása 5 krajcár volt, addig a 
levelezőlapokra 2 krajcárt kellett 
fizetni.  

Az 1870-es évek elején egyre több 
országban jelentek meg olyan nyílt 
levelezőlapok, melyek ábrákat, ké-
peket tartalmaztak. A magyar képes-
lapkiadás 1896-ban kezdődött az 
ezredéves ünnepségek alkalmával. A 
Magyar Királyi Posta 32 lapos szí-
nes sorozatot adott ki, ez a legelső 
magyar díjjegyes kiadvány. Négy 
témát dolgoztak fel: részletek a kiál-
lításról, budapesti látképek, tájképek 
az országból, és történelmi jelenetek.  

Az 1899-ben megjelent Képes Le-
velezőlap című szaklap megközelítő 
adatai szerint Budapestről mintegy 
1800, a többi településről pedig 2500 
fajta képeslapot készítettek. 

Kezdetben a képes levelezőlapok 
hátoldalát csak a címzésre lehetett 
használni, és ide ragasztották a bé-
lyeget is. A kép a másik oldal negye-
dét, harmadát vagy felét foglalta el, 
és csak a fennmaradó részre lehetett 
írni az üdvözlő sorokat. A századfor-
dulóra megnőtt az illusztrációk mé-
rete, alig maradt hely az írás számá-
ra. Gyakran az üdvözlő sorokat a 
képre is ráírták, ezért más Európai 
országokhoz hasonlóan Magyaror-
szágon is bevezették 1905-ben az 
osztott hátoldalú képeslapot. 

A századforduló éveiben már az 
egész világon elterjedt a képes leve-
lezőlap. A legelső lapokra fotók 
alapján készített színes rajzokat min-

táztak, majd litografált eljárással 
sokszorosították. Később elterjedt a 
fénynyomás, amelyet Magyarorszá-
gon Divald Károly honosított meg. 
Az offset technika az 1930-as évek-
től terjedt el. 

A századfordulón a legtöbb lapot 
Breisach Sámuel, Komlós M. Miksa, 
és Fenyvesi Miksa adta ki. A két 
világháború közötti években néhány 
budapesti cég - Monostori György, 
Knöpfmacher J, Karinger, Gárdony 
és Fenyvesi, Vasúti levelezőlap áru-
sítás, Barasits J. és Weinstock Ernő - 
az egész országra kiterjesztette ki-
adásait. Ezek a nagy országos kiadók 
monopolhelyzetüknél fogva elsor-
vasztották a vidéki magánkiadáso-
kat. Ügynökeik és utazó fényképé-
szeik az országot járva vették fel a 
megrendeléseket. Ezer darabtól lehe-
tett rendelni, ezért a kereskedések 
sokszor összefogtak, és közös lapot 
készíttettek. 

A korabeli képeslapok megörökí-
tettek olyan eseményeket, épülete-
ket, utcákat, amelyek csak ezeken a 
felvételeken maradtak meg, ezért 
pótolhatatlan kultúrtörténeti, helytör-
téneti dokumentumok.  

A Budapest Gyűjtemény munkatár-
saként közeli kapcsolatban vagyok 
régi képeslapokkal, lokálpatriótaként 
pedig gyűjtöm szülőföldem, lakóhe-
lyem múltjának dokumentumait. 
Antikváriumi és egyéb aukciós vá-
sárlásokból sikerült 17 régi 
rákoshegyi képeslapot megvásárol-
nom. Az Erdős Renée Ház Muzeális 
Gyűjtemény és Kiállítóterem vezető-
je, Ádám Ferenc kezdeményezte, 

hogy mutassuk be ezeket a képesla-
pokat, valamint a helytörténeti gyűj-
temény anyagát egy kiállítás kereté-
ben. A Renée Café helyiségeinek 
falain 2011. január 21-re életre kelt 
képeslapokon a régi Rákoshegy. 
Láthattuk a vasútállomást, a kavics-
bányát, utcaképeket, villákat, ven-
déglőket, kereskedéseket, templomo-
kat, valamint közintézményeket az 
iskolától a községházáig. Kiállításra 
került Rákoshegy első kataszteri 
felmérésének térképmásolata 1923-
ból, melyen visszaköszöntek a ké-
peslapokon szereplő régi utcanevek. 
A felismert és beazonosított látniva-
lókat megjelöltük a térképen. Az 
ismeretlenek feliratait elhelyeztük a 
térkép szélén, bízva abban, hogy a 
látogatók között lesz olyan, aki felis-
meri és elhelyezi. Így tudtuk meg 
néhány lak, bolt és vendéglő egykori 
helyét.  

A kiállítás egy sorozat első része 
volt, mert Ádám Ferenc elhatározta, 
hogy a kávézó falain a kerület többi 
városrészét is megismerteti régi ké-
peslapokon. A következő múltidéző 
utazás témája Rákosliget lesz. 

A képes levelezőlap a XIX. század 
egyik nagyszerű találmánya, mely 
szerencsére a mai napig fennmaradt 
annak ellenére, hogy elterjedtek a 
modernebb, és gyorsabb hírközlő 
eszközök. 

Felhasznált irodalom: 
Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap 

története (Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 
1994.) 

Balázs Károly: Képes levelezőlap lexikon 
(Somorja, Méry Ratio, 2006.) 
Erős László: Képeslapok könyve (Bukarest, 
1985.) 

Reitinger Ildikó 
… HOL IS VOLT? 
Múltidéző régi képeslapok 

Az Erdős Renée Ház képeslapgyűjteményének egyik legszebb példánya. 1905 
után készülhetett, postatiszta, ltsz: 76.152.1. A vendéglő - amelyre ma már a 
legidősebb rákoshegyiek sem emlékeznek - a Táncsics Mihály utca és a vas-
úti sínek kereszteződésében levő 'hurokban' volt. 

Rákosliget régi képeslapokon - kiállítás az Erdős Renée Házban 

április 8-tól 24-ig. Megnyitó: április 8-án, pénteken 18 órakor. Várjuk 

azok jelentkezését, akik régi Rákosmenti képeslapokat őriznek. Tel.: 

06-20-264-9158 (Ádám Ferenc), e-mail: erh@enternet.hu 
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A  település a 11. század köze-

pén az Aba nembéli Péter 

ispán tulajdona volt, amelyet 1067-

ben az általa alapított százdi (Borsod 

m.) monostornak adott át hat vincel-

lérrel és 12 földműves telekkel. Ek-

kor találkozunk első említésével 

Chabarakusa néven. Az elnevezés a 

Rákos patak mellékének olyan terü-

letére utal, amelynek ura egy Csaba 

nevű ember. A későbbi hagyomány a 

település nevét Attila hun vezér fiá-

nak, Csaba királyfinak utódaival 

hozta kapcsolatba, de ők  nem itt 

telepedtek le.1 A monostor a tatárjá-

rásban elpusztult, és a tatárok feldúl-

ták Csaba területét is. 

1274-ben Csabát már faluként em-

lítették. 1317-ben I. Károly Széchy 

Péternek adta Göd, Sződ, Dunakeszi 

helységekkel együtt. A család a bir-

tokot elzálogosította a mesztegnyői 

Szerecsennek, azonban 1411-ben 

Széchy Tamás tárnokmester vissza-

váltotta. 1471-ben a család a három 

helységre nézve kölcsönös örökösö-

dési szerződést kötött az 

Újlakyakkal. Újlaky Lőrinc lett az új 

tulajdonos, aki a budai palotában 

lakott, de gyakran kijárt vadászni 

erre a területre. Újlaky 1520-ban halt 

meg, és ekkor a nádor a birtokot a 

Széchy utódoknak adta. Így a moh-

ácsi vész után Széchy István lett a 

földesúr, a család ezen ága azonban 

1535-ben kihalt. A másik ág is jogot 

formált erre a területre, azonban nem 

sikerült ezeknek érvényt szerezniük.2 

Szapolyai János intézkedésére a 

terület a Werbőczy család birtoka 

lett, akik annak egy részét miseala-

pítvány fejében a budai dominikánu-

soknak adták. 1553-ban a település 

23 porta után adózott.3 Werbőczi 

Istvántól a birtokot unokája örökölte, 

majd ez a család is kihalt, és a török 

kincstár foglalta le. 1562/63-ban 

Desezad Arszlán basának 2768 

akcsét jövedelmezett.4 

A településen római romokból már 

a 12. században emeltek templomot. 

Széchy Péter 1317-ben olyan felté-

tellel kapta meg a falut, hogy azt 

gondozza. Az új birtokos rendbe 

hozatta az épületet, azt a védőszent 

Szűz Mária és Szent Anna képeivel 

díszítette. A középkorban plébánia is 

működött. 

1420 körül megjelentek a környé-

ken a husziták, akik részt vettek a 

kisebb-nagyobb háborúskodásokban. 

Széchy Tamás Albert király özve-

gye, Erzsébet oldalán harcolt I. 

Ulászló ellen huszita csapatok segít-

ségével. Nem akadályozta meg, hogy 

ezt a hitet az ő katonái is átvegyék. A 

huszitizmus volt az alapja a 16-17. 

században a reformáció terjedésének 

is. A töröknek nem okozott problé-

mát az új vallások megjelenése, de 

külön pénzt kértek, ha azok követői 

templomot akartak építeni. Erre Csa-

bán 1626-ban került sor, amikor a 

romos, valaha katolikus templomot 

(amelyet már 200 éve ők használtak) 

a husziták átépítették. A törökök 

ugyanis a pénzt ilyen átalakítások 

alkalmával is kérték. 1631-be a hu-

sziták beolvadtak a csabai reformá-

tusságba és részükre átadták a temp-

lomot az iskolával együtt. Ekkor már 

a reformátusoknak saját lelkészük is 

volt.5 

1647-ben Csabán öt porta volt, 

1683-ban csak 1 ½. 1674-ben a Vá-

radi regesztrum szerint kuriális 

(nemesi) település. 1686-tól a refor-

mátus Ráday Gáspár lett a község 

földesura, aki ebben az időben Pest 

megyei alispán is volt. 1700 körül 

zálogba adta Forster Kristófnak, 

majd a család 1725-ben új királyi 

donációt kért, és még két évre meg-

kapta a területet. 

1703-ban Csabát 30 jobbágy, 2 

zsellér család lakta, 1715-ben 31 

család, az 1728-as regnicoláris ösz-

szeírás alkalmával pedig már 43 csa-

ládot számláltak össze.6 1727-ben 

Dunaharaszti, Ócsa, Sári községek-

kel együtt Csaba is új tulajdonoshoz 

került. A négy falut az Újszerzemé-

nyi Bizottság Laffert Ferdinánd 

Albert cs. kir. főhadbiztos fiának, 

Ferdinánd Antalnak adta. Az új bir-

tokos a Német Birodalomban szüle-

tett, 1717-ben szerzett magyar báró-

ságot, szolgálattevő kamarásként 

tevékenykedett az udvarnál.7 Duna-

harasztiban telepedett le, rövidesen 

bekövetkezett halála után Ignác nevű 

fia vette át a birtokot, aki a falvakba 

katolikus németeket telepített. 

Csabán ekkor az őslakosság szinte 

teljes egészében a református vallást 

követte. A váci  püspök jelentése 

szerint a 18. század első évtizedeiben 

templomuk jó állapotban volt. A 

földesúr az újonnan települt katoli-

kusok részére kápolnát emelt Nepo-

muki Szent János tiszteletére, ahová 

a keresztúriak és a péceliek is átjár-

Dóka Klára 
Rákoscsaba, Nepomuki Szent János főplébánia 

A Budapest-Hatvan vasútvonal mellett fekvő Rákoscsaba Pest 
környék igen régi települései közé tartozik. Már a római korban 
lakott volt. A hajdan itt élők emlékeit azok a kövek őrzik, ame-
lyekből feltehetően az itt élő legionáriusok emeltek templomokat 
isteneik számára. E köveket a későbbi templomokba beépítették. 
A népvándorlás korának népei is átvonultak, majd a honfoglaló 
magyarok szállták meg a környéket. 

A régi református templom, (A 
kezdetekben katolikusok által 
használt, 1626-ban átépített épü-
let elődjét a XV. sz. óta használ-
ták a protestánsok)  
                          Korsós László rajza 

1 CHOBOT Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. Vác 1915. I. köt. 225. p., 

VARGA Lajos - Sándor Frigyes A váci egyházmegye történeti földrajza Vác 1997. 75-76. p. 
2 SZÁNTHÓ Géza: Rákoscsaba község leírása – régi és újkori ismertetése. Rákoscsaba 1912 (1996) 28. p. 
3 VARGA, 1997. 75. p. 
4 CHOBOT, 1915 I. köt. 226. p. 
5 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 46. p. 
6 DÓKA Klára 2008. 283., 317., 320. p. 
7 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 31.p. 
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tak imádkozni. A török kiűzése után 

először a kerepesi, majd az isaszegi 

plébániához tartoztak.8 

1740-ben Laffert Ignác Csabán 

templomot is építtetett, amelynek 

titulusa szintén Nepomuki Szent 

János volt. Oltára a hagyomány sze-

rint a budavári Zsigmond kápolnából 

származott. A szószék, a szentély 

Szentháromságot és a négy 

evangálistát ábrázoló freskói már 

1742-ben elkészültek.9 Az ide átjáró 

plébános már 1739-ben irodát, pe-

csétet kapott, önállóan levelezhetett, 

1741-től vannak működéséről adatok 

a Historia domusban is. Csabán Gróf 

Eszterházy Károly püspök engedé-

lyével 1762-től lett önálló a plébánia, 

ekkor kezdődött meg az anyaköny-

vezés. Filiaként ide tartozott Pécel, 

majd 1769-ben csatolták Keresztúrt 

is. Már a plébánia megalakulásának 

évében katolikus elemi iskolát is 

létesítettek.10 

1762. május 12-én a csabai és péce-

li katolikusok kötelezték magukat, 

hogy gondoskodnak a plébános ellá-

tásáról. Még abban az évben megépí-

tik a plébániát összes tartozékaival, 

bekerítik a veteményes és szérűs 

kertet, megszántják a kukorica, ken-

der, káposzta alá való földeket, há-

rom szántás után ősszel tíz, tavasszal 

öt kila11 gabonát vetnek, azt learatják 

és behordják. A konyhára és a ke-

mencék fűtéséhez elegendő fát ad-

nak, gyűjtenek négy szekér szénát, 

adnak egy hízott ökröt (vagy 6 rénes 

Ft-t), egy mázsa húst, két akó12 mise-

bort, 20 font13 faggyút, hat icce14 

vajat, személyenként 1-2 csirkét, 

minden pár 25 krajcárt és egy kila 

búzát, vagy ennek árát 50 krajcárban. 

Ehhez járult a stóla és a péceliek 

külön adománya, amellyel a plébánia 

épületéhez járultak hozzá. Az egyez-

séget a püspök is jóváhagyta.15 A két 

falu felajánlásán kívül a plébánosnak 

a földesúr a Rákos patak mellett ja-

vadalmi földet is adott. Keresztúr 

csatlakozása után az itteniekkel kü-

lön megállapodást kötöttek. Kereszt-

úron már a középkorban volt temp-

lom, amelynek romjain a csabaival 

csaknem azonos időben, 1741-ben 

újat emeltek. Titulusa a Szent Ke-

reszt felmagasztalása volt. 

Laffert Ignác eladta az ócsai birtok-

részt, Csabán pedig jelentős területe-

ket vágatott ki az erdőkből, ahol 

szántókat létesítettek. Ez a község 

további gyarapodását tette lehetővé. 

1744-ben 29 hospes (új telepes), 12 

zsellér, 2 házatlan zsellér és 14 

egyéb családfő lakott Csabán, 1771-

ben már 65 hospest, 19 zsellért, 10 

házatlan zsellért és 15 egyéb család-

főt írtak össze. Az 1774. évi lélek-

összeírásban 648, az 1783. éviben 

734 fő szerepel. Az első magyaror-

szági népszámlálás idején, 1785-ben 

126 házban 736 fő élt a települé-

sen.16 

A falu első plébánosa Berecz István 

volt, akit Eszterházy Károly püspök 

nevezett ki.17 Működése idején épí-

tették meg a hívek a korábbi irodát is 

magában foglaló épület helyén vá-

lyogból az új plébániát, amely három 

szobából, és a hozzájuk csatlakozó 

konyhából, kamrából, istállóból és 

pincéből állt. Berecz István mindösz-

sze három évet töltött Csabán. Utód-

ja a Sződről ide helyezett Szokolyi 

László volt, akit a hívek nagyon sze-

rettek. Négy család egy nagyobb 

összeget adományozott az egyháznak 

azzal a feltétellel, hogy a mindenkori 

plébános évente egy csendes misét 

mond értük. Az ő idejében került ide 

filiaként a Csabánál már ekkor népe-

sebb Keresztúr, amelynek lakói csa-

ládonként 50 krajcárt és különféle 

természetbeni javakat (kenyér, hús, 

vaj, bor, fa) adtak a plébánosnak, 

valamint bevetettek számára egy 

területet. 

1769-ben Szokolyi László Szentlő-

rinckátára került, és a püspök az otta-

ni plébánost helyezte át Csabára. A 

korabeli egyházi előírások szerint a 

plébánia költségeihez a nem katoli-

kusoknak is hozzá kellett járulniuk. 

Ez vonatkozott a csabai reformátu-

sokra, és a fíliákon élő más vallású-

akra is. A népes, és zömében evan-

gélikus Keresztúron ezzel kapcsolat-

ban már 1770-ben jelentkeztek a 

problémák. A materhez tartozók 

viszont azt kérték, hogy a plébánia 

bővülésével csökkentsék egyházi 

hozzájárulásukat, és a keresztúrihoz 

hasonlóan 75 krajcár helyett csak 50 

legyen a páronként fizetendő összeg 

pénzben vagy gabonában.18 

Mária Terézia úrbéri rendeletének 

végrehajtására Csabán 1772-ben 

került sor, amikor az előírások értel-

mében a faluhatár felosztásakor a 

katolikus egyház új szántókhoz ju-

tott. Ez a három nyomásra tagolt 

határban a templomnak 36, a plébá-

nosnak 30, a kántornak 15 mérőt19 

jelentett. 1772-ben a Laffert család 

segítségével megkezdték a 30 éve 

épült templom bővítését. 

A munka folytatódott a következő 

plébános, Skolnikovics Mihály idejé-

ben is, aki mindössze egy évet töltött 

Nepomuki Szent János 

(Festett faszobrocska, a Rá-

koscsabai Nepomuki Szt. Já-

nos plébánia tulajdona)  

8 VARGA, 1997. 76. p., VPL Acta par. Rákoscsaba 19/1734. 
9 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 107-110. p. 
10 VARGA, 1997. 76. p. 
11 kila: egy  mérő, kb.62 liter gabona, ill. az ezzel bevethető földterület. 
12 akó: 54,3 liter 
13 font: 0,56 kg 
14 icce: 0,84 liter 
15 VPL Rákoscsaba 1762. sz. n. 
16 DÓKA, 2008. 324., 328., 332. p. 
17 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 112. p. Szánthó Géza református lelkész idézett munkájában a historia domus alapján a 

katolikus egyház történetét is feldolgozta a plébánosok kinevezésének sorrendjében. Ahol nem idézünk egyéb for-

rást, ezt a munkát használtuk. 
18 VÁCI PÜSPÖKI LEVÉLTÁR (VPL) Acta par. Rákoscsaba 1770. sz. n. 
19 mérő: 60 liter gabona, illetve az ezzel bevethető terület, kb. ½ magyar hold 
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a településen. A templom mellé saját 

költségén szentélyt építtetett, új ha-

rangot vásárolt. Az úrbérrendezéskor 

kapott földeket bérbe adta, mert a 

hívek vonakodtak azokat megművel-

ni. Ő kezdte vezetni a Historia 

domust, amely – mint jeleztük – ko-

rábbi adatokat is tartalmazott. Bár a 

falu zöme ekkor is protestáns volt, az 

úriszéken kimondatta a tisztségek 

elosztásánál a paritás elvét, hogy a 

katolikus vallást követők is beleszól-

hassanak a közösség életébe. 

Utódja Toronyosi János volt, aki 

1780-ig maradt Csabán. 1777-ben 

egyházlátogatásra került sor, amihez 

igen részletes leírást készített az ak-

kori és a korábbi viszonyokról. Igen 

sok problémája volt a protestáns la-

kossággal, különösen a fíliákon. A 

péceli és csabai reformátusok nem 

fizették a párbért, sőt a keresztúri 

evangélikusoknak is megtiltotta az 

őket ellátó cinkotai lelkész, hogy a 

plébánosnak bármit is adjanak. Utób-

biak szerettek volna egyházilag is 

Cinkotához tartozni, ahol sok evangé-

likus élt. Vallásukat követő tanítót is 

kértek gyermekeik számára, de hely-

zetük csak II. József uralkodása ide-

jén rendeződött.20 

1781-1783 között Lázár János volt a 

plébános. Az ő idejében fejeződött be 

a templom bővítése, amihez a Laffert 

Ignác ismét hozzájárult. 1500 rénes 

Ft-t adott az egyháznak, amelynek 

kamatait folyamatosan fel lehetett 

használni. (Rhénusi vagy rajnai fo-

rint, a tallér kétharmad része, értéke 

60 krajcár volt.) 1782-ben megkezdő-

dött az új plébánia építése is, szintén 

a Laffert család és a püspök támoga-

tásával. Gáspár József plébánossága 

idején 1785-ben újra egyházlátogatás 

volt, amihez szintén alapos jelentés 

készült. A földesúr javaslatára meg-

vették a budai Zsigmond templom 

orgonáját, aminek elhelyezéséhez 

meg kellett a kórust erősíteni. 

Jelentős építkezések folytak Balogh 

Antal plébánossága alatt is (1793-

1812), akit berceli kápláni évek után 

helyezett a püspök Csabára. Bővítet-

ték a plébániát, zöld faredőnyöket 

szereltek a templom ablakaira, 1798-

ban pedig új iskola épült. A beteges-

kedő Balogh Antal mellé Paczek An-

talt helyezték káplánnak, aki később 

adminisztrátor, majd 1813-tól plébá-

nos lett. Ezt a tisztet 25 éven keresz-

tül töltötte be. 

1801-ben meghalt Laffert Ignác és 

1827-ig Laffert Vince lett a földesúr. 

A család, mint láttuk, korábban is 

támogatta az egyházat, azonban  

1816-ban Laffert Vince nyilatkozott, 

hogy hivatalosan is elvállalja a kegy-

uraságot Csaba, Dunaharaszti és Sári 

vonatkozásában.21 1819-ben a ke-

resztúri, 1821-ben a rákoscsabai22 

templom tornyát javították, 1821-ben 

800 kéve nád felhaszná-

lásával felújították a 

plébánia tetejét, 1828-

ban Keresztúrra új ha-

rangot vettek. 

1827-ben meghalt 

Laffert Vince, és örökö-

sei között felosztották a 

birtokot. Rákoscsaba és 

Sári község fele Laffert 

II. Antalé lett, míg Du-

naharasztit testvére kap-

ta meg. A földesúr elad-

ta a sári részbirtokot, 

Rákoscsabán viszont 

kastélyt és angolparkot 

épített. Mivel kétszer 

nősült, át kellett térnie 

az evangélikus hitre, és 

utódai is ezt követték. 

1860-ban halt meg. A 

birtokot özvegye és 

annak ügyvéd testvére 

kezelte 1874-ig. 

A 19. század elején a 

faluban a lakosság szá-

ma lassan, de fokozato-

san növekedett, ami a katolikusok 

arányának emelkedésével járt együtt. 

A növekvő lakosság zöme a magyar, 

kisebb hányada a német és szlovák 

nyelvet használta.23 Az alábbi táblá-

zat a Rákoscsabán felvett 

Schematismusok adatait alapján ké-

szült.  

Az 1832/36-os országgyűlés vonat-

kozó törvénye értelmében 1839-ben 

Rákoscsabán is megkezdődött a lege-

lők elkülönítése. Ennek során a határt 

felmérték, és a földeket újra osztot-

ták. A templomi, papi, tanítói terüle-

tek a korábbinál rosszabb helyre, a 

Cinkotához közeli kavicsos részre 

kerültek. Az újraosztás hátrányosan 

érintette a többi felekezetet is, ezért 

az 1844-ben tartott papi gyűlés után 

közösen fordultak a helytartótanács-

Templombelső az oltárral 

(Nyárádi István festménye 1924-ből ) 

Az összeírás ideje Lakosok száma Katolikusok aránya Reformátusok aránya 

1820 980 40,61% 53,06% 

1825 940 40,95% 55,31% 

1830 1097 43,75% 50,13% 

1835 1077 41,32% 51,07% 

1840 1141 44,13% 47,32% 

20 VPL Acta par. Rákoscsaba 1783. sz. n. 
21 VPL Acta par. Rákoscsaba 207/1816. 
22 A települést a 18. század végétől Rákoscsabának nevezték. 
23 Schematismus 1820-1840 
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hoz segítségért. 1847-ben az ügy az 

úriszékhez került vissza. 

Időközben 1840-től Egri Antal lett a 
plébános, aki kápláni éveit Verőcén, 
Hatvanban, Szentlászlón, Vácott töl-
tötte.24 1842-ben Rákoscsabán And-
reas Schaudt pesti műhelyéből új 
harangot vásároltak, amelyet Szent 
István és Nepomuki Szent János képe 
díszített. A harangot Nádasdy Ferenc 
püspök szentelte fel, aki egyúttal a 
materben valamint a két fílián, Péce-
len és Keresztúron egyházlátogatást 
tartott. A készült jegyzőkönyv hosszú 
időre meghatározta az egyház anyagi 
viszonyait, a hívek és a plébános kap-
csolatát. A vizsgálat alkalmával a 
plébános ideiglenesen egy ferences 
káplánt is kapott, aki a szlovák nyel-
vet jól ismerte, így elsősorban Ke-
resztúron volt Egri Antal segítségé-

re.25 

1840-től a plébánián különféle javí-
tásokat végeztek, az istálló mellé 
kocsiszín épült, kibővítették a teme-
tőt, a plébánia szőlőjét megújították. 
A munkákba a keresztúriak ezúttal is 
vonakodtak bekapcsolódni. Az emlí-
tett canonica visitatio azonban köte-
lezte a fiókegyházakban élő híveket 
az ilyen munkákban való részvételre. 
A vizitáló püspök a rákoscsabai 
templomot is igen rossz állapotban 
találta, ezért felszólította Laffert II. 
Antalt  kegyúri kötelezettségként 
annak kijavítására. Mivel több éven 
keresztül ebben az ügyben semmi 
sem történt, ezért a felszólítást meg 

kellett ismételni.26 

A polgári forradalom idején, az 
áprilisi törvények elfogadása után 
Laffert azzal hárította el a kérést, 
hogy az úrbéri szolgáltatások meg-
szűntek, a hívekkel ilyen jellegű kap-
csolata nincs, egyéb bevételeiből 
pedig nem tudja a tetemes javítási 
munkát finanszírozni. A püspök azt 
válaszolta, hogy a kegyúrnak a véd-
nökséget az egyházzal szemben kell 
gyakorolnia, ami nem függ össze 
azzal, milyen egyéb (pl. gazdasági) 
kapcsolata van a település lakóival. A 
megszűnt úrbéri szolgáltatások ügyé-
ben – vélte a püspök – nyilván lesz 
még döntés, de addig sem lehet le-
mondani a kegyúri kötelezettségek-

ről.27 

1845-től nyolc évre Bruckner Endre 
lett a plébános. 1848. augusztus 29-
én nevezetes esemény zajlott le a 
templomban: itt tartotta Jókai Mór 
esküvőjét Laborfalvi Rózával. 
(Mikszáth Kálmán tévedése alapján 
sokan Piliscsabára helyezik az ese-
ményt. - szerk.) Az 1848/49-es polgá-
ri forradalom és szabadságharc ese-
ményei nem kerülték el a környéket 
és így Rákoscsabát sem. Mericzai 
János tápiószecsői és Hernoegger 
Antal kókai plébánossal együtt 
Bruckner is a császáriak oldalán állt. 

A tavaszi hadjárat idején Hernoeggert 
megölték, és Bruckner is menekülés-
re kényszerült. Bábolnán, a császári 
hadikórházban látott el lelkészi szol-
gálatot, de itt a magyar sereg elfogta, 
és ellenséges tevékenységéért a ko-
máromi várba zárták. Itt raboskodott 
a szabadságharc végéig. A Kerepesen 
székelő kerületi esperes már április-
ban kérte a püspököt, küldjön lelkészt 
a rákoscsabai, keresztúri és péceli 
hívek ellátására. A főpásztor válasz-
tása Kálnay János sződi káplánra 

esett.28 

Az 1849 őszén visszatérő Brucknert 
ellenségesen fogadták, de még négy 
évet töltött Rákoscsabán plébános-
ként. Ezalatt a kegyúr támogatásával 
felújítási munkákat végeztek a temp-

lom épületén, új harangot öntettek.29 

1853-ban Bruckner Tápióságra ke-
rült, és a plébánia megüresedésekor 
újra felmerült a kegyuraság kérdése. 
Laffert II. Antal most az úrbéri pá-
tensre hivatkozva tiltakozott ilyen 
irányú kötelezettsége ellen. Azt állí-
totta, hogy a földesúr-jobbágy vi-
szony végleges felszámolásával  ő a 
továbbiakban többé nem „atyja” job-
bágyainak, és amikor megszűnt ez a 
„magasztos hivatás”, megszűnt az 
alapja a kegyúri jognak is. A hívek 
eddig sem tisztelték jogait, nem hív-
ták meg az 1842-es canonica visitati-
ora, nem mutatják meg neki a szám-
adásokat sem. A helyzet 1856-ra ren-
deződött, amikor Laffert II. Antal 
már patrónusként írta alá a számadá-

sokat.30 

1853-ban a püspök Sáriból helyezte 
át Marecsik Károlyt, aki 1876-ig volt 
plébános Rákoscsabán. A jobbágyfel-
szabadítás végrehajtása, és a birtokré-
szek elkülönítése után újra mérték az 
egyházi területeket. 1867-ben a rá-
koscsabai plébániának 24, a temp-
lomnak 14 hold földje volt, fél holdat 
kapott a harangozó, egy holdat foglalt 
el a temető és fél  holdat az iskola 
kertje.31 1872-1874 között a még 
mindig zömmel református Pécelen a 
katolikus hívek számára a püspök 
támogatásával kápolna és iskola 
épült,32 1876-ban jelentős összegeket 
fordítottak a keresztúri templomra, 

amit a hívek adtak össze.33 

A római katolikus iskola és a templom, 1916-ban. 

(Varga Mihály kiadása Rákoscsabán. Fotó: Divald és 

Monostory. ERH ltsz:72.2.724. )  

24 VPL Acta par. Rákoscsaba 675/1840. 
25 VPL Acta par. Rákoscsaba 1487/1842. 
26 VPL Acta par. Rákoscsaba 2528/1845. 
27 VPL Acta par. Rákoscsaba 3736/1848. 
28 VPL Acta par. Rákoscsaba 3999/1949. 
29 VPL Acta par. Rákoscsaba 104/1851., 1693/1852., 9/1853. 
30 VPL Acta par. Rákoscsaba 801/1856. 
31 VPL Acta par. Rákoscsaba 577/1867. 
32 VPL Acta par. Rákoscsaba 2194/1873. 
33 VPL Acta par. Rákoscsaba 2220/1874. 



7 

1875-ben az idős és beteg Marecsik 

Károly káplán segítségét kérte a há-

rom falu híveinek ellátásához. Az is 

gondot okozott neki, hogy nem tudott 

szlovákul, és így különösen Kereszt-

úron boldogult nehezen. A püspök 

megkérdezte a káptalan véleményét az 

anyagiakat illetően, majd végül Zima 

Ferenc szerzetest helyezte mellé, aki 

Marecsik halála után egy ideig  admi-

nisztrálta a plébániát.34 A megürült 

tisztségre öten pályáztak, akiknek 

jelentkezését a püspök megküldte az 

1874 óta kegyúr Laffert III. Antalnak. 

A választás Matejka Vilmosra esett, 

aki korábban Mácsán és Újpesten 

tevékenykedett.35 

A 19. század második felében Rá-

koscsaba lakossága tovább növeke-

dett. 1869-ben 1410, 1880-ban 1532, 

1890-ben 1805, 1900-ban 3010 fő élt 

Rákoscsabán.36 A gyarapodás a tele-

pülés határában végrehajtott parcellá-

zásból származott elsősorban. 

Matejka Vilmos 12 évig töltötte be a 

plébánosi tisztséget Rákoscsabán. Sok 

gondot okozott számára a fíliák ellátá-

sa. Keresztúron, mint jeleztük, már a 

18. század közepe óta volt templom, a 

település lakossága meghaladta Rá-

koscsabáét, és magasabb volt a katoli-

kusok száma, mint az anyaegyházban. 

Növekedett Pécel népessége is, de itt 

a katolikusok – mint jeleztük - csak a 

lakosság töredékét képezték. 1880-

ban a plébánia bevétele összesen 2127 

Ft volt, amelynek csak 44,18 %-a 

származott Rákoscsabáról, 50,88 % 

Keresztúrról, míg a péceliek mindösz-

sze 4,94 %-ot adtak.37 1879-ben Rá-

koscsabán 755 katolikus, 640 refor-

mátus, Keresztúron 1135 katolikus, 

1330 evangélikus személy élt. 

Keresztúron a miserend még abban 

az időben alakult ki, amikor igen 

alacsony volt a katolikusok száma. 

Eszerint a rákoscsabai plébános min-

den harmadik vasárnap és a sátoros 

ünnepek másnapján celebrált Ke-

resztúron szentmisét, hét közben pe-

dig szerdán és szombaton ment át. A 

szombati mise azonban az említett 

harmadik vasárnapok előtt elmaradt. 

A növekvő számú katolikus hívőnek 

ez a beosztás már nem volt megfele-

lő.38 

1879-ben elsőként mégis a péceliek 

kezdeményeztek. Kérték a püspököt, 

hogy a közelmúltban az egyházme-

gye költségén felépült kápolnában 

legyenek rendszeresen szentmisék: 

költözzön egy nyugdíjas lelkész a 

faluba ellátásukra. Fizetése 100 Ft 

lehetne, amiből a település 50 Ft-t 

tudna biztosítani, a többit pedig az 

egyházmegyétől kérnék. A püspök az 

anyagiak hiányára hivatkozva elutasí-

totta a beadványt. Az is kifogás volt, 

hogy az idős pap kora miatt nyilván 

nem fog prédikálni, így kevéssé tudja 

befolyásolni a lakosság vallási éle-

tét.39 

A keresztúriak ez év végén kérték a 

püspököt, hozzon létre a faluban he-

lyi káplánságot, vagy nevezzen ki 

külön káplánt Rákoscsabára az ő lelki 

gondozásuk céljából. A káptalan vé-

leménye szerint jogos volt a kérés, 

mert az előírások értelmében 500 

lelkenként kellett volna egy papot 

biztosítani, azt megfelelő anyagiak 

hiányában a püspök teljesíteni még-

sem tudta. Nem sikerült a kerületi 

esperes javaslatát sem keresztülvinni, 

hogy minden második vasárnap le-

gyenek Keresztúron szentmisék.40 

1880-ban a keresztúriak elérték, 

hogy azokon a vasárnapokon, amikor 

a rákoscsabai plébános nem ment át 

hozzájuk, Pestről hívhattak saját költ-

ségükre lelkészt. A püspök kikötése 

az volt, hogy a szentmisén lehetőleg 

legyen prédikáció, vagy legalább az 

evangéliumot olvassa fel a pap szlo-

vákul.41 Ezt a helyzetet 1884-ig sike-

rült fenntartani. 

1881 februárjában közegészségügyi 

okokból bezárták a rákoscsabai teme-

tőt. Laffert saját birtokából adott vol-

na egy részt, de végül a közlegelőből 

hasítottak ki alkalmas területet.42 

1882. augusztus 27-én Rákoscsabán 

és Keresztúron egyaránt jégeső és 

vihar pusztított, ami elverte a még be 

nem takarított termést, és megrongá-

lódott a rákoscsabai templom is.43 

Elősegítette viszont a település fejlő-

dését, hogy a korábban megépített 

Budapest-Hatvan közti vasútvonal 

Rákoscsaba és Keresztúr közötti állo-

mását megszüntették, és mindkét falu 

külön vasúti megállót kapott. 1885-

ben meghalt Laffert III. Antal, és 

ezzel a család férfiágon kihalt.44 A 

birtokot Laffert Matild, Antos István 

királyi kamarás felesége örökölte. Ő 

is evangélikus volt, de áttért a katoli-

kus hitre, és az egyházat jelentős 

mértékben támogatta. 1889-ben a 

birtok nagytarcsai és cinkotai határig 

nyúló részét, kb. 800 holdat eladtak 

A rákoscsabai Nepomuki Szent János templom és a plébánia 

épülete 2011-ben 

34 VPL Acta par. Rákoscsaba 1398, 2035/1875., 2099/1876. 
35 VPL Acta par. Rákoscsaba  2497, 2956/1876. 
36 ZSEMLEY Oszkár: Rákospalota és Rákosvidék. Budapest 1938. 293. p. 
37 VPL Acta par. Rákoscsaba 279/1880. 
38 VPL Acta par. Rákoscsaba 3372/1879. 
39 VPL Acta par. Rákoscaba 1363/1879. 
40 VPL Acta par. Rákoscsaba 1154/1880. 
41 VPL Acta par. Rákoscsaba  1597/1880. 
42 VPL Acta par. Rákoscsaba 287/1882. 
43 VPL Acta par. Rákoscsaba 2812/1882. 
44 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 35. p. 
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Vigyázó Sándornak, aki itt parcelláz-

ni kezdett. Így alakult ki Rákoscsaba 

Ófalutól északra Rákoscsaba-Újtelep. 

A megmaradt részt nagybérlőknek 

adták ki, illetve kishaszonbérletek 

formájában hasznosították. 1909-ben 

Laffert Matild is elhunyt, és ezzel 

egyenes ágon véglegesen kihalt az ősi 

család.45 

1888-ban Gallovits Győző, az új-

pesti elemi iskolák volt igazgatója lett 

a plébános Rákoscsabán, Matejka 

Vilmost pedig – kerületi esperesként 

– Ecserre helyezték. Ilymódon a to-

vábbiakban is befolyása volt a rákos-

csabai plébánia és filiái viszonyára.46 

Az új plébános kinevezését követően 

panaszaival árasztotta el a püspököt. 

Rossz állapotban találta a plébániát, 

indokolttá vált a templom festése és 

megoldatlan volt a filiák ellátása is.47 

A plébános a kezdeti nehézségek 

ellenére a templomot új Szűz Mária 

szoborral, gyertyatartókkal, zászlók-

kal díszítette, lourdesi barlang is 

épült. A temetőben kálváriát állítottak 

fel, ezen kívül Gallovits saját részére 

a temetőben a kripta fölé kápolnát 

emeltetett, amelynek titulusa a Feltá-

madt Üdvözítő volt.48 A plébánia 

szőlőterülete ekkor már több holdat 

tett ki, ami komoly jövedelmet bizto-

sított, de itt is pusztított a filoxéra. A 

vész elmúltával a dűlőket ellenálló 

szőlőfajtákkal telepítették újjá. 

1888-ban a keresztúriak 

azt remélték, hogy a 

hivatalba lépő új plébá-

nos megoldja lelki gon-

dozásukat, de nem tör-

tént előrelépés, hanem 

továbbra is a régi mise-

rend maradt érvény-

ben.49 Eredményt értek 

el viszont a péceliek, 

akik az 1890. évi nép-

számlálás eredményei-

vel igazolták a katoliku-

sok számának növeke-

dését. A Vallás- és Köz-

oktatásügyi Minisztéri-

um 300 Ft évi fizetéssel 

és ellátással engedélyez-

te, hogy legyen külön 

káplánja az itteni lakos-

ságnak. Azzal indokol-

ták a döntést, hogy itt 

szegény napszámosok és 

zsellérek laknak, akik 

nem tudnának eltartani 

egy papot.50 

Gallovits tudomásul vette 

a döntést, de felvetette, hogy a ke-

resztúriaknak nagyobb szükségük lett 

volna a külön káplánra, hiszen többen 

vannak, és nagyobb mértékben járul-

nak hozzá a plébánia fenntartási költ-

ségeihez. A kérdés azonban egy időre 

lekerült a napirendről, mert Kereszt-

úron megkezdték egy új templom 

építését. 1895-re készült el, amikor 

már 2000 katolikus hívő élt a telepü-

lésen, akik újra kérték a lelkész kér-

désének megoldását.51 

A parcellázások során nemcsak Rá-

koscsaba lakossága növekedett, ha-

nem Keresztúré is. A község határá-

ban létesült 1901-ben a „Munkás 

Otthon Telep”, és az itteni hívek vi-

szonyát is meg kellett határozni a 

rákoscsabai plébánoshoz. A telepiek 

a püspöktől kérték, ne az 1842. évi 

canonica visitatio szerint, hanem ala-

csonyabban állapítsák meg a párbért, 

és legyen külön káplánjuk. Matejka 

Vilmos esperes 1902-ben megfogal-

mazott véleménye az ügyben az volt, 

hogy a hivatalos párbért  kell fizetni, 

de kapjanak lehetőséget arra, hogy 

maguk szedjék be vagy váltsák meg 

azt, a szentmisék tartását pedig a pé-

celi káplánra bízzák.52 Misézőhely-

ként az iskolában rendeztek be nyil-

vános kápolnát, de a lelkész kérdése 

nem oldódott meg. A lakók száma 

ekkor 1650 fő volt, és a következő 

évben a Belügyminisztérium a telep 

nevét Rákosligetre változtatta.53 1907

-ben nagyközség lett. 

1905-ben Lakatos Kálmán került 

Rákoscsabára. A plébánia átadás 

jegyzőkönyvei szerint ekkor a rákos-

csabai templomban két oltár volt, 

négy szobor és új orgona. Szintén két 

oltárt állítottak fel Rákoskeresztúron, 

ahol a fő oltár képe a titulusnak meg-

felelően a Szent Kereszt felmagaszta-

lását ábrázolta, a mellékoltáron pedig 

Szent József szobra állt. A rákosligeti 

kápolnát Szent Antal szobra ékesítet-

te. Rákoskeresztúron kápolna állt a 

Kálvária dombon, Rákoscsabán pedig 

Gallovits említett kápolnája a temető-

ben. A plébánia levéltárában megala-

kulás óta folyamatosak voltak az 

anyakönyvek, 1839-től a számadás-

ok, 1888-tól vezették a törzsvagyon 

nyilvántartást.54 Mivel a péceli hívek 

ellátása a külön lelkésszel megoldó-

dott, a plébános már minden második 

vasárnap át tudott menni Rákoske-

resztúrra. Lakatos Kálmán és akkori 

káplánja egyaránt jól ismerték a szlo-

vák nyelvet.55 

1907-ben Rákoscsabán új plébánia 

építését kezdték meg. A régi olyan 

rossz állapotban volt, hogy le kellett 

bontani. A költségek egyik részét a 

felparcellázott régi temető árából 

fedezték, másik részére a kegyúrnő, 

Antos Istvánné vállalt kötelezettsé-

get. Antosné az alapba egy iratot he-

lyezett, amelyben részletesen meg-

örökítette az akkori viszonyokat. 

1910-ben a plébánián villanyvilágí-

tást létesítettek, a templom megron-

gálódott tetejét eternitre cserélték ki. 

1911-ben újra egyházlátogatásra ke-

rült sor.1908-ban meghalt a katolikus 

hitre tért Antos Istvánné, és evangéli-

kus lánya, Ilona lett az új kegyúr.56 

Az értékes barokk keresztelő medence 

45 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 36. p. 
46 VPL Acta par. Rákoscsaba 1217/1888. 
47 VPL Acta par. Rákoscsaba 1405/1889. 
48 VPL Acta par. Rákoscsaba 639/1891., 821/1895., 5034/1896. 
49 VPL Acta par. Rákoscsaba 4858/1892. 
50 VPL Acta par. Rákoscsaba 4880/1892. 
51 VPL Acta par. Rákoscsaba 4858/1895. 
52 VPL Acta par. Rákoscsaba 1994/1902. 
53 VPL Acta par. Rákoscsaba 1274/1903. 
54 VPL Acta par. Rákoscsaba 2482/1925. 
55 VPL Acta par. Rákoscsaba 5047/1907. 
56 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 142. p. 
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Rákoscsaba lakossága az 1910-es 
népszámlálás idején 5068 volt, ami 
1869 óta 242 %-os növekedést mutat. 
1920-ban 5919, 1930-ban 8189, 1941
-ben 14 748 fő élt Rákoscsabán.57 
1914-ben a lakosság 63 %-a volt ka-
tolikus, 25,77 % református, 4,72 % 
evangélikus, 4,44 % pedig a zsidó 
hitet követte.58 1930-ban a katoliku-
sok részesedése 66,86 %, a reformá-
tusoké 22,69 %, az evangélikusoké 
4,81 % volt, ezen kívül görög katoli-
kusok, görögkeletiek, zsidók, baptis-
ták is éltek az egyre növekvő lakos-
ság soraiban. 

Már 1908-ban felmerült a második 
káplán alkalmazásának szükségessé-
ge, amit elsősorban a rákosligeti hí-
vek kértek.59 Ekkor már 2500 fő élt 
az egykori telepen. A kérést a rákos-
csabai plébános is megerősítette, aki-
nek a hagyományos papi teendőkön 
kívül egyre több hitoktatói feladata is 
volt. A gyermekvédő liga Rákoske-
resztúron fiú nevelő intézetet létesí-
tett, ahol különösen nagy szükség 
volt a növendékek lelki gondozására. 
A szintén Rákoskeresztúrhoz tartozó 
Zsófia telepen is létesült egy magán-
iskola, ahol a hitoktatói teendők ellá-
tása szintén a rákoscsabai plébánosra, 
illetve annak káplánjára várt. A má-
sodik kápláni státus megszervezése 
sikerrel járt. Jövedelme a Zsófia tele-
pi magániskolától, a gyermekvédelmi 
ligától és a rákosligeti hívektől szár-
mazott. 

1910-ben a rákoskeresztúri plébánia 
részére telket vásároltak, az építkezés 

megkezdődött, és ezzel újabb lépése-
ket tett a település az egyházi önálló-
sodás útján.60 A mater jövedelmét 
úgy próbálták növelni, hogy 1911-
ben újabb szőlőterület vételére kértek 
engedélyt. Az esperes azonban elle-
nezte a tervet, mert attól tartott, ráfi-
zetéses lesz a beruházás.61 1915-ben 
befejeződött az új rákoscsabai plébá-
nia építése. A munka első éveiben az 
új kegyúrnő, Antos Ilona még kisko-
rú volt, ezért apja, Antos István intéz-
te az ügyeket. Az volt a megállapo-
dás, hogy a plébános előlegezi az 
összeget, és az építkezés befejezése 
után a kegyúrnő annak 2/3 részét 
megtéríti. Antos István, mint jeleztük, 
evangélikus volt, és lánya is ezt a 
vallást követte. A munka egy részét 
feleslegesnek ítélte, például szerinte 
nem volt szükség a villanyvilágítás 
bevezetésére sem. A kerületi esperes 
azonban elfogadta a plébános érvelé-
sét, és Antos István számára a per 
lehetőségét is kilátásba helyezte, ha 
nem fizeti meg a megállapodás sze-
rinti 2/3 részt.62 A kérdés azonban 
rendeződött, sőt anyjához hasonlóan 
1918-ban Antos Ilona is áttért a kato-

likus hitre.63 

1915-ben Pécelen önálló plébánia 
alakult, és megszűnt Rákoscsabával a 
filiális kapcsolat. Ebben az évben 
épült fel a rákosligeti templom, ala-
kult meg az önálló káplánság, majd 
1920-tól ezen a településen is plébá-

nia működött. 

1916-ban, az első világháború ide-
jén Rákoskeresztúrról kettő, Rákos-
csabáról egy harangot vittek el hábo-
rús célokra.64 Még ebben az évben 
rendeződött Rákoskeresztúr egyházi 
ellátásának ügye. Maga Lakatos Kál-
mán kérte, hogy káplánja költözzön 
ki a filiára, hiszen naponta átjár, és az 
utazás sok időt vesz el. A lakhatási 
lehetőséget a rákoskeresztúriak meg-
oldották, a jövedelem pedig a hitokta-
tói pénzből, stólából, congruából, a 
Schuster Konstantin féle alapítvány-
ból biztosítható. A káplán a plébános 
fennhatósága alá tartozott, és a párbér 
továbbra is a rákoscsabai plébániát 
illette. Rehák Mátyás kispesti káplán 
kapta meg ezt a tisztet, aki jól ismerte 

az itteni viszonyokat.65 

1918. október 31-én Pesten kitört az 
őszirózsás forradalom. Újpestről és 
Ilonatelepről átjöttek a munkások 
Rákoscsabára, és a községházán át-
vették a hatalmat. 1919. március 21-
én, a Tanácsköztársaság kikiáltását 
követően új vezetőség került a telepü-
lés élére, amely munkásokból állt. A 
kastélyból szovjetházat alakítottak ki, 
ahol a fegyvereket is őrizték. Megtil-
tották a hittant az állami iskolában, és 
az egyházi iskolát állami kezelésbe 
vették. Bár a református lelkészhez 
hasonlóan Lakatos Kálmán is mézes-
mázos szavakkal adta át az iskolát, 
mégis letartóztatták a vörösök. Azzal 
gyanúsították, hogy egy gyárost rejte-
getett, aki főbe lövetett sok megszö-
kött munkást. Három napig vallatták 
Pesten, majd hazaengedték. A vörö-
sök sokat raboltak a településen, el-
vették a házakat, tönkretették a határt. 
A kommunistákat a románok szedték 
össze, akik szintén megszállták a 
települést. Élelmet, főleg állatokat 
rekviráltak feljebbvalóik és a hadse-

reg ellátására.66 

Amikor helyreállt a béke, a rákoske-
resztúri hívek újabb lépéseket tettek 
az önálló plébánia megszervezése 
érdekében. 1920 márciusában az is-

57 ZSEMLEY, 1938. 293. p. 
58 CHOBOT, 1915. .I. köt. 227. p. 
59 VPL Acta par. Rákoscsaba 2809/1909. 
60 VPL Acta par. Rákoscsaba 1749/1910. 
61 VPL Acta par. Rákoscsaba 3460/1911. 
62 VPL Acta par. Rákoscsaba 4582/1915. 
63 VPL Acta par. Rákoscsaba 3149/1918. 
64 VPL Acta par. Rákoscsaba 4752/1916. 1925-ben vettek pótlására egy három mázsás harangot. 
65 VPL Acta par. Rákoscsaba 5008/1916. 
66 SZÁNTHÓ, 1912. (1996) 267. p. 

Szent László szobra Szent István szobra 
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kolaszék gondnoka fordult a püs-
pökhöz ilyen irányú kérésével. A 
településen ekkor már 5000 katoli-
kus volt, 400 fizetőképes pár, temp-
lomi, papi, kántori földek, így a 
gondnok szerint nem lettek volna 
anyagi problémák a plébánia fenn-
tartásával. Lakatos Kálmán, aki hoz-
zájárult ahhoz, hogy káplánjai Rá-
koskeresztúrra illetve Pécelre köl-
tözzenek, tiltakozott a kérelem ellen, 
mert tartott jövedelme jelentős csök-
kenésétől. Azzal érvelt, hogy koráb-
ban három káplánja volt, akiket nem 
tudott eltartani, ezért engedte őket 
kiköltözni a fíliákra. Már minden, a 
családtól örökölt ingatlanát eladta, 
azt tartaná jó megoldásnak, ha a 
püspök elhelyezné Rákoscsabáról, 
mert itt egy új plébános jobban bol-
dogulna. Gondot okozott számára az 
is, hogy a rákoscsaba-újtelepi isko-
lában újabban hittant kellett taníta-
nia, és a nagy időveszteség főként az 
irodai munkában akadályozza. Igen 
sok lakos kereste fel ugyanis a plé-
bániát, főleg anyakönyvi ügyek mi-
att. 

A rákoskeresztúri hívek kérését 
Lokaicsek Károly ottani káplán is 
megerősítette, és javasolta az önálló 
plébánia megszervezését a káptalan 
is. A püspök olyan döntést hozott, 
hogy a kinevezendő plébános tartsa a 
hittant Rákoscsaba-Újtelepen, amiért 
neki három hold föld jár. 1921-től a 
rákoskeresztúri plébániát illető föl-
dek viszont átkerülnek Rákoscsabá-
ról, de Lakatos Kálmán itt tartózko-
dása idején még ő kapja meg azok 
jövedelmét.67 

1923-ban a plébános pappá szente-
lésének 25., rákoscsabai tartózkodá-
sának 20. évfordulóját ünnepelték. 
Korábbi kérését a püspök ebben az 
évben teljesítette, egy gazdagabb 
plébániára, Dunakeszire helyezte át. 
A kegyúrnő a néhány éve kinevezett 
Lokaicsek Károlyt bízta meg a rá-
koscsabai plébánia ideiglenes admi-
nisztrálásával, aki a következő évben 
megkapta végleges kinevezését.68 
Még abban az évben a templom 
szentélyében – a régiekre ráfestve - 
új freskók készültek. 

1929. szeptember 1-én megalakult 
a rákoscsabai egyházközség, és az 
alapszabályok jóváhagyása után vá-
lasztásokat tartottak.69 Mivel egyre 
több katolikus egyesület működött a 
településen, kultúrház létesítését 
határozták el. Az épület céljaira az 
Általános Ipartestülettől 526 négy-
szögöl telket vásároltak.70 A képvise-
lőtestület fontos feladatának tartotta, 
hogy segítse és szervezze a karitatív, 
hitbuzgalmi és szociális tevékenysé-
get. A község növekvő lakossága az 
új utcák megnyitásával, új telepek 
létesítésével egyre távolabb került a 
templomtól, és félő volt, hogy ez 
lelki eltávolodást is fog jelenteni. 
Ezért tulajdonítottak igen nagy sze-
repet a vallásos egyesületeknek és a 
katolikus sajtónak.71 1938-ban a kul-

túrotthon építésére kölcsönt vettek 
fel.72 

1932-ben rendezte az egyházközség 
Antos Ilonával (asszonynevén Schell 
Gyuláné) a kegyúri ügyeket. A káp-
talan is helyeselte a kezdeményezést, 
mert az volt a véleménye, hogy a 
magán kegyuraság intézményének 
megszűntetése megfelel a korabeli 
egyházi törvények szellemének. Az 
1842. évi canonica visitatio szerint a 
templom és plébánia fenntartására 19 
hold 1022 négyszögöl föld szolgált, 
mellette a kegyúr által 1782-ben 
felajánlott 1500 Ft kamata, végül a 
plébánost és a kántort évenként hat 
szekér széna illette meg. Schell Gyu-
láné készséggel lemondott kegyúri 
jogáról, és azt átadta a püspöknek. A 
kötelezettségek fejében pedig földte-
rületeket ajánlott fel, azonban azok 
nagyságát sem a káptalan, sem az 
egyházközség nem tartotta megfele-
lőnek. Végül olyan egyezség szüle-
tett, hogy az említett 19 hold 1022 
négyszögölön kívül „templomfenn-
tartási alap”, „kántorjavadalmi föld” 
és „lelkészi javadalom” címen 
Schellné összesen 16 hold 1289 
négyszögöl területű ingatlant ad át a 
kegyúri terhek tőkésített egyenérté-
keként.73 

1933-ban tervbe vették a rákos-
csaba-újtelepi templom építését. 
(Nagyszénás téren lévő - szerk.) A 
rákoscsabai plébános elnökletével 
templomépítő bizottság alakult, ami 
az anyaegyházi képviselőtestület és 
anyaegyház felügyelete alatt állt.74 A 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
riumtól kértek segítséget, de gyűjtés 
is indult. Az elkészült templom meg-
áldására 1940. június 9-én került 
sor.75 A megnövekedett feladatokat 
az ekkor káplán nélkül tevékenykedő 
Lokaicsek Károly nem tudta ellátni. 
1936. december 9-én kérte a püspök-
től, szervezzenek újra Rákoscsabán 
kápláni állást. A katolikus lakosok 
száma ekkor 12.000 fő volt, az egy-
házi iskolában hat, az államiban ki-
lenc tanító dolgozott, de mindkettőt 
bővíteni kellett. Működött tanonc- és 
ismétlő iskola is, így a hitoktatás sok 
feladatot adott a plébánosnak. Mivel 
az anyagi fedezet biztosítva volt, a 

67 VPL Acta par. Rákoscsaba 6286/1921. A rákoskeresztúri plébániához csatolták filiaként az 1920-as évektől 

népesedő Rákoshegyet. 
68 VPL Acta par. Rákoscsaba 719/1926. 
69 VPL Acta par. Rákoscsaba 4112/1929., 1913, 2563/1930. 
70 VPL Acta par. Rákoscsaba 6181/1930. 
71 VPL Acta par. Rákoscsaba  2785/1936. 
72 VPL Acta par. Rákoscsaba 1891/1938. 
73 VPL Acta par. Rákoscsaba 2223/1932. 
74 VPL Acta par. Rákoscsaba 4363/1936. 
75 VPL Acta par. Rákoscsaba 2857/1940. 

Ahol Jókai… (Bíró és Schwarcz kiadása, Budapest. Az ERH 

másolata a szerencsi Zemplén Múzeum képeslapjáról)  
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püspök nem zárkózott el a kérés tel-
jesítése elől.76 

Az 1930-as évek első felében a volt 
Laffert birtokon újabb parcellázás 
kezdődött. A Pesti úttól délre, Ecser 
irányában mértek ki telkeket. Az új 
telepet Rákoskertnek nevezték. Itt 
1942-re három tantermes iskola 
épült, ahová a túlnyomó részt katoli-
kus vallású gyerekek járhattak. Mi-
vel egy óra távolságra volt az iskola 
a plébániától, Lokaicsek nem tudott 
kijárni hittant tartani. Horváth Béla 
ottani tanítót bízta meg a feladattal, 
aki a gyerekek felügyeletét egyéb-
ként is ellátta. Azt javasolta, hogy a 
hívek – főként a téli hónapokban – 
járjanak Ecserre templomba, de a 
tanító az iskolában vasárnaponként 
tartson magán ájtatosságot. A püspök 
jóváhagyta a javaslatot.77 

1939-ben elérték Rákoscsabát a 
háború eseményei. A menekülő len-
gyel hadsereg katonáit a Laffert kas-
télyban helyezték el. Bár a tábor 
befogadóképessége csak 140 fő volt, 
1939. szeptember 26-tól 1940. már-
cius 31-ig összesen 12.807 tiszt és 
9.128 legénységi állományú lengyel 
katona talált Rákoscsabán ideiglenes 
menedéket. Gondozásukra a lengyel 
püspök a budapesti pálosoktól kül-
dött papot. Őt a plébánián szállásol-
ták el, de nem segíthetett Lokaicsek-
nek a pasztorálásban, mert nem tu-
dott magyarul.78 

A rákoskerti hívek vallási életében 
előrelépést jelentett, hogy 1942. au-
gusztus 20-án az állami magánisko-
lában megnyitottak egy szükségká-
polnát. Bár Szlezák László harang-
öntőnek adtak előleget harangra, a 
háború miatt az ércet zárolták, ezért 
nem tudott dolgozni. Ideiglenes meg-
oldásként Rákoscsaba-Újtelepről 
vitték át ide a kis harangot, amit ez-
zel megmentettek a katonai lefogla-
lás elől.79 

1943-ban a paphiányon a Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter úgy pró-
bált segíteni, hogy két állami iskolá-
ban, Rákosligeten és Rákoscsaba-
Újtelepen hitoktatói állást rendszere-
sített. A helyszínen lakó hitoktató 
naponta misézett a rákoscsaba-
újtelepi templomban, és két heten-
ként Rákoskeresztúron is. A káptalan 
támogatta ezt a megoldást, bár tartot-
tak attól, hogy a pasztoráció miatt 
elveszti állását.80 Erre azonban nem 
került sor, sőt a hitoktató káplán akti-
vitása 1947-ben önálló plébánia 
megalakulásához vezetett, amelynek 
filiája lett Rákoskert is.81 Rákoscsaba

-Újtelep egy részét, a Bolza telepet 
viszont a rákosligeti plébániához 
csatolták. 

Számottevő háborús kárról a rákos-
csabai plébánia területétől nem érke-
zett jelentés. Az épületeket 
(plébániát, a Katolikus Körnek ott-
hont adó kultúrházat,) azonban kato-
nai célra igénybe vették, sőt vizsgák 
előtt, 1945 júniusában ki kellett ürí-
teni az iskolát is, hogy ideiglenes 
szállásként az is igénybe vehető le-
gyen.82 

1945. április 18-án a rákoscsabai 
földigénylő bizottság az egyházi 
földekből kiigényelt 36 hold 489 
négyszögöl területet. Ebből 24 hold 
templomi föld volt, a többi a plébá-
nosé és a kántoré. Ha a döntés jog-
erőre emelkedik, a templomhoz sem-
mi terület nem tartozott volna. A 
plébános a Megyei Földbirtokrende-
ző Tanácshoz fordult, amely meg-
semmisítette a rákoscsabai hivatal 
döntését. 100 hold alatti, nem ma-
gánszemély birtokában lévő terüle-
tekre ugyanis a földreform nem vo-
natkozott.83 

1947 januárjában Lokaicsek Károly 
elkészítette hitéleti jelentését, amely-
ben főleg anyagi gondokról számolt 
be. Kölcsönt vettek fel a kultúrház 
építésére, aminek részleteit nem tud-
ták törleszteni, létesíteni kívántak 
egy katolikus háziipari szövetkeze-
tet, de működésére nem kapták meg 
az engedélyt. Ekkor Rákoscsabán 
négy katolikus egylet működött: a 
Credo, a Szociális Misszió, a Katoli-
kus Kör, a Jézus Szíve Szövetség, 
azonban a hitélettel mégsem volt 
minden rendben. Az elhalálo-
zottaknak csak 59 %-a részesült a 
betegek szentségében, és 90 házas-
ságkötésből 1946-ban 51 volt ér-
vénytelen. A püspök értékelésében 
felhívta a figyelmet a tapasztalható 
hiányosságokra.84 1948-ban a temp-
lom üvegablakainak festésére került 
sor, amit Zsellér Imre festőművész 
végzett el. 

1948 után a Belügyminisztérium 
feloszlatta a vallásos egyesületeket. 
A rákoscsabai Katolikus Kör eseté-
ben az volt az indok, hogy hosszabb 
ideig szüneteltette működését, és azt 
nem jelentette be. Ennek az volt az 
oka, hogy a háború hónapjaiban a 
németek kórháznak, az oroszok lak-
tanyának használták a kultúrházat, de 
a minisztérium a magyarázatot nem 
fogadta el.85 1951-ben – politikai 
nyomás alatt – felajánlották az ál-
lamnak az egyházi javadalmi földe-
ket.86 

1950-ben, Nagy-Budapest megala-
kulásakor Rákoscsaba a XVII. kerü-
let része lett. 1952-ben Lokaicsek 
Károly nyugdíjba vonult, és átadta a 
plébániát Ludányi Kálmánnak, aki 
szintén több, mint két évtizedig töl-
tötte be ezt a tisztet.87 1975-től Földi 
Dezső, 1976-tól Somlai József, 1990
-től Mandula József, 2005-től Szőke 
Lajos volt a plébános, 2007-től, és 
jelenleg is Galambossy Endre, akit 
Rákospalota-Kertvárosból helyeztek 
át. 

Az 1993-as egyházmegyei határ-
rendezés után a plébánia a Váci Egy-
házmegyéből az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegyéhez került. Ha-
tárai: városhatár – Szilas patak – 

76 VPL Acta par. Rákoscsaba 290/1937. 
77 VPL Acta par. Rákoscsaba 7030/1939. 
78 VPL Acta par. Rákoscsaba 7028/1939. 
79 VPL Acta par. Rákoscsaba 4832/1943. 
80 VPL Acta par. Rákoscsaba 281/1943. 
81 VPL Acta par. Rákoscsaba 3896/1947. 
82 VPL Acta par. Rákoscsaba 1196, 1502/1945. 
83 VPL Acta par. Rákoscsaba 1811/1948. 
84 VPL Acta par. Rákoscsaba 697/1947. 
85 VPL Acta par. Rákoscsaba 3591/1949. 
86 VPL Acta par. Rákoscsaba 2939/1951. 
87 VPL Acta par. Rákoscsaba 2253/1952. 

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Jó 

pásztor 

Szobor a plébánia kertjében 
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Cinkotai erdő keleti határa – Naplás 
út – Diadal utca – Tura utca – Anna 
utca – Zrínyi utca – Pesti út. 

A templom építésének 225. évfor-
dulóján 1965-ben Nepomuki Szent 
János ereklyét kapott. 1968-ban Do-
monkos Jenő tervei alapján új liturgi-
kus tér készült, a kivitelezés Ocsovai 
József hatvani faszobrász és Székely 
Ildikó esztergomi ötvösművész mun-
kája. A tetőszerkezetet 1987-ben 
teljesen felújították. A korábbi be-
ázások miatt tönkrementek a bolto-
zatok, károsodtak a falak, ezért 1988
-tól sor került a belső felújításra is. 
1993-ban restaurálták a szószéket, a 
szentély és a templomhajó szobrait, 
és megújultak a stációs képek is. 
1996-ban befejeződött a templom 
külső tatarozása és a harangok is 
elektromos működtetésűek lettek. 

A templom ma műemlék. Az utat 
szegélyező házsor vonalában áll, 
északnyugat felé néz. A négyszintes, 
fülkékkel, ablakokkal tagolt tornyot 
íves attika falak kötik össze a temp-
lom tetővel. A tornyot hagymatagos 
sisak zárja le. Az egyhajós templom 
barokk stílusú, félköríves szentéllyel. 
A belső teret széles pillérekből kiin-
duló hevederek öt boltszakaszra ta-
golják. A koporsó alakú barokk már-
vány oltáron dús faragványokkal és 
aranyozással díszített tabernákulum 
áll. A szentély seccóján Szenthárom-
ság ábrázolás látható, amely – mint 
jeleztük – a templom építését köve-
tően – 1742-ben készült. 1991-ben 
Hoffer Andrea restaurálta, amikor az 
1926-ban ráfestett kép alól előkerült 
az eredeti. A fő oltárkép Nepomuki 
Szent János megdicsőülését ábrázol-
ja, restaurálását Takács Ferenc vé-
gezte el. 

A szentély szoborfülkéiben Szent 
Erzsébet és Szent Imre szobra, a 
hajóban Szent István és Szent László 
szobrait láthatjuk. Értékes alkotás a 
keresztelő medence, a Szeplőtelen 
Szüzet ábrázoló olajfestmény, az 
aranyozott, domborműves szószék 
hangvetőjén Jézus a jó pásztor szo-
borral, mellvédjén a Magvetővel. A 
hajó mennyezetén a Hegyi beszéd és 
Mária mennybevitelének ábrázolását 
látjuk. A főbejárat jobb oldalán van a 
lourdesi kápolna, Szűz Mária és 
Bernadette szobrával, amelyeket egy
-egy fatörzsön helyeztek el. A szen-
télyben lévő üvegablakokon az Oltá-
riszentség és Isten Báránya, a hajó-
ban Jézus Szíve, Szűz Mária Szíve, 
Szent József a kis Jézussal és Szent 
Anna a gyermek Szűz Máriával lát-
ható. Az altemplomban kriptát épí-
tettek. 

A  kérdést mélyrehatóan tár-

gyalja Rákoscsaba eddigi 

két monográfusa, Szánthó Géza2 

1912-ben és Németh József 1983-

ban.3 Mindketten elfogadják a római 

kori eredetet, azzal a különbséggel, 

hogy míg az előző folyamatosan 

lakottnak feltételezi a falut a korszak 

óta, Németh József ezt már nem fo-

gadja el. (Szánthó ezt a latinos hang-

zású Vitárius névre alapozza, ám 

ezzel a XVIII. század második feléig 

nem találkozunk a különböző össze-

írásokban.4) 

Azt, hogy a római eredet tudata a 

középkorban is élt, mi 

sem bizonyítja jobban, 

mint Károly Róbert 

1317-es oklevele. Ami-

kor a király Széchy 

Péternek adományozta 

a falut, kikötötte, hogy 

„a római kápolna he-

lyén épült” templomot 

renoválja.5 Nagyjából 

egyébként ennyi az erre 

vonatkozó, korai írásos 

forrás. Annyit azonban 

mindenképpen meg kell 

jegyeznünk, hogy – 

még ha a középkori 

szájhagyomány komoly 

életerejét feltételezzük 

is – Pannónia római feladása óta6 

több mint 900 év eltelt az adományo-

zás időpontjáig. 

Ami viszont közvetetten mégis 

megerősíti a feltételezést az az a 

földrajzi viszonyokból is egyértel-

műen adódó tény, hogy a Rákos-

patak által kijelölt helyen országút 

húzódott! Nyilván már korábban is, 

de Dácia 270. évi feladásáig a Sze-

ged felé vezető mellett ez a mai Hat-

van felé vezető út lehetett a másik fő 

közlekedési útvonal a tartományba, 

később pedig elsősorban védelmi 

szempontból volt jelentős. A Duna-

Ádám Ferenc 
Római vagy nem római?1 

A mai napig szilárdan tartja magát az a nézet, amely a jelenlegi 

rákoscsabai, református templom helyén római építményt feltéte-

lez. És ez nem csupán a lokálpatrióta csabai helytörténészek 

büszke beszámolóiban szerepel, hanem komoly tanulmányok kor-

társ szerzői is leírják, ahogyan a Rákosmenti Múzeumi Estek je-

len számában Dóka Klára is, a rákoscsabai Nepomuki Szent Já-

nos Főplébánia történetét bemutató írásában. Az alábbi rövid 

cikkben, ehhez a tanulmányhoz kapcsolódva, ezt a kérdést szeret-

ném körüljárni a megjelent szakirodalom segítségével. 

1 Bevallom, a frappáns címet nem én találtam ki, dr. Dombóvári Antaltól kölcsönöztem, aki az 
Erdős Renée Ház korábbi helytörténeti kiállításra készített tablóján két tanulmány – a későbbi-

ekben ismertetendő R. Pető Mária és Müller Róbert írás –  felidézésével csatlakozott a kérdés 

megtárgyalásához.  
2 Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – régi és újkori ismertetése. A szerző kiadása, Rákos-

csaba 1912. 11-15. o. 
3Németh József: Rákoscsaba története 1780-ig. Rákosmenti Füzetek 4. szám, Dózsa György 

Művelődési Központ, Budapest, 1983.  8-12. o. 
4 Nagyon részletes összeírások születtek a hódoltság idején, az adózók neveivel. Ezeket Vass 

Előd: Török adatok Rákoscsaba és Rákoskeresztúr hódoltságkori történetéhez című tanulmá-

nyában olvashatjuk. (in: Tanulmányok Budapest múltjából, Budapesti Történeti Múzeum, 

Budapest 1972. 87-112. o.) A Vitárius név először az 1760. évi dikális összeírásban szerepel 

először. (Németh József: Rákoscsaba története 1848- ig. Kézirat: bölcsészdoktori disszertá-
ció.1975. 93. o. ERH. II.79.13.1. ) 

5 Szánthó, idézett mű 26. o. 
6 Pannóniának hozzánk közeli részét – Aquincum környékét – Kr. u. 49-től 409-ig birtokolták a 

rómaiak. 

A megtalált római kövek képe Szántó Géza 

könyvéből. Korsós László rajza  
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Tisza közén ez idő tájt a birodalom-

mal hol ellenséges, hol barátságos 

viszonyt ápoló szarmata (jazig) né-

pesség élt, a IV. század közepe táján 

bizonyosan római protektorátus alatt. 

Az Alföldön ebben az időben jöhe-

tett létre az – a nép nyelvén – Csörsz

-árkának emlegetett sáncrendszer, 

amelyet valószínűleg római hadmér-

nökök építhettek, hogy a jazigokat 

védelmezzék a germán betörések 

ellen. Néhol pedig római őrállomás-

ok, erődök is voltak a területen, még 

a Dunától távolabbi vidékeken is. 

Ilyen kiserőd állt a IV. század köze-

pén Hatvan közelében, Gombospusz-

tán7 is, a határtól 60 km-re, amely a 

Zagyvai átkelőt védte8 vagy talán 

kikötő szerepet töltött be, ahonnan a 

folyón Szolnokig, majd tovább hajón 

folytathatták útjukat az utazók. Ez az 

őrállomás a jazig területen aligha 

létezhetett volna anélkül, hogy a 

megfelelő összeköttetés biztosítva ne 

lett volna a saját, római területtel! Ez 

az út pedig a Hatvan–Gödöllő–

Isaszeg–Rákoscsaba útvonal lehetett, 

amelyen a mai Március 15. térnél 

álló Contra Aquincum-i vagy a Rá-

kos-patak torkolatánál lévő Trans 

Aquincum-i ellenerődökön keresztül 

el lehetett érni a római tartomány 

területét. Könnyen elképzelhető tehát 

az országút mellett egyfajta római 

épület (őrtorony, postaállomás?) a 

mai Rákoscsaba területén is! 

Szánthó Géza monográfiájában 

leírja, hogy 1904-ben a régi reformá-

tus templom bontásakor a torony 

felőli fundamentumból római kövek 

kerültek elő.9 Az 1930-as években, 

egy debreceni kiállításról eltűnt ol-

tárkőnek, emlékkőnek a rajzát, fel-

iratuk feloldását is közli. Tudjuk 

azonban, hogy majd mindegyik kör-

nyékbeli, Árpád-kori templom falá-

ban találtak római köveket. A kora 

középkor Magyarországán ugyanis 

teljesen kézenfekvő volt az építke-

zők számára, hogy – szinte kiapad-

hatatlan – kőbányákként használták a 

római kori települések, városok rom-

jait. Így könnyen meglehet az esélye 

annak, hogy az említetteket is ide-

szállították, így, aki ezek alapján 

kívánja igazolni a római eredetet 

nyilvánvalóan tévesen gondolkozik. 

Ugyancsak az is, aki a területünkön 

előkerült római pénzek, kerámiák, 

tárgyak segítségével próbál bizonyí-

tékokat találni.10 A rómaiak és a 

szarmaták kereskedelmi kapcsolatai-

ról számtalan tanulmány született. 

Ezek a pénzek, tárgyak ennek a ré-

szét is képezhették. 

Az 1970-es években éles vita zaj-

lott egy rákoscsabai lelet körül, je-

lezve, hogy a régészettudomány sem 

tud mindig egyértelmű válaszokat 

adni a feltárt leletek kapcsán. Tör-

tént, hogy 1964 

őszén Oros Lász-

ló református 

lelkész egy 23 

vas és egy bronz-

tárgyból álló le-

letanyagot szol-

gáltatott be a Bu-

dapesti Történeti 

Múzeumba, az-

zal a megjegy-

zéssel, hogy eze-

ket a parókia 

kertje melletti út 

építésekor talál-

ták kb. 60 cm. 

mélységben. R. 

Pető Mária, a 

múzeum régésze 1973-ban megjelen-

tetett közlésében11 sorban ismerteti a 

leleteket, melyek között ácskalapács, 

fejsze, szőlőmetsző kés, sarló, lán-

dzsahegy, különböző kocsivasalatok, 

töredékek és egy bronzedény alj-

része található. A régész, analógiák-

kal is bizonyítva, egyértelműen ró-

mai korból származónak tartja a tár-

gyakat. A sarlót pl. a III–IV. század-

ba teszi, a szőlőkésről pedig azt írja, 

legközelebbi megfelelői Aquincum-

ból kerültek elő.12 Írásának végén 

valószínűsíti, hogy egy olyan katonai 

őrállomás leletei kerültek elő, ahol 

mezőgazdasági munkát is végeztek a 

katonák. Az ismertetésre azonban 

hamarosan válaszcikk is érkezett: 

1976-ban Müller Róbert régész 

„újrakeltezte” a tárgyakat, a közép-

kor – késő középkor idejére téve 

azok használatát,13 a hasonlóságokat 

a máshol feltárt középkori leletek 

képeivel is illusztrálva! A sarlót a 

kecskeméti, muhi, gyirmóti, füleki 

későközépkori eszközökkel egyezte-

ti, a szőlőmetsző késről meg azt írja, 

nem keltezhető, de egy későközép-

8 De volt hasonló katonai létesítmény Parthiscum-ban (Szegeden), Bácsban, Túrkevén, s talán 
Szolnokon is. 

9 Borhy László: A castrumtól a limesig. Római erődépítészet 
http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/a_castrumtol_a_limesig_romai_erodepiteszet/ 

és Soproni Sándor: Késő római őrállomás Hatvan-Gombospusztán. In: Dolgozatok Heves 
megye múltjából. 1970. 17–29. o. 

10 Soproni Sándor 1968-as hatvani ásatásáról Németh József nem tudott, ellenben megemlíti – 
Bártfai Szabó László művére (Pest-megye területének okleveles emlékei 1002-1599-ig. Buda-

pest 1938.) –, hogy Pécelen, Gödöllőn római burgusok (földvárak) voltak az út biztosítására. 

Ezek római eredete viszont a mai szakirodalomban nem szerepel. 
11 Szánthó id. mű 11-15. o. Az említett „fundamentum” ma a református templom belső tere alatt 

fekhet, mert a korábbi épület fordított tájolású volt. 
12 Ilyenek Szánhó előtt is, után is számos helyen előkerültek. (De Szent István király ezüstpénze 

skandináviai ásatási anyagban is szerepelt már, mégse mondja senki, hogy ott magyar csapa-

tok állomásoztak!) 
13 R. Pető Mária: Rákoscsabai római kori fémlelet. in: Budapest régiségei XXXIII. Budapesti 

Történeti Múzeum, Budapest 1973. 121-127. o. 

Az 1964-es lelet néhány darab-

ja (Említett cikkében közli R. 

Pető Mária.) 

Írásné Melis Katalin ásatási rajza a rákoscsa-

bai, középkori templom szentélyrészéről.  (Az 

említett tanulmányok melléklete)  
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kori gyirmóti példányhoz hasonlít-

ja.14 Tanulmányának végén pedig 

megemlíti, hogy a templom római 

alapokra épülése nem bizonyítható, a 

legvalószínűbb feltételezésként azt 

írja, hogy az említett tárgyak a 

tizenötéves háború15 környékén ke-

rülhettek a földbe, amikor a közép-

kori templom elpusztult. 

Magának az Árpád-kori temp-
lomnak is volt egy régészeti kutatá-
sa. 1969-ben, a református templom 
főbejárata előtt kábelfektetés közben 
alapfalmaradványokat találtak. A 
régészeti feltárást a Budapesti Törté-
neti Múzeum középkoros régésze 
Írásné Melis Katalin, a mai Budapest 
területén fekvő legtöbb Árpád-kori 
építmény ásatója, történetük egyik 
legszakavatottabb kutatója végezte. 
1983-ban megjelent tanulmányá-

ban
16

 részletesen ismerteti a félkör-
íves záródású szentély feltárását, az 
alaprajzot és megjegyzi, hogy: „… a 
legalsó sorban pedig egészen nagy, 
60-70 cm-es kváderek voltak. Az 
eltérő falazási mód alapján feltéte-
lezhetjük egy korábbi épület meglét-
ét, amelynek építési technikája ma-
gasabb szintű volt, mint a nyújtott 
félköríves szentélyzáródású templo-
mé.” Azaz korábbi, mint a XII. szá-
zad második felében épült, későro-
mán, Árpád-kori templomé. Ebben a 
tanulmányában azonban a szerző 
római eredetet nem említ. 1996-ban, 
a XVII. kerületi önkormányzat által 

megrendelt dolgozatában
17

 viszont 
már azt írja, hogy ez a kősor „talán 
az itteni, római kori őrtorony” ma-
radványa is lehet, s említést tesz ar-
ról is, hogy a templom környékén 
talált leletegyüttesben „pontosan 
meghatározható római kori tárgyak 
is előfordultak.” 

Római vagy nem római? Ne várja 
senki, hogy ennek a rövid összefog-
lalónak a végén a cikkíró egyértel-
műen válaszoljon. Nem régész, nem 
is a korszak avatott ismerője. (Érvek 
és ellenérvek felsorolása után min-
denesetre inkább a római eredetet 
tartja valószínűnek. De ez senkit ne 
befolyásoljon!) 

A  Magyar Királyság terüle-

tén az 1670-es évek a pro-

testáns egyházak életében a próbaté-

tel évei voltak. A magyarországi 

ellenreformáció idején 1674. március 

5-én több mint 700 protestáns hitval-

lót idéztek a Pozsonyban felállított 

különbíróság elé, amely során mint-

egy 300 pap, tanító jelent meg a tár-

gyaláson. A bíróság felségsértéssel, 

hazaárulással, a katolikus egyház 

megsértésével vádolta őket, egyben 

követelte „bűneik” beismerését és 

áttérésüket a katolikus hitre. 

Séllyei István a Dunántúli Refor-

mátus Egyházkerület superinten-

dense (püspöke) a tárgyaláson a kö-

vetkező szavakkal védekezett: ”mi 

ártatlanok vagyunk, ha pedig a mi 

ártatlanságunkban elnyomattatunk, 

békességes tűrőknek kell lennünk …

lehetetlen, hogy mi egynéhányan 

eladnók vallásunknak és országunk-

nak szabadságát, melyet a mi eleink 

sok vérek hullásával kerestek, elvi-

selhetetlen iga alá vetvén mind eklé-

zsiánkat, mind országunkat.” 

 A beidézett prédikátorok közül a 

legállhatatosabbakat, akik semmi 

fajta megalkuvásra nem voltak ké-

szek, kisebb csoportokban várbörtö-

nökbe vitettek, majd több mint 40 

papot Nápolyba hurcoltak, de közü-

lük csak 32 maradt életben, akiket 

eladtak gályarabnak. Sorsuk nagy 

visszhangot keltett Európa protestáns 

országaiban. Gyűjtés indult kiszaba-

dításuk érdekében, és ez többszöri 

kísérlet után végül a holland Michiel 

de Ruyter (Vlissingen, 1607. március 

24.-Siracusai-öböl, 1676. április 29.) 

admirálisnak sikerült 1676. február 

11-én.  

"Sok győzelmet vívtam életem-

nek minden rendiben ellenségeim 

felett, de az én legfényesebb diada-

lom, mellyel Krisztusnak ártatlan 

szolgáit az elviselhetetlen terhek alól 

kiszabadítottam." - ezekkel a híressé 

vált szavakkal fogadta hajóján a hol-

land tengernagy a 26 megmentett 

prédikátort. 

A gályarabok kiszabadítására 

egész Európa felfigyelt, pár év alatt 

több gazdagon illusztrált könyv je-

lent meg a hithősök megpróbáltatá-

sairól.  

E könyvek alapjául az egyik gá-

lyarab Kocsi Csergő Bálint, Narratio 

brevis de oppressa libertate ecclesi-

Millisits Máté 
Oláh Szilveszter rákoscsabai gályarab-domborműve 

14 Későbbi tanulmányban (Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarorszá-
gon a későközépkortól a törökkor végéig. Zalaegerszeg 1982. 158. o.) pedig már ezt írja, az 1976

-os tanulmányra visszautalva: „Ott megelégedtünk azzal, hogy biztosan későközépkori adatokkal 

bizonyítsuk, ez az eszköz sem mond ellent a későközépkori használatnak, de a keltezhetetlen 
darabok közé soroltuk a típust. Azóta sikerült az irodalomban római koriként említett hasonló 

darabok lelőkörülményeit ellenőrizni és ez alapján valószínűsíthetjük, hogy a nagy baltájú 

húzvametsző kések a középkorra keltezhetők.” 
15 1591-1606 
16 Dr. Irásné Melis Katalin: Adatok a pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez (Monumenta 

Historica Budapestinensia 4. kötet, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1983) 23-24. o. és XVIII. tábla 
17 Írásné Melis Katalin: Árpád-kori falvak a Rákos-patak vidékén /896-1241/ in: Évszázadok a 

Rákosmentén. szerk.: Kézdi Nagy Géza, XVII. kerület Önkormányzata, Budapest 1996. 34. o. 

2011. február 10-én ökumenikus hálaadó alkalommal tiszteleg-

tek az a 335 éve kiszabadult gályarab prédikátorok emléke előtt 

a rákosligeti református templomban . Az évforduló szomorú ap-

ropója, hogy a XVII. században a rákoscsabai és rákoskeresztúri 

református gyülekezetek lelkészeinek is az üldöztetés elől mene-

külve kellett otthagyniuk híveiket. A protestáns gályarabok emlé-

két a Rákosmentén egy összetett jelentésű műalkotás is megörö-

kíti, amely a rákoscsabai református templom falán 2004. októ-

ber 31-én került felavatásra. 

Michiel de Ruyter admirális 

Ferdinand Bol festménye a 

vlissingeni múzeumban 
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arum Hungaricarum (Rövid 

elbeszélés a magyarországi 

egyházak elnyomatásáról) 

című, hosszú időn át csak 

másolatban elterjedt kézira-

ta szolgált. Bod Péter, a 

neves erdélyi egyháztörté-

net író a latin nyelvű kéz-

iratot lefordította és kiegé-

szítette. Műve 1738-ban 

jelent meg, Kősziklán épült 

ház ostroma címmel. 

A XIX. század végén a 

protestáns identitástudat 

erősítése céljából megélén-

kült a gályarabok iránti 

érdeklődés, amely során 

elterjedt a Térj magadhoz 

Drága Sión kezdetű ének. 

Zenéjét Luttenberger Tiha-

nyi Ágost, 1890-ben sze-

rezte, szövegét Pauli Joa-

chim (1636-1708) műve 

után Jeszenszky Károly 

mezőberényi evangélikus 

lelkész írta, ugyanebben az 

évben. 

A XX. században a pro-

testáns énekeskönyvekbe kerülve a 

zenemű, gyakran használt hiterősítő 

énekként szerepel a mai napig. 

Magyar földön a gályarabokra 

emlékezve Debrecenben a Nagy-

templom mögötti téren 1895-ben 

emeltek elsőként köztéri emlékművet 

Hegyi Mihályné adományából.  

Hollandiában1907-ben Michiel 

de Ruyter admirális születésének 

300. évfordulóján látványos ünnep-

ségeket szerveztek. A Holland Kirá-

lyi Posta bélyeget adott ki az admirá-

lis emlékére. 

A Magyarországi Református 

Egyház Konventje ezüstből készített 

koszorút küldött az admirális Ams-

terdamban található sírjára. 

A gályarabok kiszabadításának 

260. évfordulója alkalmával, a köz-

ponti Kálvin-ünnepség keretében 

1936. május 6-án, Marjay Károly 

mezőtúri lelkipásztor 1933-ban tett 

javaslata szerint, a Magyarországi 

Református Egyház konventi (ma 

zsinati) székházában, a megpróbálta-

tásban résztvevő lelkészek neveit 

ismertető emléktáblát avattak fel.  

A 300. évfordulóra készülve1973

-ban, szépirodalmi alkotásként jelent 

meg Moldova György Kossuth-díjas 

író, A negyven prédikátor című mű-

ve, amely Kocsi Csergő Bálint  kéz-

irata alapján dolgozza fel a történe-

tet. 

A magyarországi látogatása során 

1991-ben II. János Pál pápa a Debre-

ceni Református Nagytemplomban 

tartott ökumenikus istentiszteletet 

követően a kiengesztelés jeleként 

megkoszorúzta a gályarabok emlék-

művét. 

II. János Pál pápa nemes gesztu-

sára emlékezve 2006-ban a Tiszántú-

li Református Egyházkerület bronz-

ból öntött koszorút készített a gálya-

rabok emlékoszlopára. 

Hollandiában, 2007-ben államilag 

hivatalos emlékévet tartottak, 

Michiel de Ruyter admirális születé-

sének 400. évfordulója alkalmából.  

Hazánkban ezen az évfordulón 

Kecskeméten emlékkiállítást, Debre-

cenben konferenciát rendeztek, 

amely lehetőséget biztosított az egy-

háztörténelmi események tudomá-

nyos feldolgozása mellett a holland-

magyar kapcsolatok erősítésére. 

A Rákoscsabán található gályarab

-dombormű különleges helyet foglal 

el a magyar gályarab-emlékek között 

összetett jelentéstartalmával és ma-

gas művészi színvonalával. 

A műalkotás megértéséhez fontos 

ismerni a hely és egyháztörténeti 

hátteret és a művész gondolatait. 

 A XVII. századból a rákos-

csabai és rákoskeresztúri re-

formátus gyülekezetek meg-

alakulásának kezdeti idősza-

káról már rendelkeznek okle-

veles adatokkal. 

Amíg Rákoscsabán több év-

század óta folyamatos refor-

mátus hitéletről beszélhetünk, 

addig Rákoskeresztúron a 

bíztató kezdet után az erőtel-

jes ellenreformáció hatására a 

gyülekezet felszámolódott, és 

csak a XX. században folyta-

tódott.- Mindkét településen 

szolgáló református lelkészt a 

beidézték pozsonyi vésztör-

vényszékre, ahol gályarabság-

ra ítélték a lelkészeket. Püspö-

ki János rákoskeresztúri és 

Marossi János lelkipásztor 

üldöztetés elől más helyre 

menekült, így elkerülték az 

ítéletet, ám el kellett hagyniuk 

híveiket.  

Oláh Szilveszter (Békéssám-

son 1947-), a rákoscsabai re-

formátus templom falán 2004-

ben felavatott gályarab-dombormű 

alkotójától megtudtuk, hogy a mű 

elkészítésének ötlete dr. Füzesi Zol-

tán rákoscsabai református lelkésztől 

származik. –Jómagam 2003-ban 

kezdtem el foglalkozni a különféle 

zsoltárokkal, és nagyon érdekelt 

azok gondolatvilága.  Épp ezidőtájt 

érkezett hozzám a felkérés a dom-

bormű elkészítésére, így a két dolog 

összekapcsolódott bennem. A zsoltá-

rokban nagyon sok utalás van a szen-

vedésre, és a szenvedés értelmére, 

sőt van egy olyan zsoltár, ahol a hajó 

és a háborgó tenger is megjelenik. 

Az egyházközség számára elkészített 

munkám közepén  is ez a jelent lát-

ható, keretezve a magukat halálra 

dolgozó gályarabokkal.  

Oláh Szilveszter azt mondja, a 

gályarabok úgy érezték, hogy Krisz-

tus keresztjét hordozzák, ezért min-

tázta oda az alkotásra Krisztus alak-

ját is. A bronzból készült dombormű 

a templomon kívül kapott helyet, így 

az utcáról is bárki láthatja.  Oláh 

Szilveszter alkotásán –a gálya vitor-

lájába írva- külön megemlékezik 

Marossi János lelkipásztorról. 

Felhasznált irodalom: 

Michiel de Ruyter és Magyarország. 

Szerk.: Bitskey István – Pusztai Gábor. 

Debrecen, 2008.  

„Isten velünk, kicsoda ellenünk? 

In memoriam Marossi János” 

(Az emléktábla részlete) 
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