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Ebből a nevezetes alkalomból az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjte-

mény és Kiállítóterem és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület a 

RÁKOSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG támogatásával 

2012. december 5-én egy konferenciát tartott a Rákoscsabai közösségi 

házban. A szép számban megjelent érdeklődő meghallgatta 

Ádám Ferenc történész-muzeológus, az Erdős Renée Ház Muzeális 

Gyűjtemény és Kiállítóterem gyűjteményvezetője bevezetőjét: 

„Szánthó Géza a rákoscsabai reformátusok talán legnagyobb hatású 

lelkésze volt. A hálás utókor a mai XVII. kerület első helytörténeti mo-
nográfiáját is neki köszönheti. Ő volt az, aki először dolgozta fel Rákos-

csaba történetét, 1912-ben kiadott, Rákoscsaba község leírása – Régi és 

újkori ismertetése című munkájában. 

Az önálló falumonográfiák ekkoriban még ritkaságnak számítottak. 
Ezen munkák többsége írók saját kiadásában jelent meg. Így volt ezzel 

Szánthó Géza is, aki a község anyagi támogatásával maga adta ki mű-
vét. Ám azt, hogy ez mennyire nem felekezeti ügy volt mégsem, bizonyít-

ja, hogy dr. Lakatos Kálmán esperes-plébános írt hozzá ajánlást 

(előszót). 

A szerző saját bevezetőjéből kiderül, hogy ismerte korának helytörté-
net-irodalmát s fel is használta eredményeiket. A forrásmunkákon kívül 

a községi irattár okmányai, könyvei, a katolikus egyház iratai és 

Historia Domusa valamint a református egyház „minden felhasználható levéltári anyaga” a segítségére volt. 

Művének általános történeti része meglehetősen rövid. A II-V. fejezetben ír a községnek és lakosságának ere-

detéről, a névről, címerről és a földesurakról. Mindezt a könyv egészére jellemző alapossággal teszi, azonban 

ma már nem ezt tartjuk műve fő érdemének. (Természetes, hogy a későbbi kutatások sok mindent hozzáadtak 
azokhoz az adatokhoz, amelyeket akkor ismerni lehetett, sok mindent meg is változtattak velük kapcsolatban.) 

Máig nem született viszont annál jobb összefoglaló munka a helyi egyházak, felekezetek történetéről, mint ame-
lyet Szánthó Géza írt. (VI-XII. fejezet.) Ugyanígy alapvető a ma kutatója számára műve harmadik egységének 

tanulmányozása, amelyben a közelmúlt történetét és a község „újkori ismertetését” találjuk. (XIII-XX. fejezet) Az 

pedig már az 1996-ban, reprint kiadásban megjelent munka szerkesztőinek az érdeme, hogy az eredeti kiadvány-
hoz függelékként csatolták a szerző kéziratban megmaradt feljegyzéseit, amelyek 1913-tól 1928-ig ismertetik a 

református egyház és a község történéseit. 

Szánthó Géza munkája úttörő jelentőségű, alapos, kora színvonalát meg is haladó kiadvány volt. (Sok esetben 
forrásértékűek Korsós László református rektor-tanító könyvhöz készített illusztrációi is.) Még hosszú ideig alap-

mű lesz a kutatók számára. És valamit még el kell mondani, hogy ne csak megjelenésének korához mérten érté-

keljük a könyvet: a község múltja iránt érdeklődő olvasónak, az általános részekre vonatkozó mai kritikát fenn-

tartva, jó szívvel még napjainkban is ezt ajánlhatjuk leginkább.” 

Ezt követően Dr. Füzesi Zoltán református lelkész, Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség lelké-

sze beszélt Szánthó Géza példamutató tevékenységéről, majd sorban következtek az előadók: 

Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton régész, PMMI, múzeumigazgató: 

Rákoscsaba a középkorban 

Ádám Ferenc történész, muzeológus, Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem: 

Rákoscsaba az újkori térképeken 

Puzsár Imre levéltáros, mb. főosztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Országos levéltára: 

Rákoscsaba belterületének változásai 

Szelepcsényi Sándor, a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület elnökségi tagja: 

Rákoskert kialakulása 

Millisits Máté művelődéstörténész-muzeológus, Iparművészeti Múzeum – Hódos Mária művészettörténész-

muzeológus, Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem: 

Felekezeti viszonyok Rákoscsabán, Szánthó Géza korában 

Dr. Dombóvári Antal történész, nyug. gyűjteményvezető: 

Lengyel menekültek Rákoscsabán, az újabb kutatások tükrében 

Bajkó Ferenc településmérnök- Millisits Máté: Rákoscsaba harangjai 

Jelen számunkban az elhangzott előadásokból szemezgetve, azok szerkesztett változatát adjuk közre. 

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás 

   Szánthó Géza (1875-1933) 
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Pongrácz György váci püspök volt 

az, akinek 1672-ben készíttetett, a váci 

egyházmegyét bemutató térképén, 

Keresztúr mellett már Csaba is látható. 

(Csege Mihály a püspökséghez tartozó 

158 templomos helyet mérte fel. Ezt a 

mappát csatolta a püspök 1675-ben 

Informatio… című munkájához, ame-

lyet Rómába küldött.) 

A magyar térképezésnek kiemelke-

dő alakja Mikoviny Sámuel, nála a 

települések nagyjából már valódi 

földrajzi helyükön szerepelnek. 1735

-ben felvett Mappa Comitatus 

Pestiensis című megyetérképén már 

az épületek alaprajzaival szerepel 

Keresztúr és Csaba! (Igaz, ezek az 

alaprajzok még a fantázia szülemé-

nyei s téved akkor is, amikor a Szilas

-patakot Keresztúr fölött belevezeti a 

Rákos-patakba.) 

Az első, általam ismert, olyan tér-

kép, amely részletesen bemutatja 

Csaba belterületét is, 1775-ben ké-

szült. Ez Pest és környékének átte-

kintő térképe.1 Készítőinek vezeték-

neve: Koncsek, Pemler, Bibus. Az 

eredeti a bécsi Hadilevéltárban talál-

ható, másolata a fővárosi levéltárban. 

Látható rajta a kastély, a temetők 

vagy templomok területe a malmok 

helyei. (A középső is rajta volt való-

színűleg, de lekopott az idők folya-

mán.) Külterületen jól kivehető a két 

tagban lévő szőlőskert helye és a 

Csabai erdő területe. A Würshaus 

pedig valószínűleg nem más, mint a 

Kucorgó csárda. 

Az első olyan térkép, amelyből 

már komoly következtetéseket von-

hatunk le az első katonai felmérés 

Csabát ábrázoló szelvénye. Ez az 

országos felmérés XV/20. szelvénye, 

Rákoscsaba déli része a XV/21. szel-

vényen látható. (XV. oszlop, 20., 21. 

sor) 1783-ban készült, az északi részt 

Wiener főhadnagy a délit Büschl 

(Buschel) százados szerkesztette.2 

Az I. katonai felmérés Rákosmen-

tét is ábrázoló részlete nyugat-keleti 

irányban Csömörtől az Isaszegen túli 

dombvidékig, észak-déliben pedig 

Kerepestől nagyjából a mai Kucorgó 

térig mutatja be a vidéket. Eredeti 

mérete, ahogyan a többié is, 24×16 

hüvelyk, az 63,2×42.1 cm, az 

1:28800-as méretaránnyal számolva 

tehát 220,58 négyzetkilométernyi 

területet dolgoz fel. 

Mielőtt rátérnék a csabai terület 

ismertetésére, érdemes megvizsgálni 

annak kapcsolatát a környékkel. Ha 

ránézünk a térképre, azt vehetjük 

észre, hogy a főbb útvonalaink 

nyomvonala 1783-ban megegyezett a 

maiakkal. Ezek ugyanis települése-

ket kötöttek össze s ott jöttek létre, 

ahol a korban legkönnyebb volt köz-

lekedni. Azután, ahogy nőtt a falvak 

belterülete, természetesen mellettük 

alakultak ki az újabb és újabb telkek. 

Ilyen ősi utunk a Pesti-Péceli út 

továbbá a Ferihegyi út, amely Rá-
koskeresztúrt kötötte össze északon 
Csíktarcsával és Kerepessel. Cinkota 
felől Csabára egy az egyben a régi 
úton is jöhetünk: a Nógrádverőce-, 
Naplás úton, a Rákoscsaba-, Zrínyi 
utcán, aztán ha Csabát elhagyjuk 
ugyanezen (a mai ecseri Rákóczi 
utcán) haladhatunk tovább Ecserig, s 
innen, bár már csak földúton, folytat-
hatnánk még kirándulásunkat akár 
Üllőig is, ha az épülő és meglévő 
autópályák nem akasztanának meg 
bennünket. A Csabáról Csíktarcsára 
vezető régi út nyomvonala pedig 
pontosan a Czeglédi Mihály u. – Tár-
csa út. A mai műholdképeken is jól 
kivehető az a hely, ahol ez az emlí-
tett Tárcsa út átlépi Budapest határát, 
a régi csabai határt. Itt, az út nyugat 
felőli oldalán, még csabai területen 
egykor egy épület volt. Egy csárda 
állt ott. (Egykori létezését még az is 
bizonyítja, hogy itt terült el a Csárda
-dűlőnek nevezett határrész.) S ha a 
környezetünket említjük, okvetlenül 
meg kell említeni, hogy bizony min-

den nagyobb útkereszteződésnél, 
elsősorban a települések határain ott 
volt egy csárda. De ezt igazán meg-
érthetjük: az utóbb említett utat is 
csak 1 és ¼ óra alatt lehetett megten-
ni gyalogosan. Illett valahol megpi-
henni. Néha egészen szellemes neve-
ket is adtak ezeknek a fogadóknak. A 
térképen szerepel a Kucorgó csárda 
is, a mai Zrínyi utca és Pesti út ke-
reszteződésében, ennek a nevét 
ugyan nem adta meg Wiener főhad-
nagy, de valószínűleg már ekkor is 

Ádám Ferenc 
Rákoscsaba régi térképeken 

A helytörténeti munkának fontos feltétele, hogy a kutató topográfiai értelem-

ben is ismerje a terület alakulásának történetét. A különféle felmérések egy 

olyan térbeli vezérfonalat adnak a kezünkbe, amelyre, mint a gyöngyszemeket, 

időrendben rá tudjuk fűzni az oklevelekben, urbáriumokban, egyéb írásos 

forrásokban fellelhető adatokat, ékesíteni tudjuk a különböző, emberi kéz for-

málta objektumok bemutatásával. Mire aprólékos munkánkat befejezzük, egy 

olyan eseménysort kapunk, amelyből magának a térben és időben zajló törté-

nelemnek egy része áll össze. 

Rákoscsaba ábrázolása az első katonai felmérésen 

1 Plan Von dem jährlich bezohen werdenden Lagerplatzes bey Pest auf drey Meilwegs in halben Umkreis links des Donauufers • 1 hüvelyk = 800 öl (1:57 600) • 75×59 cm.• színes • 

fénymásolat • Budapest Főváros Levéltára XV.16.b.221/cop1 
2 Az első katonai felvétel (1782–85) országleírásai. (Original-Aufnahmkarte von Ungarn Militärische Beschreibung von Hungarn) in: Az első katonai felérés DVD. Arcanum Buda-

pest 2004  
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így hívták. Elnevezésének eredete 
állítólag az, hogy télvíz idején nem 
fértek be az összegyűlt utazók, és 
kénytelenek voltak kint kucorogni a 
hidegben.3 Ez Szánthó Géza könyvé-
ben olvasható. (Kevésbé szívderítő 
az egyik Pécel és Maglód közötti 
csárda elnevezése: a Szemszúróé. Ott 

történt valami szörnyűség…) 

Rákosmentén egyébként Csabán 

van az az egyetlenegy épület, amely 

többé-kevésbé ugyanabban a formá-

ban áll még ma is, ahogyan akkor 

láthatta a rajzoló. Ez pedig a Rákos-

csabai Nepomuki Szent János temp-

lom, amely 1740-ben épült s 1772 és 

80 között nyerte el a mai formáját.4

(Ekkor már létezett ugyan a kereszt-

úri kastély is, ám ennek mai képe a 

20. század eleji átépítés eredménye.) 

A templomtól nyugatra a harma-

dik, „U” alakú épület pedig nem 

lehet más, mint a földesúri család, a 

Laffertek „kastélya”. Ennek a kelet-

kezési idejéről nem sokat tudunk, de 

annyi biztos, hogy 1767-ben már 

Csabán lakott a földesúr, talán már 

éppen ebben az épületben, vagy 

elődjében. Ma sajnos már hiába ke-

resnénk. Rossz állaga miatt már a II. 

világháború előtt tervbe vették a 

lebontását s ezt az 1940-es évek má-

sodik felében meg is valósították.5 

Az 1904-ben lebontott református 

templomnak ugyan ott van az alap-

rajza a térképen, de nem derül ki 

belőle, hogy istenháza lenne. Annyit 

ugyan mi is tudunk róla Szánthó Gé-

za művéből, hogy meglehetősen ki-

csiny templomocska volt, a tornya is 

csak 1812-ben épült,6 de talán illett 

volna jelölni. Tudjuk, II. József a 

türelmi rendeletben engedélyezte 

ugyan a protestáns felekezetek szá-

mára a templomépítést, de ezeknek 

tornya és utcai bejárata nem lehetett. 

Talán ezért nem jelöli templomként a 

felvevő. 

Ugyanígy hiányzik sajnos a teme-

tők területének jelölése. A reformá-

tusról tudjuk, hogy a templom mö-

gött volt, a katolikus pedig a mai 

Temető utca nyugati oldalán feküdt. 

Nagyon szépen ábrázolja viszont 

az egykori malmokat. Hármat is be-

mutat. A kamara budai könyvelősége 

által készített értékbecslés már 1701-

ben említi mindegyiket: ekkor kettő 

földesúri tulajdonban volt, egyről 

pedig azt írják, hogy a falu építette 

magának.7 A felmérésünk időpontjá-

hoz legközelebb eső adatok 1771-ből 

valók, ezek két csabai molnárt név 

szerint is megemlítenek, Lukacsik 

Andrást és Molnár Györgyöt.8 Azt is 

tudjuk, hogy a csabai malmok általá-

ban „3-4 kerékre jártak”.9 

Nyugatról kelet felé haladva, a mai 

futballpálya sarkán volt az első. A 

korabeli feljegyzésekből kiderül, 

hogy urasági vízimalom volt, ame-

lyet rendszerint különböző bérlők 

bírtak. Egy 1728-as adat szerint még 

malátát is őröltek itt a helyi serfőzde 

részére. Az 1712-es és 1725-ös ösz-

szeírások szerint a földesúri sörfőző 

is árendában volt. (A serfőző mester 

pesti volt, de valószínűleg nem csak 

„haza főzött”. Bartók János írja, 

hogy a szomszédos Keresztúr kocs-

máiban 1727-ben 60 akó sört mértek 

ki.10 1780 körül pedig már alig fo-

gyasztották az árpalét. Ez nyilván a 

közelben lévő serfőzde meglétével, 

illetve megszűntével magyarázható.) 

A malom területének parcellázására 

1928 után került sor. 

A mai Lajosház utca mellett – 

amelynek nyomvonala megint ponto-

san megegyezik az 1783-aséval –, 

majdnem szemben a Dédes közzel 

szintén volt egy patakmalom. Elkép-

zelhető, hogy ez az, amelyet már 

1546-ban összeírtak a törökök, 

Széchy Tamás malma névvel illet-

ve.11 Térképünk felvételének idő-

pontjában 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 mal-

mát.12 1848. után viszont ténylege-

sen a község tulajdonába mehetett át, 

mivel 1863-ban már ők adták el az 

uraságnak. 

A harmadik, amely a község észak-

keleti végén működött, szintén urasá-

gi tulajdon volt. 

A malmokon kívül még egy helyi 

„iparra” utaló jelzés van a térképen: 

egy „z.h.” felirat, két építmény alap-

rajzával a Kucorgó csárda közelében 

eredő, a mai Anna utca mellett az 

Rákos patak fele tartó kis erecske, a 

Tál-patak felső folyásának nyugati 

oldalán. Ez a német Ziegelhütte 

(téglaégető) rövidítése. A források-

ban sehol nem található, hogy ilyen 

lett volna ebben az időben Csabán. 

Máshol több helyen előfordult, hogy 

ha valami jelentősebb épületet építet-

tek, helyben égették a téglát. Való-

színűleg a kastélyhoz való építő-

anyagot készítették itt. Egyenlőre 

csak ez az egy, térképes információ 

áll rendelkezésünkre. 

Csaba község belterületén a temp-

lomokat nem számolva 116 épít-

mény számolható meg. Nem tudni, 

közülük mennyi volt a lakóház, pár 

építmény funkciójából, elhelyezke-

déséből adódóan, gyaníthatóan lakó 

nélküli gazdasági épület. Ezeken 

kívül működött két iskola, a katoli-

kusban lakott a kántortanító, valószí-

nűleg a református esetében is az 

épületben lakott a pedagógus. A köz-

ségházáról nincs biztos adatunk, de 

ha már volt ebben az időben, akkor 

az 1889-ben leégett, Zrínyi (koráb-

ban Fűzkút) utca 3-as szám alatt álló 

épület volt. Térképünk készítésével 

nagyjából egy időben (1784 és 87 

között) zajló első magyarországi 

népszámlálás adatai szerint 736 fő, 

(151 család) lakott itt, 126 házban.13 

A két adatfelvételben szereplő épü-

letszám-eltérés adódhat abból is, 

hogy a népszámlálás később volt. 

Annyit mindenképpen megállapítha-

tunk, hogy egy házban átlagosan 

hatan laktak. 

Ejtsünk még néhány szót a falu 

környezetéről! Először is a Rákos-

patakról. Láthatjuk, iránya koránt-

sem olyan egyenes, mint ma, mellet-

te pedig világoszölddel jelölve, végig 

réteket ábrázol a felvevő. A patakon 

átmenő, Tarcsára vezető úton 

(Czeglédi Mihály u.) híd sem volt 

csak gázló. Ezt követően a víz folyá-

sa ketté vált, hogy aztán majd csak 

3 Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése. Szerzői kiadás. Rákoscsaba 1912. 234. o.  
4 Fabó Beáta (szerk.) Budapest templomai Rákosmente XVII. kerület Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti Csoportja Budapest 2006.. 7. o.  
5 Puzsár Imre: Rákoscsaba kül- és belterületeinek története 1950-ig. szakdolgozat, ELTE történelem szak, Budapest 2008. 
6 Szánthó 1912 93. o.  
7 „Beschreib und Schätzung” melyet a kamara budai könyvelősége készített. (Összeírás: lakott telkek száma, szolgáltatások, a becsült érték is.) 1701. október 7., MOL Csaba UC 6 : 88 
8 Urbarialis összeírás, – lakosság névsora, vagyoni állapota, szolgáltatásaik „Conscriptio” címmel készítette a budai harmincadhivatal, Beke György budai harmincados. 1725. szeptem-

ber 28., MOL Csaba. UC 4 : 38 (a) 
9 Dombóvári Malmok, molnárok a Rákos mentén… in: Rákosvidék (havilap) VI/2-3. 2002. február, március 9. o. 
10 Bartók János, Rákoskeresztúr története. A kezdetektől 1800-ig. XVII. kerületi Önkormányzat. Budapest 1994. 49., 94. o 
11 Dombóvári Antal: 2002. 9. o. 
12 Németh József: Rákoscsaba története 1780-ig. Dózsa György Művelődési Ház. Budapest, 1983. 81. o. 
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Keresztúrt elhagyva egyesüljenek 

ismét az ágak. A Cinkota felé vezető 

úton (ma Rákoscsaba u.) már két 

fahíd segített átkelni a patak ágain. 

Rákoscsaba külterületének túlnyo-

mó része, amelyet a térképen fehéren 

hagytak, szántóföld volt. Mindössze 

a mai Rákoskert irányában jelölnek 

jókora bokros területet. (Körtvélyes-

nek hívták, nevéből ítélve főleg vad-

körtefák lehettek itt. Ezen túl volt a 

csabai erdő. Ugyanebben az irány-

ban, de a faluhoz közel voltak a csa-

bai szőlők, két tagban, úttal elvá-

lasztva egymástól. A községtől délre 

két mezei kutat látunk. A dűlőknek is 

nevet adó nyugati a Fűz kút, a keleti 

a Csorda kút volt. A Pécelre vezető 

út mentén pedig egy feszületet jelöl-

tek. Itt volt a Kereszt-dűlő. 

A mappáról leolvasott, más forrá-

sok segítségével értelmezett adatok-

hoz azonban mindenképpen tegyük 

hozzá azt is, amit Wiener főhadnagy 

csatolt kötelességszerűen: az egysé-

ges, központi kérdésekre adott vála-

szokat! Íme! 

1. kérdés: Mekkora falu távolsága 

rendes lépésben mérve a környező 

helyektől? Cinkotától másfél, Pécel-

től 1, „Csik Tartsától” 1 ¼, Kereszt-

úrtól ¾, Ecsertől 1 ¼, Maglódtól 1 ¾ 

óra, a kocsmától pedig fél óra. 

(Nyilván a Kucorgóra gondol, mert a 

Tarcsai úton levőt már nem adja 

meg, ha egyszer a falu és Tarcsa 

távolságát leírta.) 

2. kérdés az építményekről: „Van 

egy katolikus és egy református 

templom” (Legalább itt megemlíti, 

ha már a térképen nem jelölte!) „és 

egy gazdasági épület.” (Az, hogy ez 

mi, nem derül ki, de valószínűleg 

csak a kastélyra, vagy annak elődjére 

gondolhat.) 

3. kérdés a vizekről: „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 közleke-

dést is megnehezíti egy jókora szaka-

szon. A kocsma felől jövő kis patak 

jelentéktelen.” (Ez a Kalmár-völgyi 

vízfolyás.) 

4. (Az erdőkre, erdei utakra vonat-

kozó kérdésre nem válaszol.) 

5. kérdés a mocsarakról, lápokról: 

„A rétek mocsarasak, de száraz idő-

ben gyalog többnyire járhatóak, lo-

von viszont sehol sem lehet átmenni 

rajtuk.” 

6. az utakról: „Az utak jók, csak a 

két szőlőskert között lefutó út van 

nagyon kimosva.” 

7. kérdés a magaslatokról: „A falu-

ban a szőlőskertek vannak túlsúlyban 

és azokat a mögöttük levő, bozóttal 

fedett domb uralja.” 

Az 1820 körül készült Pest-Buda-

Óbuda és környékének katonai tér-

képe szintén ábrázolja Csabát. Egy 

szabályos halastavat láthatunk raj-

ta.14 

1853-ban készült a Rákos Csaba 

adó községe feliratú birtokvázlat.  

Készítette Sternberg, Ernst; Vágner 

Frigyes. Maga a térkép egy három 

kartonlapból összefűzött mappa első 

lapján szerepel. Ennek hátoldalán az 

1853. szept. 18-as dátum olvasható.15 

 

Rákoscsaba az 1820 körüli katonai felvételen 

14 Umgebungen von Pesth zum Lager im Jahre 1820. • 1 hüvelyk = 200 öl (1:14 400) • sz.n. • 70,5×46,5; 34,5×46,5; • színes • nyomtatott kézi színezéssel. BFL XV.16.d.241/cop13 

(színes másolat) OSZK TA 3416/1-9  
15 Rákoscsaba birtokvázlata utólagos bejegyzésekkel, 1853 • 1:28 800 (1 hüvelyk = 400 öl, felvételi mérték: 1 hüvelyk = 80 öl) • 35,5×28 cm. • Sternberg, Ernst; Vágner Frigyes • 

kéziratos, színes • OSZK Bv 2039 (1–8)  

Rákoscsaba birtokvázlata 1853-ból 
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A felvétel a külterület birtokvázla-

tát ábrázolja, a belterületnek csak a 

határait jelöli. A dűlőket római 

számmal és névvel, a különböző 

művelési ágakat betűvel jelöli. Tarto-

zik hozzá egy kimutatás a művelési 

ágakról és azok területéről. E szerint 

a szántó 2391 hold, 1240 négyszög-

öl, a rét 159 hold, 1461 négyszögöl, 

a legelő 838 hold, 937 négyszögöl, a 

szőlő 175 hold, 416 négyszögöl, az 

erdő 236 hold, 1420 négyszögöl, az 

út 77 hold, 791 négyszögöl, a puszta 

30 hold, 1151 négyszögöl, a bánya 2 

hold, 449 négyszögöl, a patak 6 hold, 

1400 négyszögöl volt, amelyek ösz-

szesen 3919 hold, 1265 négyszögöl 

területet tettek ki. Ha ehhez hozzáad-

juk a belterület 143 hold, 240 négy-

szögölét, akkor Rákoscsaba teljes 

nagysága 4062 hold, 1505 négyszög-

öl, vagyis 23,417 km2. 

A térképen római számmal jelölt 

sorrendet követve, az I-es számú 

belterület után következik a 

II., a Kalmárvölgyi-dűlő. Területe 

530 hold 891 négyszögöl volt. Nyu-

gati részét ekkor legelő, keleti és a 

mai Jászberényi úton túli részét fő-

ként szántóföldként hasznosították. 

(Állítólag egy hajdanán meggyilkolt 

kereskedőre emlékeztet a neve.) 

III. Az Üllei út menti-dűlő nevét az 

Ecseren keresztül Üllőre vezető útról 

kapta, 353 hold 832 négyszögölt tett 

ki, szántóként hasznosították. Köze-

pe táján eredt az a kis állandó vizű 

ér, amely Kalmárvölgyi-dűlőt átszel-

ve a Rákos-patakba ömlik. 

IV. A Körtvélyes-dűlő területének 

nagy része erdő volt. Északnyugati 

felén az Üllői út menti sávban szán-

tó, északkeleti felén legelő terült el 

összesen 515 hold 1308 négyszögöl-

ön. 

V. A Rétpótléki-dűlő 329 hold 826 

négyszögölnyi területet tett ki. Job-

bágygazdák kapták az elvett rétekért 

kárpótlásul a földesúrtól az 1838-39-

es tagosításkor. Nagyobb része – 

amint a térképről látható- kaszáló. A 

Rétpótléki-, a Körtvélyes-, az Üllei 

úti- és a Kalmárvölgyi-dűlőn halad 

át, északnyugat-délkeleti irányban a 

Pest–jászberényi országút. 

VI. Csordakúti-szőlők (91 hold 685 

négyszögöl) és a  

VII., Kiskúti-szőlők (83 hold 1331 

négyszögöl) névadói a mellettük 

ásott kutak voltak. (Ezeket nyilván a 

szomszédságban elterülő Belső lege-

lőn tartott állatok itatására használ-

ták.) Közöttük időszakos kis vízfo-

lyás húzódott. 

VIII. A közvetlen a belterület alatti 

Belsőlegelői-dűlő (a térképen csak 

Belső) a felmérés idején még 117 

hold 589 négyszögöl volt, és teljesen 

legelőnek használták. 

IX. A Kereszt-dűlő 136 hold 1126 

négyszögölnyi földje szántó volt. 

Területét, fölső harmadában átszeli a 

Belső legelőn, a község belterületén 

és a Kalmár-dűlőn is áthaladó Pest-

hatvani országút. 

X. A Felsőréti-dűlőben található 

kaszáló területe 93 hold 814 négy-

szögöl kiterjedésű volt. 

XI. A Réti-dűlő területe 745 hold 

797 négyszögöl volt és nevével el-

lentétben a felső csücskében találha-

tó rész kivételével telje egészében 

szántónak használták. Északkeleti 

részét átlósan szelte a Pécel-

csíktarcsai törvényhatósági út. 

XII. Az Anglia-dűlő (487 hold 

1048 négyszögöl), nevét állítólag 

arról kapta, hogy a báró Laffert csa-

lád angol telivéreket tenyésztett itt. 

Területét egy dűlőút osztotta ketté, a 

nyugati, zöldre festett mező lehetett 

az említett lovak legelője, keleti fele 

és északi sávja szántó volt. 

XIII. A Kavicsos-dűlő nevét a futó-

homokjában sűrűn előforduló kavi-

csokról kapta. 300 hold 1210 négy-

szögöles szántó volt. Ennek a belte-

rület felé közelítő határa a Cinkotai 

(ma Naplás) út. 

XIV. Az Alsóréti-dűlő 53 hold 534 

négyszögöl területű, patakmenti ka-

száló volt. 

1861-ben Karl Frh. von Cnobloch 

százados szerkesztette a második 

katonai felmérés XXXIII/50. szelvé-

nyét, amely Rákos Csabát és Rákos 

Keresztúrt is ábrázolja. (A legdélibb 

rész – hasonlóan az első katonai fel-

méréshez – az XXXIII/51. szelvé-

nyen van, Ezt Franz Schmidt alezre-

des vette fel 1859-ben.16 

A belterületen ezen a térképen már 

valóban templomként tüntetik fel a 

reformátusok istenházát, s a régi 

református temető is megjelenik a 

Keresztúrra vezető út jobb oldalán. 

A katolikus templom mögött terül el 

a katolikus temető területe, benne 

már ekkor ott van a kis temetőkápol-

na. A gazdasági épületekkel körül-

vett bárói kastély mögött zölddel 

jelöli a felvevő a hozzá tartozó par-

kot. 120-130 körüli lakóházat szá-

molhatunk meg a belterületen. Ez 

kicsit érhetetlen, mert a térkép szélén 

ezeket összesíteni kellett a felvevő-

nek, és ide ők 184 házat és 93 istállót 

írtak. Hogy mért is kellett összesíte-

niük? azért, hogy kiszámolhassák, 

szükség esetén hány katonát és lovat 

tudnak beszállásolni. Ez Rákoscsaba 

esetében náluk 200 ember, 120 ló. 

A református templommal átellen-

ben, az útkereszteződés szemben 

lévő sarkától kicsit beljebb elhelyez-

kedő L alakú épület volt az 1889. 

augusztus 20-i nagy tűzben leégett 

községháza. Templom mellett köz-

vetlenül a parókia, velük szemben, 

az út túloldalán pedig a református 

iskola helyezkedett el. A Laffert-

kastéllyal szemben, közvetlenül a 

patakhoz vezető utca sarkán műkö-

dött a község utolsó kocsmája. A mai 

katolikus templommal szemben áll-

va, baloldalon a katolikus iskola 

alaprajzát láthatjuk. 

A térképpel kapcsolatban egyetlen 

probléma merül fel. Datálásuk – mi-

vel a szelvények szélén szerepel a 

felvétel időpontja és a felvevő neve – 

nyilvánvaló. Viszont 1861-ben még 

nem működött az Északi vasút! A 

forgalom számára 1867. május 19-én 

nyitották meg. ezeket utólag rajzol-

ták be az eredeti felvételekbe. Az 

ábrázolás módjából – két vonalat 

rajzoltak –, azt is megtudhatjuk, 

hogy kétvágányú vonal volt, továbbá 

azt, hogy a két településnek félúton, 

a határukban közös állomása volt. 

Rákos Csaba és Rákos Keresztúr a 

harmadik katonai felmérésének 

munkálatai 1882-ben zajlottak.17 

Rákoskeresztúr és Rákoscsaba belte-

rületét hasonlóan jelöli, mint a II. 

katonai felmérés vonatkozó szelvé-

nye. Annyi azonban – különösen 

Rákoscsaba esetében – észrevehető, 

hogy némileg megnövekedett a lakó-

házak száma. 

Sokkal szembetűnőbb változásokat 

vehetünk észre a két község határá-

ban. Ezen a mappán ugyanis már 

szerepel az 1882. március 12-én 

megnyitott, Budapest–Újszász–

Szolnoki, egyvágányú vasútvonal 

rajza. 

16 1: 28 800 •  63,2×42.1 cm • kéziratos, színes • ERH digitális adattára  
17 5062.szelvény; (Északon Rákoskeresztúr és Rákoscsaba határának kis része a 4962-es szelvényen) • 1: 25 000 • ~ 38×28 cm. • kéziratos, színezetlen • ERH digitális adattára  
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Az első komoly kataszteri térkép, 

Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye Rá-

kos-Csaba nagyközség térképe, 1883

-ban készült el.18 

A térkép 16, arab számmal sorba 

rendezett szelvényből áll. A szelvé-

nyezés rendjét ábrázolják az 1. szel-

vényen. A külterületen itt a dűlők 

aldűlökre, a teljes terület pedig par-

cellákra van osztva. A legapróbb 

részletességgel bemutatja a belterüle-

tet is, helyrajzi számokkal. A csabai 

kataszteri térkép esetén érdemes 

megemlíteni annak a belterületeket 

ábrázoló művészi kivitelét is! Noha a 

mappa színezetlen, a felvevő rajztu-

dása, különösen a parkok ábrázolása 

esetén kimagasló. 

A határ, a dűlők területe nem sok-

ban különbözik a korábbi felvételtől. 

Érdemes viszont ismertetni, milyen 

változások történtek 1854. óta és 

bemutatni az aldűlőket, amelyek 

először ezen a térképen szerepelnek 

névvel. 

Az 1883-ban a Kalmárvölgyi-dűlő 

aldűlőjének besorolt Fűzkút-dűlő 

nevét egy olyan kútról kapta, amely-

nek a gémje egy élő fűzfa volt.19 Ez 

az Ecserre vezető út (akkor Fűzkút-, 

ma Zrínyi utca) jobb oldala és egy 

másik dűlőút által háromszögbe zárt 

terület. 

A Kecskeharaszt-dűlő a Körtvélyes

-dűlő Jászberényi úton túli része, ami 

az 1883-i adókataszteri felmérés 

előtt is különálló földterület volt.20 

A Rétpótléki-dűlő aldűlője a Külső-

legelő, amely rögtön a Kereszt-dűlő 

után következő „emelkedettebb sza-

kasz.” Itt húzódik észak-déli irányban 

az Ördög-árok. Ezt, még inkább emel-

kedve követi az Újföldek (aldűlő), 

melyen egy kis forrás buzog, ami a 

Kereszt-dűlőkön áthaladva ömlik a 

Rákos-patakba. A még idetartozó Ka-

szálók délkeleti részén fekszenek. A 

terület déli részén egy – a felvételen is 

szemléletesen ábrázolt – nagy gödör 

emlékeztet arra, hogy a XIX. század 

végén mészkőbányát fedeztek itt fel, 

aminek köveiből épültek a Budapest-

Újszász vasútvonal épületei. 

A Belsőlegelői-dűlő két részre osz-

lott: északkeleti részéből, amely az 

gazdaközönségé volt, az 1881. októ-

ber 16-án tartott gyűlésén mintegy 7 

katasztrális holdat hasíttatott ki zsel-

léri illetményül, déli részéből pedig 2

-2 holdat adtak római katolikus és 

református temető számára. A kettő 

közötti területet a közbirtokosság 

legeltetésre és homokbányának hasz-

nálta.. Az Ecseri úton (ma Zrínyi 

utca) egy major volt. 

A Kereszt-dűlőt 1883-ra három, 

római számmal elkülönített (Kereszt 

I-II-III., északról délre haladva) 

aldűlőre osztották 

A Felsőréti-dűlőben csak annyi 

változott, hogy északi határán vasút-

vonal épült. 

A Réti-dűlő területén számos, itt 

már néven nevezett aldűlő szerepel.  

Bal, alsó sarkában a Rétvégi- vagy 

Turján-dűlőt a Tarcsai út, a vasútvo-

nal és dűlőutak határolják.  

Fölötte a Téglaházi-dűlő, nevét 

onnan kapta, hogy korábban a 

Laffert-család szalmával égetett tég-

lát készíttetett itt. Határa a Tarcsai út 

északon a mai Nagy-Káros-híd dűlő-

út, délen pedig a Kis-Káros-híd utca, 

ami a Rétvégi-dűlőtől választja el. 

Felül, a bal sarokban a Tarcsaiúti-

dűlő, korábban Csárda-dűlő első 

nevét az utoljára az I. katonai felvé-

telen észlelhető, út menti csárdáról 

kapta, a tarcsai határ és dűlőutak 

határolják. Mellette a Kanászkúti-

dűlő 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 szin-

tén egy víznyerőhelyre, régebbi pe-

dig talajára utal. Rajta és a Hosszú-

földeken haladt, átlósan keresztül a 

Pécel-csíktarcsai törvényhatósági út. 

A Bikahegyi-, korábban Látóhegyi-

dűlő a tarcsai és péceli hármas határ-

nál fekszik. Újabb nevét a XIX. szá-

zad derekán a fővárosból elszaba-

dult, itt garázdálkodó bikáról kapta, 

régi elnevezésére pedig két magyará-

zat is van. Az egyik szerint volt itt 

egy fa, amelynek a tetejéről a földes-

úr gulyása figyelte a nyájat és asszo-

nyát szombatonként, hogy mikor 

hozza az ebédet; a másik szerint az 

urbáriumi birtokrendezéskor innen 

tekintették meg az elkülönítendő 

úrbéres földeket. A neve nem csak 

„kiemelkedő” szerepére utal, hanem 

arra is, hogy 1869-ben 40 hold szőlőt 

telepítettek ide. 

A Bikahegyalatti-dűlő vagy Látó-

hegyalatti-dűlő nevét ezek után 

könnyű értelmezni. Ugyanígy a 

Hosszúföldekét is, itt találhatóak a 
18 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye Rákos-Csaba nagyközség • 1883 •  1:2880 (1 hüvelyk = 40 öl) • 73×60 (65×52) cm • nyomta: Magyar Királyi Államnyomda 1885-ben • nyomtatott, 

színezés nélkül • MOL S 78 (1–16, színes, utólagos kézírással) • OSZK Rákoscsaba kat (1–16)  
19 Pesty Frigyes helynévtára Rákoscsabáról és Rákoskeresztúrról. 1864. in: Évszázadok a Rákosmentén. 53-54. o.,  XVII. kerületi Önkormányzat, Budapest 1996. 
20 A dűlőkkel kapcsolatos információk ismertetése Szánthó 1912. 228-238. o. alapján történik. 

Az 1883-as kataszteri felmérés 6. szelvényének részlete 
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gazdák leghosszabb földjei. Nagy 

része szántó volt, a többi szőlő. 

A Károshíd III. dűlő, régebben 

Kerektói-dűlő a fentitől nyugatra 

fekszik, a mai Nagy-Káros-híd dűlő-

út és a Kis-Káros-híd utca között. 

Korábbi nevét a közepén található 

kör alakú tóról nyerte, amit a dűlő 

északkeleti sarkában buzgó forrás 

táplált. Ennek következtében annyira 

mocsaras volt, hogy hidakat kellett 

rá építeni, ám, ha erről egy állat leté-

vedt, több ember kellett, hogy kihúz-

za a lápból. 

Ide tartozik még a Károshíd II., 

vagy Nagykároshíd-dűlő és a Káros-

híd I., régen Kiskároshídi-dűlő végül 

a Majorhegy. 

Az 1883-as felmérés Kavicsos–

Alsóréti-dűlőként egy tagban kezeli a 

korábbi két dűlőt. Hozzá tartozott a 

Tisztviselők Kavicsos-dűlője, ahol az 

egyházi és községi tisztviselők föld-

jei húzódtak, a Cinkotai úttól a 

cinkotai határ mellett egészen a ke-

resztúri határig egymás után: a refor-

mátus harangozóé, a református rek-

toré, a református lelkészé, a községi 

jegyzőé, a római katolikus plébáno-

sé, a kántoré, a harangozóé, és végül 

a katolikus templomé. 

Sokkal izgalmasabb viszont Rákos-

csaba belterületének ábrázolása a 

kataszteri felmérésen, hiszen ez az 

első, komoly forrásértékkel bíró tér-

képes dokumentáció erről. 

Lássuk az utcákat, a mellettük el-

helyezkedő nevezetesebb épületek-

kel. Ehhez is Szánthó Gézát hívjuk 

segítségül, aki 1912-ben „rajzolja” 

meg „A község helyszini fekvése s 

utcái” képét.21 

Rákoskeresztúr felől a budapest–

isaszeg–gödöllői törvényhatósági 

úton érkezünk a faluba. Nevezték ezt 

Pesti útnak, Fő utcának, Kossuth 

utcának, ma a Péceli út nevet viseli. 

Ha a református temető (516) és köz-

vetlenül a református templom (513) 

után a patakhoz vezető utcába for-

dultunk volna a térkép felvételekor, 

akkor a Rákosvégen, Szánthó idejé-

ben Rákos utcán jártunk volna. (Ma 

Rákoscsaba utca). A templommal és 

a mellette lévő parókiával szemben, 

a másik oldalon a református iskola 

(512) volt az első ház. Ha a másik 

irányba kanyarodtunk volna, akkor a 

Fűzkút utcába (ma és 1912-ben: Zrí-

nyi) érünk. Ennek bal oldalán látha-

tunk egy nagyobb, L-alakú épületet, 

ez lehetett a később leégett község-

háza. Ugyanarról az oldalról nyílott a 

Madarász utca, Pesty Frigyes hely-

névgyűjtése szerint az utcában lakó 

„több madarászattal foglalkozó 

egyének”22 miatt. Ez később Petőfi 

u. lett, ma viszont egy igen méltó 

rákoscsabai személyiség a névadója: 

Szánthó Géza református lelkész. 

A vasútállomásról a községbe 1912

-ben a Széchenyi út vezetett, koráb-

ban valószínűleg Rákos köz . 

(Czeglédi Mihály u.) Ha balra fordu-

lunk belőle a híd utáni első utcán, 

akkor a félköríves Malom utcába 

értünk volna, amely a dereka táján 

található községi urasági malomról 

kapta a nevét. Később Lajos utcának 

hívták Puchberger Lajos a Rákos-

csabai Takarék- és Hitelszövetkezet 

elnöke tiszteletére, ma Lajosház ut-

ca. Ám ha nem kalandozunk, hanem 

céltudatosan csak előre megyünk, 

akkor a jobb oldalon, az 1860-as 

évek elején épült Kiskastély parkja 

(485) és az utolsó községi kocsma 

(485/1) között az országútra kilépve 

a Laffert-kastélyt pillanthattuk volna 

meg, s mögötte a 20 holdas angol-

parkot. E park mellett volt a Pesty 

Frigyes helynévgyűjtésében is sze-

replő Kis köz, ma Laffert utca. Pécel 

irányba térve, a kastély után hamaro-

san a korábban már említett római 

katolikus templomot, majd a katoli-

kus iskolát láthatjuk. Még két mel-

lékutcát kell megemlíteni: balra a 

Templom közt, – ma Dédes köz –, 

jobbra pedig a Temető utcát, amely a 
21 Szánthó 1912.  193. o. Több utca neve akkor már más lehetett, mint a térkép felvételének idején, nekem azonban ez a térkép nyújtja az apropót, hogy ismertessem a későbbi utcaneve-

ket is. Szánthó ugyanitt leírja, hogy az utcáknak, tereknek csak az 1901. júliusi képviselőtestületi ülésen adtak neveket, majd később, 1910-ben, korábban csak egy-kettőnek volt neve.  
22 Pesty 1864.. 53-54. o.  

Láng Gábor 1940 körül készült térképe 
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temetőkbe is vezetett. Érdemes ezek-

ről is pár szó szólni. 

Felmérési térképünkön még lát-

hatjuk a régi református temetőt – 

épp mellette kezdtük a sétánkat. Jó 

ideig – 1892-ig – ugyan még te-

metkeztek ide a reformátusok, de a 

képviselőtestület már az 1881. ok-

tóber 16-i ülésén úgy határozott, 

hogy a közlegelőkből mindkét egy-

ház kapjon földet, temető céljára, a 

Temető utca mentén, vagyis a régi 

katolikus temető mellett. Ugyanek-

kor az izraeliták is hozzájutottak 

temetőterülethez. 

A 20. század felvételei közül a 

helytörténeti kutatások szempont-

jából kiemelkednek a két új telepü-

lésrész parcellázási térképei. Rá-

koscsaba villatelep (ma Rákoscsa-

baújtelep) telekfelosztási térképét 

1930-ban szerkesztették.23 Az Ifj. 

báró Schell Gyuláné Rákoskerti 

házhely parcellázása című felvétel 

pedig 1931 körül készült.24 

Az 1930-as, 40-es évekből több 

fontos felvételt őriz Budapest Fő-

város Levéltára és az Erdős Renée 

Ház Muzeális Gyűjtemény és Ki-

állítóterem. (Ez utóbbi többnyire 

másolatban.) Közöttük jeles darab 

a Láng Gábor által szerkesztett 

1940 körüli, Rákoscsaba nagyköz-

ség térképe,25 amely az összes ko-

rabeli intézményt elhelyezi a map-

pán. 

Helytörténeti gyűjteményünk új 

szerzeménye az önálló nagyközség 

utolsó kataszteri felvétele, amely a  

Magyar állami földmérés. 1949. 

évi XXVI. törvény alapján Buda-

pest azelőtt: (Rákos–Csaba) (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun vármegyei nagy-

község) térképe címre hallgat.26 

Ezután már csak Budapest XVII. 

kerületét ábrázoló felvételek ké-

szültek. 

 

...1715-től a Laffert bárói családé 

lett Rákoscsaba. Az új tulajdonos a 

felvidékről szlovákokkal telepítette 

be a községet, akik új arculatot adtak 

a falunak és leszármazottaik megha-

tározók voltak egészen az 1950-es 

évek végéig. Tevékenységük a me-

zőgazdálkodás volt, amelynek műve-

lési területe magában foglalta a Kal-

már völgyi, a Körtvélyesi és Üllői úti 

dűlőkön lévő azon földeket is, ame-

lyeken a mai Rákoskert terül el. A 

Jászberénybe vivő országos út és az 

Ecserre menő fasor kereszteződésé-

ben már nagyon régóta állt egy ven-

dégfogadó csárda. Szánthó Géza, 

Rákoscsaba történetét 1912-ben 

megörökítő monográfiája szerint, 

„…mivel e nagy forgalmú ponton 

összeverődni szokott utasokat ke-

mény téli időben nem lévén képes 

olykor befogadni, hanem az utasok 

egy része a nagy hidegben ott kint, a 

fészer alatt volt kénytelen egész éjjel 

kucorogni: Kucorgó nevet kapott.” 

A legendák szerint ebben a sokak 

által látogatott és híres csárdában az 

alföldi betyárok, köztük Rózsa Sán-

dor is gyakran megfordult. 

Rákoscsaba földjeinek többsége, 

így az a terület is amelyen ma 

Rákoskert fekszik - az utolsó 

egyenesági Laffert, Antos Istvánné, 

(született báró Laffert Matild) 1909-

ben bekövetkezett halálával lánya - 

ifjabb báró Schell Gyuláné sz. Antos 

Ilona tulajdonába került. 

Schell báróné (dr. Füredi Ferenc, a 

család ügyvédjének tanácsára, hogy 

a férje adóságait rendezze és a meg-

élhetését is valamelyest a rangjához 

méltó módon biztosítsa) a húszas-

harmincas évek fordulóján elhatároz-

ta, hogy a mai Rákoskert helyén fek-

vő birtokot felparcellázza és a kiala-

kított házhelyeket eladja. 1931. janu-

árjában már készen voltak a tervek, 

megnyílt a bárónő tulajdonában lévő 

Kucorgó csárda egyik helyiségében a 

parcellázási iroda. 

Gondot jelentett, hogy a megköze-

lítés nem volt biztosítva. Bár a Buda-

pest Keleti pályaudvar és Újszász-

Szolnok közötti, 1882-ben megépült  

(1911-től már kétvágányú) vasútvo-

nal szinte érintette a birtokot, 

Rákoshegy és Ecser között nem volt 

megállóhely. A vasúti állomás helyé-

re is Füredi Ferenc tett javaslatot, de 

23 Rákoscsaba villatelep felosztási térképe • 1:2880 • 

Milkó Andor • 73×75 cm. • színes • fénymásolat • BFL 

XV.16.f.283/6  
24 1:2880 (1 hüvelyk = 40 öl) •  ~ 80 × 100 cm • kézira-

tos • színezetlen (másolatban) • magántulajdon  
25 Rákoscsaba nagyközség • 1:11 500 • Ajer András, Láng 

Gábor • 59×67 cm.• színes • nyomtatott • BFL 

XV.16.f.283/2  
26 1-16 szelvény • 1:2880 • 78×64 • színes • nyomtatott 

utólagos bejegyzésekkel • ERH ltsz. n.  

Szelepcsényi Sándor 
Rákoskert kialakulása 
(Szemelvények a „Rákoskert története” című könyvből) 

1959-ben a Micsurin Tsz irodája a régi Kucorgó csárda 

épületében volt 
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további nehézségek adódtak abból, 

hogy a vasút két oldalán lévő terüle-

tek a rákoskeresztúri gazdák tulajdo-

nában voltak. Báró Schell Gyuláné 

birtokhatára a vasúttól 120 méterre 

kezdődött, meg kellett szerezni a 

birtokhatár és a vasút közötti 10 ka-

tasztrális holdnyi területet is. Ez csak 

nehezen sikerült, mert a tulajdonosok 

nagyon magas árat kértek érte és 

hosszú ideig tartott az alkudozás. 

Ennek ellenére a bárónőnek a kora-

beli vasúti menetrend tanúsága sze-

rint sikerült elintéznie, hogy 1933 

végétől, ha feltételesen is, de megállt 

itt a vonat. A feltételes megállóhely 

azt jelentette, hogy felszálláskor, 

vagy egy megállóval előbb, szólni 

kellett a kalauznak, hogy valaki 

Rákoskerten akart leszállni, illetve 

csak akkor állt meg a vonat, ha volt 

felszálló. 

A bárónő még a parcellázás kezdeti 

stádiumában, a harmincas évek leg-

elején, saját költségén de a MÁV 

területén felépíttetett egy csinos kis 

állomást, ahol a fűtött várótermen 

kívül külön pénztár, mellékhelyisé-

gek és a jelzők, valamint az ecseri 

oldalon lévő sorompó kezelésére az 

állomásfőnök és térközőr is megfele-

lő szolgálati helyiséget kapott. Az 

állomás mellé kutat ásatott a sze-

mélyzet és a szomjas utasok számá-

ra, amely az állomás körüli virágos-

kerteket is ellátta locsolóvízzel. 

A vasúttársaságtól azt az ígéretet 

kapta, hogy ha legalább tizenkét utas 

rendszeresen igénybe veszi a járato-

kat, akkor „táblás” megállóhellyé 

minősítik át. A bárónő felfogadott 

egy tucat embert, akiknek nem volt 

más dolguk, mint utazgatni a vas-

úton. Így sikerült elérnie, hogy 1937-

ben már törölték a menetrendből a 

feltételes megálló jelzést és minden 

személyvonat megállt itt is. 

A megállóhely létesítésével elhá-

rult egy olyan akadály, amely a ki-

alakítandó parcellák értékesítését 

megnehezítette. 

1933 február 19-én összeült rákos-

csabai képviselői testület végleges 

döntésével engedélyezte a terület 

parcellázási tervét és a kialakított 

házhelyek értékesítését. Ezzel az 

aktussal hivatalosan elkezdődhetett a 

telkek eladása, tehát joggal tekinthet-

jük az 1933-as évet Rákoskert szüle-

tési évének! 

Általában a telkek túlnyomó több-

ségének mérete 160-220 négyszögöl 

volt, ebből arra következtethetünk, 

hogy a megcélzott vevőkör elsősor-

ban a Pesten dolgozó munkások, 

kisiparosok, tisztviselők, valamint a 

városban lakással rendelkező, nyara-

lótelekre vágyó polgárok voltak. 

Az egyhangúság elkerülésére és a 
település kertvárosi jellegének ki-
hangsúlyozására a fontosabb utcák 
metszéspontjában, a telkek kereszte-
ződés felőli sarkát levágták, így több 
kör alakú, vagy nyolcszögletű terecs-
két alakítottak ki, lehetővé téve azok 
parkosítását, padok telepítésével 

elősegítve a közösségi életet 

Voltak olyan területrészek is, ame-
lyeket egy tagban hagytak a parcellá-
zási terv készítői, ezeknek különböző 
közösségi funkciót szántak. A Má-
tyás király sugárúton a vasútállomás-
tól a Zrínyi útig mindkét oldalon két-
két sorban platánfákat telepítettek, 

padokat állítottak, ezzel kialakítva 
egy páratlan szépségű utcaképet. A 
fasor a Zrínyi úton lévő piactérnek 
szánt nagyobb felosztatlan területhez 
vezetett, amit a település központjá-
nak szántak. A Margit körút (ma 
Nyomdász utca) és az Erzsébet körút 
kereszteződésének déli sarkánál 
meghagyott tér az iskola elhelyezését 
tette lehetővé, míg a Hungária körút 

(Tiszanána utca) és Rózsa (Rózsa-
szál) utca találkozásánál az északi 
sarkon meghagyott nagyobb telek 

templom építésére alkalmas. A Cso-
konai (Pásztorfalva) utcában pedig a 

később Vida-dombnak nevezett rész 
temető lett volna, de valójában a 
sportolást szolgálta, nyáron labdázni 
lehetett az aljában, télen pedig kiváló 
szánkózó-domb volt. Ez a tér az év 
mindegyik szakában kirándulóhely-
ként is szolgált, gyönyörű körkilátást 
biztosítva a dombtetőre felkapaszko-

dóknak. 

A terület házhelyeinek értékesítése 
az 1940-es évek első felében lénye-
gében befejeződött. A telkek valódi 
birtokbavétele folyamatosan történt. 
Valamennyi olyan állapotban volt, 
hogy ha mást nem is, de gyümölcsfá-
kat, kisebb épületeket már lehetett 

telepíteni rájuk. Kivételt csak a Cso-
konai (Pásztorfalva) utca egy része 
jelentett, (öt házhely, a mai számozás 
szerint a 38-46 számú telkek), ahol 
egy homokbánya volt található. Állí-
tólag ebből a bányából a homokot 
még a vasúti töltés készítésekor 
kezdték kitermelni, akkor egy csille-
pálya is kiépült a homok szállítására 
a bányától a vasútig. Később a tele-

pülésen folyó építkezésekhez ezt az 
alapanyagot használták, de mivel az 
agyagot is tartalmazott (a rákoscsa-
bai sóderhez hasonlóan), a belőle 
készített vakolat 10-15 év alatt elve-
szítette a szilárdságát és elkezdett 
porladni. Ezt felismerve az ötvenes 
évek elejétől már megszűnt a kiter-

Báró Schell Gyuláné, sógora, Schell József esküvőjén 

1938. augusztus 23-án. 
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melés. Nagyon sokáig a gyerekek - 
nem teljesen veszélytelen - játszóhe-
lyeként tartották számon ezt a terüle-
tet, ahol lehetett kisebb-nagyobb 
barlangokat fúrni a partfalba, a csak-

nem függőleges részeken „csúszdá-
kat” koptatva fenéken lecsúszni, 
télen pedig szánkókat összetörve 
leszáguldani a kevésbé meredek ré-
szeken. Idővel ennek a pár teleknek 
is gazdája akadt, akik hatalmas mun-
kával teraszokat alakítottak ki, gyü-
mölcsfákat telepítettek és házakat 

építettek. 

Ahogyan a telepesek száma növeke-

dett, egyre nagyobb igény támadt a 

közösséget kiszolgáló vállalkozásokra. 

A vendéglátást szolgáló intézmé-

nyek az elsők között épültek, kettő is 

szinte egy időben. A vasúti állomás-

tól a település belseje felé vezető 

Mátyás király (Rákoskert) sugárúton, 

a Tárogató (Irsa) utcai keresztező-

désnél Kollár János vendéglős 1933-

ban vette meg a telket és 1935-ben 

építette fel az évtizedekig csak 

„Kollár”-nak hívott kocsmáját. Vi-

dám hely volt, maga a cégtábla is ezt 

sugallta: „NE TOVÁBB, ITT A VI-

LÁG KÖZEPE! Kollár János bor, 

sör és pálinka korlátlan kimérése”. 

A piactér Rákoscsabához közelebb 

fekvő végén, a Zrínyi utca és a Mar-

git körút (Nyomdász utca) sarkán 

Bukor úr 1940-ben nyitott egy szín-

vonalas vendéglőt, amely kifőzde-

ként is működött és saját, szivattyús 

vízellátó rendszere volt. Itt italt főleg 

csak az ételhez szolgáltak fel, de volt 

az udvarban tekepálya is. Néhány év 

múlva, 1946-ban, Sebők Ferenc az 

idős apósától átvette az intézményt. 

Ekkor építtetett színpadot a nagyte-

remben és söntést is kialakított. Ettől 

kezdve egy egészséges versengés 

alakult ki a „Sebők” és a „Kollár” 

között, mert minkét helyen megvol-

tak az adottságok bármilyen rendez-

vény tartására. 

Templom nem volt a tele-

pülésen. Az 1942-ben 

felépült „Magyar Királyi 

Elemi Népiskola” dupla 

(nyitható válaszfalú) tan-

termének déli végében 

kialakított kis kápolnában 

tartották istentiszteletei-

ket a különböző felekeze-

tek, sőt még az egyházi 

házasságkötések is itt 

történtek. A kápolnában 

az első esküvőt, Sebők 

Ferencét, 1943. augusztus 

12-én katolikus szertartás 

szerint tartották. Rövid 

ideig harang is volt az 

iskola tetején, de azt a 

háború miatt 1944-re már 

leszerelték és elvitték. 

A kialakulóban lévő tele-

pülés fejlődését megtörte 

és hosszú időre visszave-

tette a II. világháború 

kitörése. Az itt lakók Is-

ten segítségében bízva, 

1942-ben közadakozásból 

felállítottak egy keresztet 

a Zrínyi utca és a Mátyás 

király (Rákoskert) sugárút 

kereszteződésében, ami sokáig 

Rákoskert egyetlen köztéri alkotása 

volt. 

Amikor a harcok már az országha-

tárt is elérték, megjelent a magyar és 

német katonaság a stratégiailag fon-

tos pontokon. A Vida dombon légvé-

delmi állásokat építettek ki, amely-

nek része volt a közelében lévő futó-

árok rendszer is. A Vida-domb tete-

jén lévő fülelő egység figyelt a köze-

ledő ellenséges repülőgépek hangjára 

és ők irányították a légvédelmi 

ágyúk tüzét. A dombtól nem messze 

északra kereső reflektorok kutatták 

éjszakánként a légtérbe felbukkanó 

gépeket. A Budapestet bombázó 

angol és amerikai repülőgépek fölöt-

tünk vonultak a céljaik felé és erre 

tértek vissza a kiindulási repülőte-

rükre. Volt olyan nap, hogy közel 

ezer gép húzott el a magasban vérfa-

gyasztó dübörgéssel. A magasabb 

pontokról, a Vida-dombról, az isko-

lától, a Mátyás király sugárút és Er-

zsébet körút sarkán lévő térről jól 

lehetett látni a Budapesti pusztítás 

során égő területek hatalmas füstjét. 

A front közeledtével azok, akik 

nem tudtak hova menni, vagy ra-

gaszkodtak a rákoskerti házukhoz, 

óvóhelyeket építettek maguknak. 

Több helyen, ahol a házhoz nem 

készült a védelmet kellő mértékben 

biztosító pince, az utcai árok mé-

lyebbre ásásával, kibővítésével és 

gerendákkal való lefedésével alakí-

tottak ki menedéket nyújtó helyeket, 

ahová be tudtak húzódni a légiriadók 

idején. 

Miután a háború véget ért, lassan 

visszatértek a különböző okok miatt 

máshol meghúzódó rákoskertiek, 

kivéve azokat, akinek élete tragiku-

san végződött és már nem érték meg 

a harcok befejezését vagy külföldre 

távoztak. A többség megpróbálta 

folytatni a front átvonulása előtti 

életét. 

A politikai rendszer változása ha-

marosan éreztette hatását. Megszűn-

tek az istentiszteletek az iskolában, 

és bár a körzet a Rákoscsaba-

Újtelepi Szent Erzsébet katolikus 

plébánia körzetéhez tartozott, a hívő 

katolikusok inkább az ecseri, a refor-

mátusok a rákoscsabai templomot 

keresték föl vasárnap délelőttönként. 

Lassan beindult a társadalmi élet. 

Néhány lelkes úr és hölgy (Fogarasi 

Károly és Göblyös Antal vezetésé-

vel) újból megszervezte a helyi mű-

kedvelő társulatot és nem csak nép-

színműveket, de operetteket is előad-

tak, hol a Kollár, hol a Sebők kocs-

mák színpadán. 

A stabilizálódó életet teljesen ki-

zökkentették kerékvágásából az 1950

-es év eseményei. Megkezdődtek az 

államosítások és Rákoskertet, a kör-

nyék többi „Rákos” előnevű telepü-

lésével együtt Budapesthez csatolták, 

kialakítva ezzel a főváros legna-

gyobb, 54,8 négyzetkilométer terüle-

tű, XVII. kerületét…. 

 

Kollár János kocsmája a Mátyás király 

(ma Rákoskert) sugárúton 
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Az 1784-es összeírás szerint Rákos-

csabán 7 zsidó ember élt. 

Az 1825-ös összeírásban a település 

lélekszáma 984 fő volt, ekkor 12 fő, 

1877-ben 30 fő tartozott az izraelita 

felekezethez.1 

1852-ből maradt fenn a legkorábbi 

hiteles rákoscsabai izraelita anya-

könyvi bejegyzés, amely 34 család 

adatait tartalmazza.2 

1860 körül, amikor a községben 

letelepedett Ungvári Kálmán, Adler 

Lipót, Riesz Károly, majd később 

Goldman Mór, szerették volna meg-

alakítani a helyi hitközséget, vagy 

legalább imaegyletet, de ez csak hosz-

szú évek múltán sikerült. 

Rákoscsabáról a péceli hitközség 

zsinagógájába jártak a közösség tag-

jai.  

1873-ban meghalt a közösség nagy-

ra becsült rabbija, Kohn Mózes Éliás. 

Szántó Géza írásából tudható, hogy 

utóda Drexler Zsigmond nem volt 

népszerű a csabai hittársak körében, 

1887-ben le is mondott állásáról és 

kivándorolt Amerikába.3 

Ezekben az években szakadt három 

pártra a zsidóság. 1868-ban Nagymi-

hályban hívták össze a zsidó kong-

resszust, amely állásfoglalása feleke-

zeten belüli szakadáshoz vezetett:  

ortodox, azaz konzervatív,  neológ, 

azaz a kongresszusi liberális és a sta-

tus quo irányzatok kaptak létjogosult-

ságot. 

A péceli hitközség nem foglalt ál-

lást, a csabai közösség viszont egyér-

telműen a gödöllői neológ irányzathoz 

csatlakozott. Ennek megfelelően 

anyahitközségük Gödöllőn volt, ők 

maguk pedig gödöllői fennhatóság 

alatt, de önálló hitközséggé szerve-

ződtek. Ez azt jelentette, hogy nem 

volt saját rabbijuk, így nagyobb ese-

ményekre és ünnepekre Gödöllőről 

kellett rabbit hívni Rákoscsabára.  

A rákoscsabai hitközség szervezése-

kor a kinevezett hitközségi elnök 

Adler Lipót volt, a hitközségi tanács 

tagjai pedig Ungvári Kálmán és 

Schwartz József, akiken kívül még 

volt hat köztag (Goldman Herman, 

Goldman Mór, Goldman Antal, Wink-

ler Gyula, Deutsch Mór, Engel Si-

mon), azaz összesen kilenc fő. 

Egy ideig még a péceli metsző látta 

el a szükséges feladatokat, meghatáro-

zott fizetség ellenében, de hamarosan 

sikerült megnyerniük metszőül és 

kántorul az orosz születésű Glückstein 

Ezéchielt, a péceli másodkántort, aki 

kapott lakást és fizetést is Rákoscsa-

bán. Így, 10 fővel a rákoscsabai izrae-

lita hitközség 1898. június 1-én meg-

kezdhette működését hivatalosan is.4 

Mint tudjuk, tíz felnőtt zsidó férfi 

szükséges az istentisztelet megtartásá-

hoz. 

E létszám nélkül nem lehet megtar-

tani az előírásoknak megfelelően az 

ünnepeket, így a szombat ünnepét 

sem. 

A hitközséggel egy időben, 1898-

ban alakult meg a Szentegylet, a 

Chevra Kadisha is. 

A Chevra Kadisa a közösséggel és 

első halottjukkal egy időben szervező-

dik. 

A Chevra Kadisa legfontosabb fel-

adatai közé tartozik a temetkezések 

intézése, az adományok gyűjtése és a 

jótékonyság gyakorlása, különös te-

kintettel a meghalt személy családjá-

ra. Szánthó Géza adatai szerint a zsidó 

temető jóval korábbi időpontban, 

1881-ben létesült.5 Sajnos, miután 

konkrét levéltári adat nem áll rendel-

kezésünkre, így csak feltételezni lehet, 

hogy a péceli Chevra Kadisa közre-

működésével temetkezhettek Rákos-

csabán a helyi Szentegylet megalaku-

lása előtt. 

Mivel a közösségnek imaháza még  

nem volt, így a szombati és ünnepi 

istentiszteletekre a tagok lakásának 

egy-egy szobájában került sor. 

1902-ben a közösség megvásárolta a 

Petőfi utca 3. sz. alatti Szilágyi-féle 

lakóházat 3300 koronáért és átalakí-

totta egy részét imaházzá, másik ré-

szét lakássá, a sachter részére (aki 

egyben a kántor is volt). 

1910-ben mozgalom indult a zsina-

góga építésére, amelyre gyűjtést is 

rendeztek egy nagyszabású mulatság 

keretében. Az akció során 800 korona 

templomépítési alaptőkét hoztak ösz-

sze, ami nem volt kis pénz, de azért az 

építkezés megkezdéséhez nem volt 

elegendő. 

1910 körül a hitközség tagjainak 

többsége rendelkezett saját házzal, 

vagy telekkel. Nagybérlettel Goldman 

Antal és Goldman Mór foglalkoztak.  

Goldman Mór a Laffert-birtok egy 

részét, a Körtvélyes és a Kalmárvöl-

gyi dűlőket, Goldman Antal pedig a 

Vigyázó család tulajdonát képező 

Kavicsos és Anglia dűlőket bérelte.6 

Voltak a hitközségi tagok között ipa-

rosok és fővárosi alacsonyabb és ma-

gasabb beosztású hivatalnokok, de 

legtöbben helyben dolgozó kereske-

dők voltak. 

A társadalmi életben, egyesületi 

tagságok révén a hitközség számos 

tagja részt vett és jelentős funkciót is 

betöltött. Így a „Rákoscsabai önkéntes 

tűzoltó testület” soraiban, amely 1903

-tól működött, vagy a „Rákosmenti 

Takarékpénztár Rt.”-ben. Goldman 

Mór, Ungvári Kálmán, Reisz Károly 

Goldman Antal, Varga Mihály, De-

utsch Mórné, Engel Simon, Schwarcz 

Józsefné, Schwarcz Ignác és Winkler 

Gyula virilis képviselők voltak Rákos-

csabán.7 

1910-ben létesült az Állami elemi 

iskola, bérelt helységgel és 3 fő tanár-

ral. 1912-ben épült meg a négy tanter-

mes elemi iskola. Az iskola fejleszté-

sében nagy érdemei voltak Schwartz 

Jánosnak, aki 1924-ig lehetett itt igaz-

gató. 

Az állami Rákoscsabai polgári fiú és 

leányiskola évenként megjelenő ösz-

szesítőjében föllelhető, hogy osztá-

lyonként két-három zsidó tanuló van 

bejegyezve.8 

1911-ben, az országos népszámlálás 

eredménye azt mutatta, hogy Rákos-

csabán 225 izraelita vallású magyar 

polgár él. 

1914-ben Goldmann Antal százezer 

korona összegű kölcsönt adott a köz-

ségnek:9 

„Goldmann Antal 100 ezer koronát 

adott kölcsön Rákoscsaba községnek, 

Hódos Mária 
A rákoscsabai izraelita közösség fölvirágzása és 

pusztulása 

1 Moess Alfréd: Pest megye és Pest-Buda zsidó lakosságának demográfiája, 1749-1846. Bp. K.n. 1968. 28.o. 
2 Györe Zoltán: Pest megye zsidósága I. Gödöllői körzet, Rákoscsaba. CD 
3 Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése, Szerzői kiadás, Rákoscsaba 1912. 152.o. 
4 Száthó Géza: ugyanott, 154.o. 
5 Szánthó Géza: ugyanott, 155.o. 
6 Szánthó Géza. ugyanott  
7 Puzsár Imre: Rákosmente archontológiája, 2011. Kézirat, elektronikus dokumentum, az Erdős Renée Ház Muzeális 

Gyűjtemény és Kiállítóterem adattára 
8 Rákoscsabai  polgári fiú- és leányiskola értesítője 1927-1932. 
9 Rákosvidéki Hírlap, 1914. július 12. Mi újság? 
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hogy a nép élelmezésénél ezen össze-

get forgassa. A község az anyagi hi-

ány miatt a legnagyobb ínségben volt, 

már számos árut, ami ki volt utalva, 

nem tudott leszállítani. Ez a szíves 

ajánlat most már a következő áruk 

leszállítását teszi lehetővé: 14 hordó 

petróleum, 1500 kgr. nátrium kenő 

szappan, 1200 kgr. korpa, 500 liter 

ecetszesz, 800 kgr kávé, 9300 kgr. 

liszt, s ha lehetséges lesz a szállítás, 

20 wagon fa Dévényről. A százezer 

korona, mint forgótőke fog szerepelni, 

remélhetőleg a jövőben anyagi okok 

miatt az élelmezés nem fog hátrányt 

szenvedni. 

A nemzeti tanács szíves örömmel 

vette Goldmann Antal nemes cseleke-

detét és a nép körében is ez a tett nagy 

megnyugvást keltett. Tudósítónk eljárt 

Goldmann Antalnál oly irányban is 

érdeklődni, hogy az új átalakulásban 

hogy és miképp akar elhelyezkedni. 

Goldmann Antal a következőket 

jelentette ki. Egyszerű munkása aka-

rok lenni az országnak, s mint szocia-

lista érzelmű ember a népért akarok 

dolgozni. 

Az egész birtokomat legjobban sze-

retném munkásaim között felosztani, 

és velük együtt művelni. Gazdasági 

szakismereteimet örömmel áldoznám 

fel egy ilyen kollektív termelés érdeké-

ben. 

Ez a nyilatkozat nem meglepő Gold-

mann Antal részéről, mert a múltból 

ismertük már demokratikus érzelmeit. 

A közös termelés tárgyában a földmí-

vesek szocialista szervezete, a gazda-

sági munkások és Goldmann Antal 

között e sorok írásakor még tárgyalá-

sok folynak. Az eredményről értesíteni 

fogjuk a közönséget.” 

Az első világháborúban számos 

rákoscsabai polgár vett részt. Köztük 

Rákoscsaba zsidó hadviseltjei, össze-

sen 28 férfi: 

Bach Aladár főhadnagy, Blau Jenő, 

Strausler Mihály, Bauer Árpád , Kal-

lós Dezső, Weisz Simon, Schwartz 

Ignác, Mezei Géza, Herzog Sámuel, 

Weisz Pál, Román József, Glésiszner 

Márk, Burg Béla, Weisz András, 

Stern Lipót, Friedmann Ignác, Fischer 

Lajos,Tőkés Lajos, Rauch József. És 

akik hősi halált haltak: Deutsch Imre, 

Frankl Miksa, Friedbauer Nándor, 

Friedbauer Mór, Lázár István, Herz 

Ármin, Schaffl Ferenc, Schwarz Jenő, 

Schwarz Miksa, azaz összesen kilenc 

fő. 

A Magyar hadviselt zsidók aranyal-

buma 1940-ben jelent meg az I. világ-

háborúban harcolt zsidók névsorá-

val.10 

Rákoscsaba I. világháborúban har-

colt izraelita polgárai közül hárman 

kerültek be az albumba: 

Fischer Lajos divatáru kereskedő 

Bevonult és harcolt 1914-től 1918-ig. 

Bauer Árpád kereskedő 

Fronton harcolt 1915-től 1918-ig, 

mellkaslövést kapott az olasz fronton. 

Herczog Sámuel vendéglős 

1914-től 1918-ig a szerb harctéren 

harcolt tüzérként. 

Az új zsinagóga csak 1925-ben 

épült föl, és a kántorlakást is magába 

foglalta. Az épület emeletes volt, két 

sor ablakkal és sátortetős befedéssel. 

Az felső ablaksor ívesen lekerekített. 

A tető mindkét csúcsát a kőtáblák 

díszítették. Bejáratához lépcsősor 

vezetett, fölötte nagyméretű kerek, 

egykor valószínűleg ólomüveg ablak-

kal. Az épület magasságából, és külső 

tagolásából ítélve a belső tér emeleti, 

fa karzatán foglalhattak helyet a nők, 

alul a férfiak. 1947-ben még állt az 

épület, de a tető már hiányzott. Szem-

tanúk elmondása szerint az épület 

falait néhány év múlva elhordták, és 

részben ebből az anyagból épült föl az 

akkor Micsurin úti általános iskola 

épülete, ma a Gyurkovics Tibor Álta-

lános Iskola. A zsinagóga helyén a 

hetvenes években fölépült lapos-tetős 

élelmiszerboltot, szinte napjainkig, az 

eredeti kerítés övezte. 

Az 1941. évi népszámlálás adatai 

szerint Rákoscsaba községben 406 

izraelita vallású polgár élt.11 

A rákoscsabai zsinagóga az 1940-es évek elején. 

10 Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma. Szerkesztő: 

Hegedűs Márton, Budapest, 1940. 
11 Az 1941. évi népszámlálás. Budapest, Központi statisz-

tikai Hivatal, 1997. 
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1944-ben a rákoscsabai hitközség 

adatait is be kellett szolgáltatni, a 

Jaross Andor által hozott rendelet 

értelmében. Ezek gyakorlatilag a múlt 

adatai voltak, hiszen napok kérdése 

volt a rendszer teljes felszámolása. 

A beszolgáltatott adatok szerint a 

hitközség lélekszáma 246 fő, ebből 96 

fő adóköteles. Az iratban feltüntetett 

status quo szervezeti irány, mintha azt 

mutatná, hogy Rákoscsaba hitközsége 

eltávolodott a gödöllői anyahitközség-

től, bár ennek más, e beszámolón kí-

vüli nyomát nem leltem. A hitközség 

alkalmazottainak száma 3 fő, 

a gondnok Fischer Lajos. 

Önálló felekezeti intézmény-

ként működött a Szentegylet, 

amelynek vagyona volt a 

templom és a kultúrház, vala-

mint az Izraelita női jóté-

konysági egylet csoportja. Az 

iratokból az következik, hogy 

a temető nem tulajdon, csu-

pán bérlemény volt.12 Bár 

Szánthó Géza azt írta 1912-

ben, hogy az 1881-ben léte-

sült temetőt közbirtokosság-

ból kapta a hitközség, amely 

ingatlan a hitközség nevére 

volt anyakönyvezve. 

A rákoscsabai zsidó temetőt 

fölszámolták. 

A zsidó temető helyén vala-

mikor emlékhely kialakítását 

tervezték, így meghagyták a 

temetőt körülvevő, helyen-

ként bedőlt, széttört és hiá-

nyos műkőfalat. 

Visszatérve az 1944-es év-

hez: 

1944. május 8-án Rákoscsa-

bán a 272-es számú nyilván-

tartási fiók összeírásai alapján 

látható, hogy négy-öt családot zsúfol-

tak össze szoba- konyhás, kisméretű 

házakban az Alpár-, az Apaffi-, a Kar-

sai- és a József utcában, azaz létrehoz-

ták a gettót.13 

1944. május 30-án, az alispán rende-

letének megfelelően a rákosligeti zsi-

dókat átköltöztették Rákoskeresztúrra 

a Fuchs kastélyban kialakított gettóba 

és még két további épületbe, a 

rákoshegyieket a rákosszentmihályi 

gettóba. 

A rákoscsabaiakat a számukra kije-

lölt lakhelyekre költöztették, a fentebb 

felsorolt utcákban, és hozzájuk köl-

töztették az aszódi- és gödöllői járás-

ból kitelepített zsidókat is.14 A kény-

szerköltözéssel járó költségeket, min-

den esetben, a zsidóknak kellett fizet-

niük. Minden ingóságukat elvették, 

elzárták és leltározták, majd a későb-

biekben, június 8-a után, amikor a 

tulajdonosok már úton voltak Ausch-

witz felé, nagy részét széthordták. 

1944. június 15-én készült egy meg-
döbbentő, négy oldalas kimutatás, 
Csorna Lajos, akkori főjegyző aláírá-

sával. Néhány nappal az után, hogy a 
rákoscsabai zsidóságot az utolsó fillé-
rig kirabolták, megmotozták, - amibe 
beletartozott az úgynevezett belső, 
testi motozás is - megfosztották embe-
ri méltóságuktól, és elszállították a 
haláltáborokba, a községben megtar-
tották a rákoscsabai csendőrség által a 
zsidók elszállításakor „bűnjel-jegy-
zékben” feltüntetett ingóságaiknak 

nyilvános árverését.15 

1946. június 23-án a rövid időre 
újjáalakult rákoscsabai zsidó hitköz-

ség megemlékezést tartott.16 

„Június hó 23-án lesz két éve annak, 
hogy szeretteink, zsidó testvéreink a 
fasizmus áldozataiként elindultak a 
szenvedés és mártyromság útján 
Auschwitz felé. Ezen a napon a rákos-

csabai hitközség requiemmel és em-
léktábla leleplezéssel hódol szent em-
lékezetüknek. A gyászünnepélyre, me-
lyet folyó hó 23-án délután fél 2-kor a 
Béla utcai templomunknál tartunk, 
meghívjuk a t. Címet és reméljük, 
hogy b. megjelenésével tanúságot tesz 
együttérzéséről és ártatlan mártyr-

jaink iránti kegyeletéről.” 

A zsinagóga lebontásával az emlék-

tábla is eltűnt. 

58 évig nem volt Rákosmentén 
olyan helyszín, ahol méltón lehetett 

volna emlékezni a vészkorszakra. 

2004-ben a rákoscsabai vasút-
állomáson, a holokauszt 60. 
évfordulóján a Wesley János 
Lelkészképző Főiskola tanárai 
és diákjai állítottak egy emlék-
táblát a Rákoscsabáról Ausch-
witzba elhurcolt zsidó magyar 

polgárok emlékére. 

2006-ban Rákoskeresztúron az 
egykori gettó, a Fuchs kastély 
falára került emléktábla, ame-
lyet Kiss György szobrászmű-

vész domborműve díszít. 

Reményteli volt a jövőre néz-
ve az 1867-es évi XVII. tör-
vénycikk, amely kimondta az 
izraeliták egyenjogúságát pol-
gári és politikai jogok tekinte-

tében is. 

Az 1895. október 16-i keltezé-
sű XLII. törvénycikk is, amely 
a zsidó vallást törvényesen 
„bevett” vallássá nyilvánította. 
Az ekkor bevezetett polgári 
házasság intézménye lehetővé 

tette a vegyes házasságokat. 

1920. szeptember 26-án azon-
ban elfogadták Magyarorszá-
gon az I. világháború utáni 
Európa első zsidóellenes tör-
vényét, a XXV. törvénycikket, 

az úgynevezett numerus clausust. 

Innen vezetett egyenes és rettenetes 
út a vészkorszakhoz, többek között a 
rákoscsabai zsidó közösség megsem-
misítéséhez. Az adott korszakot kuta-
tó történészek között jelenleg is szer-
teágazó szakmai vita folyik arról a 
kérdésről, hogy ez az út egyenes volt-

e, avagy sem. 

 

Befejezésként: 

Egy kiváló történész, arra az örökösen 
visszatérő döbbent kérdésre, hogy 
hogyan is történhetett meg mindez, 
ezt válaszolta: azon kell csodálkozni, 
hogy ez nem történik meg minden 
nap. El kellene gondolkodnunk ezen, 

nekünk magyaroknak. 

Emléktábla a rákoscsabai vasútállomás 

épületének falán. 

12 BFL. V. 713/A. Rákoscsaba iratai, 26.8585/1944; 9839/-

1944 
13 BLF. V. 713/A. Rákoscsaba iratai, 11.694/1944 
14 BFL. Rákoscsaba iratai, 7686/1944  
15 BLF. Rákoscsaba iratai, iktatószám nélküli irat 
16 BFL. Rákoscsaba iratai, 6172/ 1946.június 21. 
13 BLF. V. 713/A. Rákoscsaba iratai, 11.694/1944 



15 

A főplébánia templom, 

amelynek tornyában függ 

Rákoscsaba legrégibb ha-

rangja 

A rákoscsabai Nepomuki 

Szent János római katolikus 

főplébánia templom, amelyet a 

helyiek sárga templomnak is 

neveznek, 3 haranggal rendel-

kezik. Az Árpád-házi Szent 

Erzsébet tiszteletére szentelt 

310 kg-os, 80 cm alsó átmérő-

jű nagyharangot a budapesti 

Ecclesia Harangművek Rt. ön-

tötte 1925-ben F.W. Rincker 

vezetésével. Felirata: „SZENT 

ERZSÉBET TISZTELETÉRE 

A SZENT ÉV EMLÉKÉRE 

ÖNTETTÉK A RÁKOSCSA-

BAI HÍVEK”. 

Ebben a toronyban található 

Rákoscsaba legrégebbi ha-

rangja, a 150 kg tömegű, 63 

cm alsó átmérőjű harang, ame-

lyet 1833-ban Schaudt András1 

öntött Pesten. Felirata nincsen. 

Külsején dombormű látható: 

Szent István király felajánlja a 

koronát Szűz Máriának, 

ugyanez a kép került a dabas-

gyóni evangélikus templom 

1852-ben öntött 100 kg-os kis-

harangjára, ebből következtet-

hető, hogy ezeket előre gyár-

tott harangként árulta az öntő-

mester. 

A csabai katolikus templom 

95 kg-os, 52 cm alsó átmérőjű 

lélekharangját pedig Szlezák 

László öntötte 1931-ben, Szent 

Imre tiszteletére. Felirata: 

„SZŰZ SZENT IMRE HER-

CEG PÉLDAKÉPÜNK! LILI-

OMOS TISZTASÁGOD FÉ-

NYE VÉDJE MEG A MA-

GYAR IFJÚSÁGOT!” 

A rákoscsabai reformátu-

sok harangjai 

A rákoscsabai református 

templom tornyában három, 

Sopronban, a Seltenhofer- 

öntödében2 készítette harang 

függ. Az egyik harang, amely 

átvészelte az I. világháború 

viszontagságait, még 1907-

ben készült tömege 107 kg, a 

másik kettőt 1928-ban öntöt-

ték. 

Az első világháború után 

készített öntvényeken a Bibli-

ából vett idézeten kívül 

ugyanaz a felirat olvasható: 

„ÖNTETTE A RÁKOSCSA-

BAI REFORMÁTUS GYÜ-

LEKEZET 300 ÉVES FENN-

ÁLLÁSA ALKALMÁBÓL 

NÉH. TÜSKÉS MIHÁLY ÉS 

ÖZV FODOR ISTVÁNNÉ 

JELENTŐSEBB ADOMÁ-

NYAINAK FELHASZNÁ-

LÁSÁVAL 1928-BAN.” 

A 324 kg-os nagyharangra 

öntött bibliai Ige: „JÖJJETEK 

ÉN HOZZÁM MINDNYÁ-

JAN ÉS ÉN MEGNYUGOSZ-

TALAK TITEKET. MÁTÉ XI. 

28.” 

A kisebbik, 146 kg tömegű 

harangon szereplő figyelmezte-

tés: „MEG NE VESSÉTEK 

AZ ÚRNAK BESZÉDÉT” 

A harangszentelés körülmé-

nyeit Szánthó Géza ezekkel a 

szavakkal örökítette meg: ”Az 

új harangokat a mi püspökünk-

kel3 óhajtottuk volna felszentel-

ni a jul. 15-re jelzett látogatás 

alkalmával, de mivel közbejött 

akadályok miatt az bizonytalan 

időre halasztatott: máj. 13-án 

a harangszentelést megtartot-

tuk. A templomajtónál kint lá-

bakra húzott harangokat Kont-

ra Aladár óbudai lelkész, or-

szággyűlési képviselő nagyon 

lélekhezszóló beszéddel szen-

telte fel. A templomban Széles 

Sándor pesti hitoktató egykor 

rákoscsabai káplán tartott szép 

biblikus beszédet. Itt voltak 

még Batta Árpád rákosligeti 

lelkész és Bárdy Pál kispesti 

hitoktató.4” 

Napjainkban a templomnak 

bejárat felőli karzatához fel-

vezető lépcsőházban található 

Bajkó Ferenc – Millisits Máté 
Harangok a rákoscsabai templomokban 

A harang a keresztény hitélet mindennapjait közel másfél évez-

rede meghatározó tárgy, amelynek legfontosabb funkciója az is-

tentiszteletre (misére) történő hívás. 

Rákoscsaba harangjai jelentős egyház- és öntészet-történeti 

értéket képviselnek, a legrégebben készített öntvény jövőre lesz 

180 éves. 

1 Schaudt András öntödéje 1830-as évektől 1862-ig működött Pesten. 
2 Az 1816 és 1945 között Sopronban működött öntöde története megismerhető: Lengyelné Kiss Katalin: Adalékok a soproni harangöntés történetéhez. Öntödei Múzeumi Füzetek 7. 

Budapest, 2001.  
3 Ravasz Lászlónak a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének a rákoscsabai látogatására 1928. szeptemberében került  sor. 
4 Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása, régi és új kori ismertetése Rákoscsaba, 1912. Hasonmás, bővített kiadása: Budapest, 1996. 297.old. 

A református templom 1907-ben 

öntött harangja 
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a református temető ravatalo-

zójának egykori harangja. A 

harangot 1922-ben öntötte a 

Harangművek Rt. A részvény-

társaság a trianoni békeszerző-

dés után a római katolikus 

egyház tőkéjével létesült 

„Ecclesia Harangművek Rész-

vénytársaság” néven.5 A teme-

tői harang az öntöde működé-

sének becses darabja, tömege 

50 kg. Alsó átmérője: 43, 5 

cm. Az egyik oldalán az úrva-

csora szentségének kelyhét 

búza- és szőlőkoszorúba fog-

lalva találjuk, a másik oldalán 

a magyar állami kiscímer lát-

ható. A harang palástjának kö-

zepén kehely, alatta felirat: 

„LÉLEK AZ, MELY MEG-

ELEVENÍT / RÁKOSCSA-

BAI REF. GYÜLEKEZET 

1922.” Az öntvény palástjának 

másik oldalán a Harangművek 

Rt. cégjelzése van. A harang 

ünnepélyes felszentelése 1923. 

január 14-én volt,6 amikor a 

ravatalozó kis tornyában he-

lyezték el. Sajnos a harang-

szentelésről fénykép nem ma-

radt fenn, de egy a későbbi 

temetési fényképen jól látható 

a ravatalozó és a benne elhe-

lyezett harang. A kis harangot 

a temető bezárásakor leszerel-

ték és az egyházközség épüle-

tében helyezték el. 

Az evangélikusok „Szlezák-

harangjai” 

A Sándy Gyula által tervezett 

evangélikus templom tornya 2 

harangot rejt, mindkettőt 

Szlezák László öntötte 1939-

ben. 

A nagyharang 191 kg-os, 

alsó átmérője 69, 5 cm, vállán 

koszorúba foglalt kehely min-

ta ismétlődik, a kisebbik ha-

rang 118 kg tömegű, 61 cm az 

alsó átmérője, díszítménye 

Luther-rózsa, fölötte pedig 

felirat: „Erős vár a mi Iste-

nünk”. Mindkét harangot kéz-

zel húzva szólaltatják meg 

mind a mai napig. 

A Rákocsaba-újtelepi plé-

bániatemplom „új” harang-

jai 

Rákoscsaba kerületrész köz-

igazgatási területén helyezke-

dik el a Rákocsaba-újtelepi 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

római katolikus plébániatemp-

lom. Modern tornyában az 

utcáról is jól látható három 

harangja. 

A nagyharang 198 kg-os, 70 

cm alsó átmérőjű. Ducsák Ist-

ván öntötte Őrszentmiklóson 

1968-ben. Érdekessége, hogy 

egy, az I. világháború előtt 

készült öntöttvas jármon függ. 

Felirata: „A TORONYÉPÍ-

TÉS ÉS A RÁKOCSABA 

ÚJTELEPI TEMPLOM 27. 

ÉS A PLÉBÁNIA ALAPÍTÁ-

SÁNAK 20. ÉVFORDULÓ-

JÁN LUX MIKLÓS PÜSPÖ-

KI TANÁCSOS PLÉBÁNOS 

ÉS A HIVEK ÁLDOZAT-

KÉSZSÉGÉBŐL DUCSÁK 

I S T V Á N  Ő R S Z E N T -

MIKLÓSI HARANGÖNTŐ 

ÁLTAL. 1968.” 

A Borromei Szent Károly 

tiszteletére szentelt harang 120 

kg-os, 60 cm alsó átmérőjű, 

Szlezák László budapesti ha-

rangöntő mester öntötte 1939-

ben, külsején a védőszent képe 

látható. Felirata: „ISTEN DI-

CSŐSÉGÉRE BORROMEI 

SZENT KÁROLY TISZTELE-

TÉRE RÁKOSCSABA ÚJTE-

LEP SZENT ERZSÉBET 

TEMPLOM RÉSZÉRE ÉDES 

SZÜLEIK LOKAICSEK AN-

TAL ÉS NŐVÉRE BABCSÁ-

NYI VERONIKA EMLÉKÉ-

RE ÖNTETTÉK LOKAICSEK 

KÁROLY ESPERES PLÉBÁ-

NOS ÉS NŐVÉRE ST. CLAIR 

TERÉZ.” 

A Szent József tiszteletére 

szentelt lélekharang 55 kg-os, 

45 cm alsó átmérőjű, Szlezák 

László öntötte 1939-ben, Buda-

pesten. Feliratának részlete: 

„SZENT JÓZSEF, HALDOK-

LÓK PÁRTFOGÓJA KÖ-

NYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.” A 

szöveg alatt Szent József dom-

borműve látható. 
5 A cég vállalta a harangok szállítását, azonban műhelye nem volt. A harangokat kezdetben a németországi Sinnben, a Rincker testvérek öntödéjében készíttette. 1922-ben az ifjú Fritz 

Wilhelm Rincker Magyarországra jött és Csepelen, a Weiss Manfréd gyárban harangöntő műhelyt rendezett be. Itt már az első évben 400-nál több harangot öntöttek. Rincker 1928 

elejéig tartózkodott hazánkban. Csepelen ebben az időben kb. 1800 harang készült. 
6 Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása, régi és új kori ismertetése Rákoscsaba, 1912. Hasonmás, bővített kiadása: Budapest, 1996. 284.old. 

Az evangélikus templom harangjai 
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Palka József 1860. március 20-án 
született az alsó-ausztriai Retz város-
ában. A közép- és ipariskola elvég-
zése után díszítőüvegezést, üvegma-
ratást és üvegmozaik-készítést tanult 
Bécsben. 1887-ben Budapesten tele-
pedett le, ahol 1894-ben 
nyitott önálló műhelyt, 
amely üvegfestménye-
ket készített és díszüve-
gezést végzett. 1898-tól 
műhelye a VIII. kerületi 
Mária Terézia tér 1. 
szám alatt működött. 
1930-ig több mint 600 
templom részére készí-
tett festett üvegablako-
kat.1 Számos külföldi 
templom és középület 
díszítésében is részt 
vett (bécsi Pazmaneum, 
az észtországi köztársa-
sági palota üvegabla-
kai). Ma is láthatók 
alkotásai például Szé-
kelyudvarhelyen, Nagy-
váradon, Szegeden a 
Felsővárosi minorita 
templomban, Hatvan-
ban. Az ő munkája a 
celldömölki kegytemp-
lom homlokzatának 
mozaikképe is, illetve 
az 1914-ben vízre bo-
csátott Szent István 
csatahajó 4 üveg oltár-
képe is. Munkásságáért 
már életében több elis-
merésben részesült; 
1907-ben, a pécsi or-
szágos kiál l í táson 
ezüstérmet nyert, 1912-
ben megkapta a Pro 
Ecclesia et Pontifice 
pápai érdemkeresztet. 
1928-ban az ezüst-, 
majd 1937-ben megkap-

ta az aranykoszorús mesteri címet, a 
római, milánói és párizsi kiállításon 
nagydíjat nyert. 1934-ben a Buda-
pesti Üvegesek és Rokonszakmák 
Ipartestülete kitüntetésben és elisme-
résben részesíti a több évtizedes ki-

váló munkájáért. A Szent István Társu-
lat és a Katolikus Legényegylet tagja 
volt.2 1907-től műterme a VIII. kerüle-
ti Baross u. 59. szám alatt működött 
tovább.3 1952. december 21-én hunyt 
el Budapesten, a Rákoskeresztúri Új-
köztemető 110. parcella, 1. sor, 73. 
számú sírhelyébe lett eltemetve, majd a 
Remetekertvárosi Szentlélek templom-
ban helyezték végső nyugalomra, ahol 
feleségével együtt nyugszanak béké-
ben. Csak egyszerűen be vannak falaz-

va – jeltelenül.4 

Palka Józsefnek Budapesten is 
számos alkotása megtalálható, a 
XVII. kerületben négy templomban 
is találkozhatunk üvegablakaival: 

Rákosligeten, Rákos-
hegyen, Rákoscsaba-
Újtelepen és Rákoske-

resztúron. 

Közülük a legkorábbi a 

Rákosligeti Magyarok 
Nagyasszonya plébánia-
templom, amely 1914 és 

1915 között épült. 

A templom festett üveg-
ablakai 1918-ban készül-
tek el, a hívek adományai-
ból. Az ablakok többsé-
gén az adományozó sze-
mélyek, családok neve, 
illetve Palka József mes-
terjelzése olvasható.5 A 
templom hajójában három
-három ablakegyüttes 
található. Mindegyik hár-
mas ablak; a középsőn 
gótikus szoborfülkébe 
helyezett alak, vagy jele-
net látható, ezt keretezik 
két oldalról a kisebb ‒ a 
gótikus előképeket követő 
és a historizmus üvegfes-
tészetében népszerű ‒ ún. 
szőnyegminta motívumos, 
sokszínű ablakok. Még a 
20. század elején is, főleg 
a katolikus templomokat 
előszeretettel látták el 
gazd ago n  d í sz í t e t t , 
historizáló stílusú ábrázo-
lásokkal,6 ami Palka Jó-
zsef stílusához is közel 
állt.7 A szentély felé ha-
ladva a bal oldal első abla-
ka a Jézus a sebesült kato-

Böröczki Noémi 
Palka József üvegablakai a rákosmenti 

templomokban 

A Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom 

ablaka 1918-ból, rajta  Jézus a sebesült katonákkal, 

amely az első világháborúban elesett rákosligeti 

hősöknek állít emléket 

1 Szűcs-Dörgő-Földényi-Fűri-Gonzales-Obreczán: A megfestett fény: díszüveges munkák a történelmi Magyarország építészetében 1945-ig. Geobook, Szentendre, 2005. 36-38.o. 
2 Magyar Katolikus Lexikon, X. kötet. Szerk. Diós István. Szent István Társulat, Budapest, 1993. 467.o .  
3 Az 1950-es évektől a Baross utca 59. szám alatt működő műterme később az Üveges Szövetkezet tulajdonába került, majd az 1990-as években bezárt. 
4 Palka József – jeletlenül. http://templomablakanno.blog.hu/2011/07/10/palka_jozsef_jeltelenul (2012.11.20.) 
5 Dombóvári Antal: Rákosliget története. Rákosmenti Helytörténeti Füzetek, V. évf. 1.sz. (2007), 70.o.  
6 Mester Éva: Az építészeti üvegek iparművészeti értékei. Geopen, Budapest, 2012. 146-152.o. 
7 1900-ban kiadott mintakönyvében elkészült mezőkeresztesi, besztercebányai és pesti templomablakai alapján „román és barokk stílű szőnyegmintát”, „gót stílű ablakot csoportkép-

pel és gazdag architektúrával” ajánl.  

Szűcs-Dörgő-Földényi-Fűri-Gonzales-Obreczán: A megfestett fény: díszüveges munkák a történelmi Magyarország építészetében 1945-ig. Geobook, Szentendre, 2005. 36.o.  

2012. december 21-én 16 órakor Budapesti Városvédő Egyesület 

Várostörténeti és XVII. kerületi Csoportjának szervezésében em-

lékeztünk Palka József aranykoszorús üvegfestő mester halálának 

60. évfordulójára Rákoshegyi Bartók Zeneházban 

http://templomablakanno.blog.hu/2011/07/10/palka_jozsef_jeltelenul


18 

nákkal, amely az első világháborúban 
elesett rákosligeti hősöknek állít emlé-
ket. Mellette Jézus Szíve, majd Szent 
István király került megfestésre. A 
jobb oldalon Szent Anna a gyermek 
Szűz Máriával, az Angyali Üdvözlet és 
Szent Erzsébet kötényében rózsákkal 
látható. A mellékoltárok egyik abla-
kán Borromei Szent Károly ábrázolá-
sa, vele szemben növényi motívumok-
kal keretezett pikkelyszerű mintával 
megfestett ablak, az adományozók 
nevével feltüntetve. A szen-
télyben az oltár fölött kerek 
ablakon, gazdag színezésű 
keretben a Szentlélek ga-

lamb alakjában látható. 

A Rákoshegyi Lisieux-i 

Szent Teréz plébániatemp-
lom ablakai már később, 
1936-ban készültek. Az egy-
hajós templom két oldalán 
négy-négy egyenes záródású 
üvegablak található, díszes, 
plasztikus bordűrrel kerete-
zett mezőikben szentek ábrá-
zolásaival. Ez a gazdag ki-
képzés harmonizál az épület 
neobarokk jellegével. A be-
járattól a szentély felé halad-
va a bal oldalon Szent Mar-
git, Szent István, Jézus Szíve 
és a Szent Család ábrázolá-
sát láthatjuk. A jobb oldalon 
Szent Imre és Szent Gellért, 
Szent László vizet fakaszt a 
sziklából, a Lourdes-i Szűz-
anya Bernadettel, valamint 
Szent Erzsébet alakja jelenik 
meg. Mindegyik ablak jobb 
alsó sarkában ott van a mes-
terjelzés: „PALKA J ÜVEG-

FESTŐ BUDAPEST”. A főoltár 
felett, kerek ablakon az Ol-
t á r i s z e n t s é g  k é p e 
„koronázza” Kis Szent Teréz 
márványszobrát. Az ablako-
kon díszes keretbe foglalva 
az adományozó rákoshegyi 
családok és személyek nevei 
és feliratai vannak feltüntetve.8 Szent 
Margit képe a rákoshegyi egyházköz-
ség híveinek, a következő ablak pedig 
a rákoshegyi egyházközség képviselő 
testületének adománya 1936-ból. A 
Szent Család ablak Spannraft József 
és ifj. Spannraft Sándor, a Szent Gel-
lért Kardosvaszkai Kardoss Imre és 
neje, Machács Ilona, a Szent László 
Verbászy István és neje, Dés Mária, 
Árpád-házi Szent Erzsébet ablaka 

pedig Spannraft Sándor ezredes és 
neje, Ranczpek Erzsébet adománya. 
Két kép alatt csak egy név és a képre 
utaló felirat szerepel, például „JÉZUS 
SZIVE SEGITS! TÓTH MARGIT”, 
vagy „SZŰZ MÁRIA DICSŐSÉGÉRE 

Dr. TÓTH JOLÁN”. 

A modern harangtornyos, terméskő 
burkolatos Rákoscsaba-Újtelepi Ár-

pád-házi Szent Erzsébet plébánia-
templom szentélyének félköríves 
záródású, hármas ablakát készítette 

Palka József 1938-39-ben. Középen 
Árpád-házi Szent Erzsébet alakja lát-
ható legismertebb attribútumával, 
kötényében rózsákkal. A két oldalán 
lévő ablakok a már említett szőnyeg-
minta motívumokkal kerültek megfes-
tésre, felső részükön Oltáriszentség 

ábrázolásokkal.  

A kerületben található templom 
üvegablakok közül a legkésőbbi Palka 
alkotások a Rákoskeresztúri evangé-

likus templomban találhatók. A fő-
homlokzaton, a kapu fölött Luther-

rózsát ábrázoló rozettás ablak kapott 
helyet. A templom előcsarnokába 
belépve két oldalt két kisebb üvegab-
lak látható, az egyik Palka József által 
jelzett, a következő szöveggel: „AZ 
ÚRNAK 1943 ESZTENDEJÉBEN 
KÉSZITETTE PALKA JÓZSEF 
ARANYKOSZORUS ÜVEGFESTŐ MESTER”. 
Az üvegezés a rákoskeresztúri Evan-
gélikus Nőegylet adományából ké-
szült, ez derül ki az ablak jobb oldali 
párján olvasható feliratból. A belső 

térben, az oltár felé ha-
ladva mindkét oldalon 
öt-öt, evangélikus jelké-
peket és szimbólumokat 
ábrázoló, félköríves 
záródású ablak látható. 
Stílusukban ezek a leg-
egyszerűbb formavilá-
gúak, jól illeszkedve a 
templom puritán belső 
díszítéséhez. A középen 
négy táblára osztott 
ablakok kompozíciója 
egyszerű; az ábrázolá-
sok csupán egy táblát 
töltenek ki, az egész 
ablakfelületet minden-
hol visszatérő geometri-
kus minta keretezi. A 
hajó bal oldalán első-
ként a kicsinyeit saját 
vérével tápláló pelikán 
jelképe, az egyik leg-
kedveltebb Krisztus-
szimbólum látható, alul 
a felirattal: „Szent és 
drága vérével váltott 
meg minket”. A követ-
kező ablakon „AKI 
HISZ ÉS MEGKE-
RESZTELKEDIK, ÜD-
VÖZÜL.„ felirat felett a 
Szentlélek galamb alak-
jában és a Krisztust 
szimbolizáló hal tűnik 
fel. A harmadik ablakon 
a magyar címer látható 
„ISTEN, ÁLDD MEG A 

MAGYART” felirattal. A bejárattól 
jobbra az oltár felé haladva elsőként 
az Alfa és Omega, a kezdet és a vég, a 
teljesség szimbóluma jelenik meg, 
majd az úrvacsora szentségére emlé-
keztető kehely ábrázolás, valamint a 
feltámadt Krisztust szimbolizáló bá-
rány kereszttel. Az oltárhoz közeled-
ve, a négy evangélista szimbóluma 
kapott helyet; a bal oldal utolsó két 
ablakán Lukács és Máté, a jobb olda-

lon János és Márk szerepelnek. 

 

Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló üvegablak 

a Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz plébánia-

templomban (1936) 

8 Albrecht Gyula: A régi Rákoshegy, I. kötet, Budapest, 

1997. 65-81.o. 
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A török kiűzését követően a XVIII. 

század során az elnéptelenedett Pest 

környéki falvakat - a magyar mellett 

- német és szlovák telepesek népesí-

tették be. A németek betelepülése 

Keresztúrra 1756 és az 1780-as évek 

között több hullámban ment végbe. 

A német telepesek hazájukban pro-

testáns hitük miatt üldözöttekké vál-

tak. Elfogadták a felkínált lehetősé-

get, hogy új hazába költözzenek, 

ahol a vallásukat szabadon gyakorol-

hatják. Sokan az Enns és Grimming-

völgybeli Pürg, Tauplitz, Neuhaus, 

valamint a baden-württembergi 

Eichtersheimből érkeztek. Kereszt-

úron létrejött egy német faluközös-

ség - a mai Pesti út - Bakancsos utca 

- Borsó utca - Újlak utca által hatá-

rolt területen -, aminek csak 1800-

ban adatott meg a lehetőség saját 

evangélikus templom felszentelésére. 

A falu tragikus történetéhez tarto-

zik 1945 januárja, a Rákoskeresztúri 

Evangélikus Egyház német nemzeti-

ségű tagjainak szovjetunióbeli kény-

szermunkára deportálása. A szárma-

zásuk miatt elhurcolt ártatlan embe-

rek egy része soha nem térhetett 

vissza ősei földjére, ők idegen föld-

ben, jeltelen sírokban nyugszanak. A 

túlélők életük során néma teherként 

viselték megaláztatásuk emlékeit, 

következményeit. 

„A II. világháborúban hősi halált 

halt katonák, valamint a Szovjetunió-

ba német származásuk miatt elhur-

coltak és soha vissza nem tértek em-

lékére” 1998. október 6-án Budapest 

Főváros XVII. kerületi Német Nem-

zetiségi Önkormányzat emléktáblát 

avatott a Pesti úti Bulyovszky-ház 

oldalán. 

1970-80 között elkezdődött a tele-

pülés urbanizációja. Az egykori né-

met falu házait lebontották, helyén 

most panelházak tornyosulnak. A 

német telepesek utódai a kerület más 

részeire költöztek, vagy más fővárosi 

kerületek paneljeiben kaptak lakást. 

A faluközösség felbomlott. 

Az „új” városrészbe költözők kö-

zött is számon tartunk őseiket s ma-

gukat német származásúnak vallókat, 

illetve, akik kötődnek a magyaror-

szági németség kultúrájához, hagyo-

mányaihoz. 

Településünk történeti múltjára 

tekintettel, és az itt élő német nemze-

tiség érdekeit figyelembe véve, a 

helyi német nemzetiségi önkormány-

zattal együttműködve Budapest Fő-

város XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzata az 1997/1998. tan-

évtől kezdődően megteremtette a 

nemzetiségi nevelés-oktatás feltét-

eleit. Az Újlak Utcai Általános, Né-

met Nemzetiségi és Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Iskolában évfo-

lyamonként két nemzetiségi osztály 

működik. A 2010/2011. nevelési 

évtől kezdődően a Csillagszem Óvo-

dában indult német nemzetiségi cso-

portot. 

Alapvető cél a német nyelv magas 

szintű oktatása ill. a magyarországi 

német hagyományok átörökítése és 

az identitástudat formálása is. A 

nemzetiségi tánc, ének, népismeret, a 

nemzetközi és a belföldi kapcsolatok 

ápolása, egymás kultúrájának megis-

merése is gazdagítja a gyermekeket.  

Mindkét köznevelési intézmény 

nyitott mindenki számára. Olyan 

modern nemzetiségi politikát képvi-

selnek, amely az európaiság gondo-

latát is magában hordozza. 

 

Hasznos linkek: 

Csillagszem Óvoda - Kindergarten 

Csillagszem 

Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 114. 

Telefon: 06 1 256 8164 
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ten- und Ungarisch-Englisch zwei-

sprachige Grundschule der Újlak 

Straße 

Cím: 1173 Budapest, Újlak u. 110. 

Tel: 06 1 257 3998 

Fax: 06 1 257 1464 

E-mail: titkarsag@ujlaku-

altisk.sulinet.hu; 

Honlap: http://www.ujlaku-

altisk.sulinet.hu 

Bund Ungarndeutscher Schulvereine 

Magyarországi Német Iskola-

egyesületek Szövetsége 

Geschäftsführerin: Beate Dohndorf 

Tel./Fax:+36 1 269-1083 

Gemeinschaft Junger Ungarndeut-

scher - Magyarországi Német Fiata-

lok Közössége 

Geschäftsführerin: Éva Adél Pénzes  

IfA-Twin-Stipendiatin: Sarolta Fogarasi 

Tel./Fax: +36 1 269-1084 

E-mail: buro@gju.hu 

http://gju.hu 

Landesrat Ungarndeutscher Chöre, 

Kapellen und Tanzgruppen - Magyar-

országi Német Ének-, Zene- és Tánc-

karok Országos Tanácsa 

Vorsitzender: Franz Heilig 

Tel./Fax: +36 1 269-1085 

E-mail: landesrat@yahoo.de 

www.landesrat.mx35.de 

Ungarndeutsches Kultur- und Infor-

mationszentrum Magyarországi 

Német Kulturális és Információs Köz-

pont 

Direktorin: Monika Ambach 

Tel.: +36 1 373-0933 

Fax: +36/1/373-0932 

Email: info@zentrum.hu 

www.zentrum.hu 

Redaktion Neue Zeitung und Verband 

Ungarndeutscher Autoren und 

Künstler (VUdAK) - Neue Zeitung 

Szerkesztősége és a Magyarországi 

Német Írók és Művészek Szövetsége 

Chefredakteur und Vorsitzender VudAK: 

Johann Schuth 

Tel.: +36 1 302-6784, +36 1 302-6877 

Fax: +36 1 269 1083,  

E-mail: info@neue-zeitung.hu  

www.neue-zeitung.hu 

Büro des Instituts für Auslandsbe-

ziehnungen e.V. (ifa) - Külügyi Kap-

csolatok Intézete 

Ifa-Kulturmanagerin: Anne Südmeyer 

Tel: +36-1-269-1081 

Fax: +36-1-269-1081 

E-mail: info@hdu.hu 

Ungarndeutsche Bibliothek 

Magyarországi Német Könyvtár 

Bibliothekar: István Mayer 

Tel./Fax: + 36 1 354-0881 

E-mail: info@bibliothek.hu  

www.bibliothek.hu 

MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató 

Intézet  

Budapest, I. ker., Országház utca 30.  

Telefon: +361-224-6790 

Fax: +361-224-6793 

E-mail: titkarsag@mtaki.hu 

http://www.mtaki.hu/  

A Barátság folyóirat kiadója a 

Filantróp Társaság Barátság 

Egyesülete 

Szerkesztőség: 

1519 Budapest, Pf. 452. 

Telefon/fax: 06-1-203-2858 
E-mail: eva.mayer@nemzetisegek.hu 

http://nemzetisegek.hu  
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Német nemzetiség Rákosmentén 
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Szánthó Géza könyvének sok értékei közül megpróbálok ez alkalom-

mal két témakörből néhány gondolatot kiemelni a „Hozzászólások” 

keretében, röviden. 

Korai ifjúságom idején olvastam valahol, hogy valaki Szánthó Géza 

helytörténeti művét kritizálva a szerzőt elmarasztalva kifogásolta, 

hogy az alkotása előtt nem folytatott alapos és tudományos igényű 

kutatásokat és ez a tény befolyásolja az írásmű hitelességét. 

Akkoriban én még nem olvastam a könyvet, nem is volt erre módom. 

De a „nagycsaládunkban” sokat hallottam róla. T.i. én voltam annak 

a 15 unokának az egyike, akinek az öregapja az az A. Fodor András 

volt, aki az új templom építése során belehalt a templomépítés előké-

születeibe. (Ma már csak ketten élünk közülük. A kilencvenedik éve 

felé közeledő unokanővérem és én.) Nagyapánk elhunytának 30. év-

fordulójára emlékezve, 1934-ben egy fekete márványtáblát készítte-

tett az akkori presbitérium a torony alatti bejárat oldalfalára. 

Én, a 87 éves utód, igen hálás vagyok Szánthó Géza könyvének rep-

rint kiadása szerkesztőinek, – köztük Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Már-

ton múzeumigazgató úrnak - hogy felkarolták e mű másodkiadásá-

nak tervét. Nem csak azért, mert a rákoscsabai lokálpatrióták mellett 

magam is tanulmányozhatom a „rákoscsabai reformátusok talán leg-

nagyobb hatású lelkészének” a közérdek szolgálatának érdekében 

végzett munkáját. Én akkor, mint laikus halandó kicsit sértőnek érez-

tem a hangoztatott kritikát. Most úgy látom, hogy a reprint kiadás 

szerkesztői helyrehozták az általam bántónak tartott kifejezéseket 

azzal, hogy a reprint kötet ismertetésében úgy fogalmaztak, hogy 

„Szánthó Géza a község történetének első, tudományos igényű mono-

grafikus feldolgozója.” 

Az első témámat azzal a gondolattal fejezném be, amit Dr. Lakatos 

Kálmán római katolikus esperes-plébános a könyv előszavában írt: 

„minden egyes lapja egy-egy nagybecsű ereklye, melynek megőrzése 

és az utókorra való átszármaztatása hazafias szent kötelesség!” 

A második témám egy római emlékkő-töredék és egy római oltárkő 

töredék viszontagságos sorsával kapcsolatos. 

„Ez a két kő a helybéli református parókia udvarán van, s bárki által 

megtekinthetők.” Írja Szánthó Géza könyvének II. fejezetében. 

Ugorjunk most egy nagyot. Oros László nagytiszteletű úrszolgálati 

idejéhez (Ő 1944-től 1987-ig volt pásztora a csabai reformátusok-

nak) Ebben az időszakban, mint világi szolgatársa, távollétében én 

tartottam ügyeletet a parókián. Eközben megjelent egy turista formá-

jú személy a lelkészi hivatalban, aki a legtermészetesebb hangon kér-

te tőlem, hogy szeretné megtekinteni ama római eredetű köveket. 

Szégyenszemre azt sem tudtam, hogy milyen kövekről van szó! Lel-

kész úrtól utólag tájékozódtam, s ő elmondta, hogy ezek megvoltak, 

ha jól emlékezem 1933-ig a gödöllői Cserkész Dzsembori idejéig. 

Amikor is a gödöllői nagyközség nagyszabású kiállítást rendezett a 

nemzetközi cserkésztalálkozó tiszteletére, s amire ezeket a köveket 

kölcsönkérték. Sajnálatos módon a kiállítás után a kövek lábra kel-

tek, azaz már nem tudták őket hazaszállítani, mert elvesztek. Nem 

ártana a közvéleményt erről valami módon tájékoztatni. 

Ha a történet valódiságát kutatva valakinek kedve lenne a körülbelül 

75 év múltával az igazat felderíteni, ahhoz én sok sikert kívánok. 

Fodor Sándor 
A Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség tiszteletbeli gondnoka 
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A címlapon szereplő képek: 

A rákoscsabai református temető harang-
ja 

Szánthó Géza 1912-ben kiadott könyvé-
nek borítója 

Képeslap, 1906 (ERH dig. adattára, ere-
deti Irimiás György magántulajdona) 

Hozzászólás a „100 éves a helytörténetírás 

Rákosmentén” konferenciához  

2012. december 15-én ünnepelte a 

Vigyázó Sándor (Dózsa György) 

Művelődési Ház a mai épülete fel-

avatásának 50. évfordulóját. Az 

eseményre megjelent "Ádám Fe-

renc Fészáz év - Rákosmente 

KÖZművelődéséért " című könyve. 

A munka nem csak az utóbbi fél 

évszázadot dolgozza fel, hanem a 

korábbi "Dózsa" nevű művelődési 

házakról, az egyéb hasonló intéz-

ményekről és a régi Rákosmente 

művelődési szokásairól is tájékoz-

tatja az olvasót. Kapható a Vigyázó 

Sándor Művelődési Házban.  


