


2 

2005. február 15-re – az intézmény akkori 

vezetőjének, Bakonyvári M. Ágnesnek az egye-

tértésével – azokat a személyeket hívtam meg 

az Erdős Renée Házba, akikkel korábban már 

sikerült jó együttműködést kialakítani a helytör-

téneti programok megvalósítása során. A kez-

deményezésnek több indoka is volt a részemről. 

Például az, hogy abban az időszakban, különbö-

ző szinteken már jelentek meg olyan a pályáza-

tok, amelyeket célzottan azon civil szervezetek 

számára írtak ki, akik a tárgyi és szellemi kultu-

rális örökség védelmét felvállalták. Sőt, volt 

példa arra is, hogy egyes muzeális alapfelada-

tok finanszírozását ügyesen pályázó civil szer-

vezetek biztosították néhol. És természetesen a 

mindennapi, helyi muzeológiai munkában is 

segítségre kellett támaszkodnia egy olyan kis 

intézménynek, mint az Erdős Renée Ház. 

Ahogyan a korabeli jegyzőkönyv rögzítette, 

a télikertben összeülő gyülekezet célja a 

Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület megalapí-

tása, az alapszabály megalkotása és a képvise-

lők megválasztása volt. 

Az egyesület célja-
ként Budapest Főváros 
XVII. kerülete és tele-
pülésrészei tárgyi és 
szellemi kulturális 
örökségének védelmét, 
az Erdős Renée Ház 
Muzeális Gyűjtemény 
és Kiállítóterem múze-
umi szakfeladatai kö-
zül a gyűjtő és a bemu-
tató tevékenység segí-
tését és a lokálpatrio-
tizmus erősítését hatá-
rozták meg.  Előadások 
szervezése, kiadvány-
ok megjelentetése, a 
helytörténeti kutató-
munka támogatása, 
részvétel az Erdős Re-
née Ház gyűjtőmunká-
jában, a célok képvise-
lete a helyi közélet fó-
rumain szerepelt az 
újonnan alakult társa-

ság eszköztárában. 

A jelenlévők egyhangú, titkos szavazással 

megválasztották az egyesület tisztségviselőit. 

Az elnök dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a 

titkár Lepés Imre, elnökségi tag Szanyi Dezső, 

Tóth Péter és Bonta Mária Laura, a pénztáros 

Bényász Lászlóné lett. Az elmúlt tíz év során 

elnökként még Tóth Péter és Szelepcsényi Sán-

dor, elnökségi tagként Millisits Máté, Lakatos 

Bálint és Puzsár Imre, titkárként pedig 

Reitinger Ildikó vállalt szerepet a társaság veze-

tésében. 

Így, tíz év elteltével már egyértelműen kide-

rül, hogy mely tevékenységek bizonyultak az 

egyesület erősségének, melyek voltak azok a 

célkitűzések, amelyek nem igazán váltak 

„húzóágazattá”. Ez utóbbiak közé kell sorolni 

sajnos az előadások szervezését, tartását. Kez-

detekben történtek ugyan próbálkozások , ám a 

közönség ezeket nem igazán látogatta, így ha-

marosan elsorvadtak. Néhány sikeresebbet, em-

lékezeteset azért érdemes felemlíteni. Ilyen volt 

Szelepcsényi Sándor előadása, a szülőfalujáról, 

Pozsonypüspökiről 

írott könyve kapcsán, 

Tóth Péternek a Pod-

maniczky-Vigyázó csa-

láddal kapcsolatos elő-

adása vagy Ballonyi 

Pál Margit könyvbe-

mutatója. 

A társaság tagjaira 

mindig számíthatott az 

Erdős Renée Ház, ha 

valamilyen „kitelepü-

lésre” került sor. Ré-

gebben a Nemzeti Mú-

zeum kertjében, rend-

szeresen részt vettünk a 

Múzeumok Majálisán, 

újabban pedig a Rá-

kosmenti Autómentes 

Napon és a Rákosmenti 

Majálison szerepelünk. 

Itt többen segítettek, 

akár a sátrak építésé-

ben, akár abban a fela-

datban, hogy fogadják 

Egyesület és újság születik 
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a látogatókat, bemutassák a kiállításainkat. 

(Jelen esetben csak a legtöbbször jelenlévő 

Szelepcsényi Sándor és Tóth Péter nevét emel-

ném ki.)  

Közösen lebo-

nyolított kiállítása-

ink is voltak. Így 

mutattuk be a fel-

vidéki magyar 

képzőművészeket 

az Esterházy Já-

nosra emlékező, 

Hommage ’a Es-

terházy című kiál-

lításon, 2010-ben 

és Nagy János, 

pozsonyi magyar 

festőművészt 2015

-ben. 

Az egyesület 

legsikeresebb tevé-

kenységi formája azonban minden kétséget ki-

záróan a kiadványok létrehozása, megjelenteté-

se lett. 2015-ben már 10. évfolyamába lépett 

újságunk, a Rákosmenti Múzeumi Estek. A sze-

rény terjedelmű, ám Novák Fanni tervezőgrafi-

kus-művész laptervének köszönhetően sajáto-

san elegáns, izgalmas kinézetű, évente négy 

alkalommal megjelenő lap, egy még nála is pa-

tinásabb újpesti kivételtől eltekintve, mára a 

fővárosban is egyedülálló kiadvány. Akár isme-

retterjesztő cikkei, akár komolyabb tanulmá-

nyai a helytörténeti kutatók számára rendszere-

sen nyújtanak segítséget. (Több egyetemi szak-

dolgozat idézi ezeket.) Lapjai rendszeres publi-

kációs lehetőséget nyújtottak az Erdős Renée 

Házhoz köthető szakemberek számára is, olyan 

időszakokban, amikor más felületek anyagi 

vagy egyéb okok miatt beszűkültek. A megje-

lentetésben elévülhetetlen érdeme van 

Szelepcsényi Sándornak. 

Az egyesület adta ki Szelepcsényi Sándor 

Pozsonypüspökiről szóló könyvét is, amely fon-

tos olvasmány nemcsak az ottani magyarság, 

hanem az onnan eltávozottak avagy az erősza-

kosan kitelepítettek számára is. 

Kiadványaink között azonban mindenképpen 

a legfontosabb az Európai Unió társfinanszíro-

zásával, a Szociális célú városrehabilitáció Rá-

koskeresztúron program keretében, 2013-ban 

kiadott Rákoskeresztúr története című tanul-

mánykötet, amelyben tíz, különböző szakterüle-

teken dolgozó (néprajzos, történész, egyháztör-

ténész, levéltáros, 

művészettörténész, 

könyvtáros) szerző 

foglalja össze, több 

tanulmányban, a 

település történe-

tét. A korábban 

tudottak mellett 

számtalan új infor-

mációt, pontosí-

tást, jelenkori kuta-

tási eredményt kö-

zöl a kötet, ame-

lyek sokáig alap-

művé teszik azt a 

kutatók számára. 

(Mind a Rákoskeresztúr-kötet, mind a 

Rákosmenti Múzeumi Estek számai olvasható-

ak az Erdős Renée Ház honlapján, a 

www.erdosreneehaz.hu-n is.) 

Bizony, egy egyesület életében vannak olyan 

történések is, amelyek elkeseríthetik az alapító-

kat, a munkában szívvel-lélekkel részt vállaló-

kat. Néha úgy tűnik, kevesen dolgoznak igazán, 

meg a résztvevők nézeteltérései is elkeserítőek 

lehetnek. (Bár itt ilyenre, legalábbis említésre 

méltóra, nem is emlékszem.) Ebből a rövid ösz-

szefoglalóból nyilván sok minden hiányzik. 

Mégis: HA CSAK ENNYIT VÉGZETT VOL-

NA EL EZ A TÁRSASÁG, AKKOR IS KITÖ-

RÖLHETETLENÜL OTT VAN A NYOMA 

TELEPÜLÉSEINK TÖRTÉNETÉBEN! 

Ugyanúgy idézni fogják a tevékenységét száz 

év múlva, ahogy mi idéztük az első Rákosmenti 

Múzeumi estek címlapján az első rákosmenti 

helytörténetírót: Szántó Gézát, 1912-ből! 

 

Kedves Egyesület, kedves Tagok! Mindent 

köszönve, köszönt benneteket, további sikeres 

éveket kívánva az, aki tíz éve összehívott ben-

neteket az Erdős Renée Ház télikertjébe: 

 

Ádám Ferenc 

"Kalita Gábor, Ádám Ferenc és Szelepcsényi Sándor a 2010. évi 

Esterházy János emlékkiállítás megnyitóján 

http://www.erdosreneehaz.hu-n
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Játékvilág anno…. 

Kiállítás az Erdős Renée Házban 

Ádám Ferenc kiállításmegnyitója 

„El szeretném mondani Önöknek, hogy az Erdős Re-

née Házban nem ez az első játékkiállítás. Tizenhárom 

éve, 2002-ben már nyitottunk egy hasonlót, Játékvilág 

címmel. Szintén a régi játékokat mutattuk be, akkor kor-

társ iparművészek játékaival kiegészítve. Szintén kölcsö-

nöztük, elsősorban kerületünk lakosságától a kiállított 

játékok többségét. Közülük többen ma is szerepelnek köl-

csönzőink között, sőt van olyan is, aki azóta számos játé-

kot és egyéb műtárgyat adományozott intézményünknek. 

Nem is erről a régi kiállításról szeretnék most beszél-

ni, csak azt szeretném mindenképpen elmondani, hogy 25 

éves intézményünk történetének leglátogatottabb kiállítá-

sa volt. 

Nem gondolom, hogy Önöket most különböző tudo-

mányok különböző játékelméleteivel kellene untatnom, de 

ha már itt vagyunk, ezen a helyen, egy muzeális intéz-

ményben mindenképpen meg szeretnék osztani Önökkel 

néhány – megvallom többnyire kölcsönzött, okos gondo-

latot.1 

Nincs olyan emberi közösség, társadalom, amelynek 

az életében ne lett volna fontos szerepe a játéknak. A 

gyermekjátékok pedig a legszorosabb kapcsolatban áll-

nak egy csoport, egy közösség, egy társadalom kultúrájá-

val, annak hű és pontos kifejezői. A játékokban pontosan 

visszatükröződnek egy közösség értékei, normái, elvárá-

sai, szemlélete.  

A játék fogalmá-

nak pontos definí-

cióját megadni 

rendkívül nehéz 

feladat, az emberi 

cselekvésnek 

olyan széles tar-

tományát alkotja 

a játéktevékeny-

ség. Egyrészt csak 

azokban az ese-

tekben beszélünk 

játékról, amikor a 

gyermekek vala-

miféle játékszer-

rel foglalatoskod-

nak (pl. a leányok 

„babáznak”, a 

fiúk „autóznak”), 

vagy valamiféle 

szabályok rögzítette csoportos játékot játszanak. (pl. tár-

sasjátékok, zálogosdi, körjátékok) Másrészt a játék fogal-

ma szinte a végtelenségig kitágul, s idetartoznak a gyer-

mekjátékok mellett a felnőttek olyan időtöltései is, mint a 

különböző sportok, a kártyázás, a sakkozás.  

Az a tény azonban, hogy a játék szabad cselekvés – 

minden definícióban visszatükröződik Játszani nem köte-

lesség, azaz a játszás egy teljesen szabadon választott 

tevékenységi forma. Ebből a szempontból a játék élesen 

szemben áll a munkával, ami „gyakorlati kötelesség”, és 

a rítussal, ami viszont „morális kötelesség”.  

Lényegében ugyanezt mondhatjuk el a játékok nem 

produktív jellegéről is. A játékok nem hoznak létre anya-

gi javakat, valóságszerűek, de nem valóságos akciók. A 

játékok csupán „eljátsszák”, „megelevenítik” a valósá-

gos világot, ennek törvényei azonban nem érvényesek 

rájuk.  

Hiszen a játék is társadalmi akció; a játéknak is van-

nak szubjektumai (a játszók), objektumai (amit játszanak, 

szerepek), kódjai (tárgyi, verbális, gesztus), térbeli és 

időbeli keretei.  

Azért van kitüntetett jelentősége a játéknak, mert a 

kultúrába való beépülés legkritikusabb szakaszát, a gyer-

mek- és ifjúkort jelentős részében ellenőrzése, irányítása, 

befolyása alatt tarja. Ez az időszak a személy számára a 

„kultúra elsajátításának” időszaka.  

Ugye, milyen érdekes gondolatok voltak. Magam csak 

annyit tennék hozzá, hogy pár éve a közgazdasági Nobel-

díjat is egy a játékelmélettel foglalkozó kutatók kapták.  

Nem gondolta volna az ember, hogy még a közgazdaság-

tanban is van ilyen … de most, a svájci frank hitelesek már 

értik… Nagy játékosok vannak a pályán, csak nem mi… 

Kiállításmegnyitóm legfontosabb része következik. 

Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítették 

ennek a kiállításnak a létrejöttét, akik személyesen, tele-

fonon és egyéb módokon megkerestek bennünket és köl-

csönözték nekünk a játékokat. Ők a következők: 

Bán Mária, Bánháziné Bálint Zsuzsanna, Baranyai Mi-

hályné, Birtalan Sándor, Csekovszky Árpádné, 

Csekovszky Balázs, Darázs Gizella, Domonkos László, 

Fábián Mónika, Ferenczi Zsuzsa, Gulyás Sándor, Hódos 

Mátyás, Kiss Attila és dr. Kiss János, Kiss Emília, Kor-

sós Andrásné, Kutasi Józsefné, Lebovits Lászlóné, Lingl 

Zoltán, Méry család, Nagy Ildikó, Németh Lajosné, Né-

meth László, Paulikné Kiss Ildikó,2 Pozsár Kartalin, Ró-

zsa Györgyné, Salamon György, Schüll család, Sztancsik 

Ferencné, Tarnói Veronika, Tóth Péter.3 1 Magyar Néprajzi Lexikon; http://kabocakesmanocskak.5mp.eu 

http://kabocakesmanocskak.5mp.eu
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Köszönöm, hogy eljöttek. Vigyék hírét a kiállításunk-

nak! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy június 20-

ának éjszakája, a Múzeumok Éjszakája idén a játék jegyé-

ben zajlik nálunk. Lesz dixieland, bábjáték, bűvész- játék-

készítés, játékfoglalkozások.”  

A kiállítás 2015. július 19-ig látogatható az Erdős 

Renée Ház nyitvatartási idejében, 14-től18 óráig (hétfő 

szünnap). Előzetes egyeztetéssel ettől eltérő időpontban is 

lehetséges. 

A kiállításhoz kapcsolódó programok 

Játékkészítés és játék, szerdánként (június 17-én, 24-
én, július 1-jén és 9-én 10-től 12 óráig), továbbá június 20
-án, szombaton, a Múzeumok Éjszakáján 18 órától és 27-
én, szombaton 15-től 18 óráig.  
A részvételi díj személyenként egy belépőjegy ára . 
(Gyermekeknek 200 Ft, felnőtteknek 400. Hat éven aluli-
ak számára ingyenes.) 

Játékbolhapiac: Június 27-én, szombaton, 15-től 18 
óráig bárki elhozhatja megunt játékait elcserélni vagy 
eladni. 

Helypénz: személyenként egy belépőjegy ára.  

Hogyan játszottak nagyszüleink? Gyermekrajz ver-

seny a kiállítás nyitva tartási ideje alatt.  A kiállítást láto-

gató gyerekek az itt szerzett élmények alapján lerajzolhat-

ják, lefesthetik, hogyan játszottak a nagyszüleik kiskoruk-

ban. Az elkészült „alkotások” a falra kerülnek, a kiállítás 

részévé válnak és pályázaton vesznek részt. A legjobb 

műveket zsűri díjazza.  Az eredményhirdetés, díjátadás 

július 17-én, pénteken, 17 órakor lesz! 

Amint láthattuk, a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesü-

let tagjai (Németh Lajosné, Paulikné Kiss Ildikó, 

Sztancsik Ferencné, Tóth Péter) kölcsönzőként is jelentős 

segítséget nyújtottak a kiállítás létrejöttéhez. A rendező-

nek azonban ezen kívül köszönetet kell mondani az ön-

kéntes teremőrként végzett munkáért is! Sztancsik Fe-

rencné, Lipcsei Magdolna, Udvariné Trencséni Mária, 

Huszár Imre és Szelepcsényi Sándor vállalt ilyen felada-

tokat. 

2 Paulikné Kiss Ildikó a 2002-es játékkiállításnak is az egyik legjelentősebb kölcsönzője volt. 
Azóta több játékkal és egyéb műtárggyal gyarapította muzeális gyűjteményünket. 
3 Tóth Péter az általa beadott játékot, az 1950-es, 60-as évek emblematikus játékát, a gombfocit 
intézményünknek ajándékozta.  

"Disznóvágó" társasjáték körülbelül az 1920-as évekből. 

Méry Ágnes Viktória gyűjteményéből 

"Gombfoci és az 1954-es iskolai gombfoci bajnokság juta-

lomkönyve Tóth Pétertől 

"Lemezjáték. Katonai teherautó 1916-ból. Domonkos 

László gyűjteménye  

"Gombfoci és az 1954-es iskolai gombfoci bajnokság juta-

lomkönyve Tóth Pétertől 
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Egyszerű fizika az egész 

Viccesen kezdhetnénk azzal, hogy már az ókori görög 

filozófusok felismerték azt az egyszerű fizikai összefüg-

gést, ami a tér, az idő és a tömeg között fennáll. Vagyis 

ha jó az idő, a tömeg kimegy a térre. Egy másik gyakran 

hangoztatott mondás, hogy minden mindennel összefügg. 

És valóban. A fizika törvényei olykor-olykor visszakö-

szönnek a társadalomtudományokban is. 

Az 1873-ban létrejött Budapest komoly vonzerőt gya-

korolt az ország, sőt más államok munkanélküli vagy 

éppen vállalkozó kedvű tömegeire. Ez a „tömegvonzás” 

pedig jelentős hatást gyakorolt a környező községek, idő-

vel városok településképére gyakran egyoldalúan torzítva 

azt. Hiszen – ahogy látjuk majd – hiába voltak, sőt van-

nak jelentős belső tartalékai a fővárosnak e téren, mégis 

az ide vándorlók egy része a városhatáron kívül keresett 

és talált magának lakhatást. Ez a népesség a munkát biz-

tosító fővároshoz minél közelebb igyekezett lakhelyet 

találni még az „elővárosokon” belül is, ha már a főváros 

határán belül ez nem sikerült számára. Vagyis az új tele-

pek alapvetően a főváros irányába fejlődtek ki. Fontos 

módosító tényező volt ebből a szempontból az agglome-

ráció vérkeringését biztosító, épp az 1860-1880-as évek-

ben kialakuló vasúthálózat, amely mintegy elektromágne-

ses erővonalakként funkcionált szintén magához vonzva 

a bevándorló tömeget. Hiszen alapvetően a vasút léte 

hozta elérhető távolságba a fővárost ezekről a települé-

sekről, de ettől kezdve nem csak az volt a kérdés, hogy 

mennyi idő alatt ér be a vonat a fővárosba – és persze ez 

mennyi pénzbe kerül -, hanem az is, hogy a vasútállomás 

milyen messze van az otthontól. 

Egy kis előtörténet – „Testvérvárosok” 

A fenti szempontok érvényesülése, illetve nem érvé-

nyesülése jelentős szerepet játszott Rákosmente, Buda-

pest XVII. kerülete kialakulásában is, azonban a kerület 

gerincét adó két település, Rákoskeresztúr és Rákoscsaba 

története között eleve nagyon sok hasonlóság fedezhető 

fel a kezdetektől. Első említésük (1265 és 1267) között is 

csak 2 év különbség van, bár utóbbi esetében az oklevél 

egy 1067-re datált (tehát épp 200 évvel korábbi) másik 

diplomát is magában foglal. Elnevezésük ekkor Pósa Rá-

kosa és Csaba Rákosa, amik egyesek szerint Rákos Pósá-

ját, illetve Rákos Csabáját jelentik, de véleményünk sze-

rint éppen fordítva, Pósa és Csaba személyek Rákos nevű 

birtokáról/birtokairól van szó, melyek minden bizonnyal 

a patakról kapták a nevüket, amiben az 1960-as években 

még bizonyosan éltek rákok. (Eltűnésüket a helyi közvé-

lekedés a péceli MÁV kórház működéséhez köti.) 

Györffy György szerint Aba nembeli Csaba 1002 körül 

István király nádora volt, aki talán Aba Sámuel apja, és 

az 1067-ben említett Aba nembeli Prügy ispán nagyapja 

lehetett. Rákoscsaba birtokosai Prügy ispán leszármazot-

tai, az Aba nembeli Bodrogkeresztúri-család tagjai vol-

tak, akik között előfordult a Csaba és a Pósa név is.1 

A tatárjárás mindkét települést elpusztította, legaláb-

bis erre utal templomaik régészeti feltárása, amely kora-

beli tűzesetről és tartós használaton kívüliségről tanúsko-

dik.2 Pósa Rákosán később az új templomot a Szent Ke-

reszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel, ami 

után a települést Szent Keresztnek és Keresztúrnak, egy 

ideig a török időkben Keresztösnek is nevezték. Pest vá-

rosának közelsége már a középkorban meghatározó lehe-

tett a pesti vásárral, a Rákos mezején tartott országgyűlé-

sekkel és a hajóhídon elérhető budai királyi udvarral, 

amelyek szempontjából egy közeli élelemtermelő birtok 

igen hasznos lehetett. A XV. században huszitává, a XVI. 

században reformátussá lettek. Véleményünk szerint a 

török hódoltság idején sem néptelenedtek el végleg, a 

visszafoglaló háború alatt a lakosság minden bizonnyal a 

környéken bujdokolhatott,3 sőt Keresztúron valószínűleg 

törökök is laktak. Erre utal a Tabán nevű településrész, a 

templom körül talált török sírok, a Török-kút neve, a 

Strázsahegy legendája, miszerint török őrök vigyázták 

onnan a vidéket – bár fennmaradt egy 1848/1849-es hon-

véd változat is -, a falusi szájhagyomány és végül a ke-

resztúri Hasszán családnév is.4 

A XVIII. század elején új birtokosok jelentek meg, Ke-

resztúron az evangélikus tót Podmaniczky-család, míg 

Csabán a katolikus német Laffert-család, ami mindkét 

helyen „némi” irányultságot adott a betelepítéseknek. 

Előbbire főként evangélikus tótok és svábok érkeztek, 

míg utóbbi katolikusokkal gyarapodott, akik jelentős ré-

sze német ajkú volt. Keresztúron a tótok a régi település-

részbe települtek (Tótfalu) lassan magukba olvasztva a 

Tabán katolikus magyarságát. Ettől nyugatra épült fel a 

Podmaniczky-kastély (és később a német kocsma), amin 

túl a németek kaptak telkeket (Németfalu). Csabán a re-

formátus magyarok nem engedtek idegeneket maguk 

közé („kálvinista vég”), a földesúr keleten épített kastélyt 

magának, valamint községi kocsmát, és ezen túl laktak a 

főként sváb katolikusok (Catholokus vég, azaz Katolikus-

Puzsár Imre 

Településegyesítés 2 az 1-ben 
Budapest XVII. Kerület, Rákosmente létrejötte 

Az Ikervárosok – településegyesítés, Mosonmagyaróvár egyesítésének 75. évfordulója alkalmából 

rendezett településtörténeti konferencián (Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, 2014. június 25-26.) 

elhangzott előadás szerkesztett változata. 

1 Karácsony János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp., 1900. 17-85. p., Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. köt. Bp., 1998. 513. és 553. p., 

valamint Németh József: Rákoscsaba története 1780-ig. Bp., 1983. 13-21. p. 
2 Írásné Melis Katalin: Árpád-kori falvak a Rákos-patak vidékén /896-1241/. In: Évszázadok a Rákosmentén. Szerk.: Kézdi Nagy Géza. Bp., 1996. 32-41. p. 
3 Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. Bp., 1995. és Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai – Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. 

Bp., 1985. adatai alapján 
4 Sinkovicsné Kalina Julianna: Rákoskeresztúr. Bp., 1958. 7-14. p. és TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr. Bp., 1969. 37-50. p.   
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utca). Persze a kettősség különbségeket is magába foglalt. 

Keresztúron más jogon éltek a svábok és a tótok. Előbbi-

ek a földesurak közös jobbágyai maradtak, míg utóbbia-

kat felosztották egymás között. Külön-külön községi 

szervezettel bírtak, 1/4-3/4 arányban fizették az adót, de a 

tót jegyző főségét a németek is elismerték. Csabán - úgy 

tűnik – a németek földbérlők lehettek szemben a jobbágy 

magyarokkal, de a reformkori nyelvi és jogi összeolvadás 

után csak a felekezeti ellentétek maradtak meg.5 

A tagosítás és az örökváltság Csabán 1836-39 és 1848

-51 között ment végbe, míg ugyanez Keresztúron min-

tegy 20 évvel később, 1859-ben és 1867-ben következett 

be. A földbirtokos mindkét helyen a nyugati, Pesthez 

közelebbi részt szerezte meg, míg Keresztúron a középső 

területet az Orczy-család örökös Wenckheimek kapták, 

addig Csabán a Laffertek adósság miatt 1889-ben eladták 

birtokuk északi részét Vigyázó Sándornak, Podmaniczky 

Zsuzsanna második férjének.6 

A parcellázások 

Az alábbiakban röviden felvázoljuk a parcellázások 

történetét. A házhelyosztásokat azok kezdő időpontja 

szerinti sorrendben közöljük, és nem említjük azokat a 

felosztásokat, amelyek valamely telep folytatását képez-

ték, azonban figyelembe kell venni, hogy nem ritkán több 

mint 3 évtized is eltelt, mire egy adott terület benépesült, 

illetve egyes helyeken a felosztást többször is meg kellett 

ismételni, amíg az végül sikeres lett. 

Rákoscsabán kezdődött előbb a parcellázás, és főként 

a Laffert örökös Schell és a Vigyázó örökös Bolza birto-

kokat érintette a Pesthez és persze Keresztúrhoz közeleb-

bi nyugati területeken. A közbirtokosság kezdte a parcel-

lázást 1881-ben a Belső Legelő egy részének felosztásá-

val, azaz az Ilonateleppel (báró Laffert Mathild lánya, 

Antos Ilona után) a keleti végen. (Ehhez csatlakozott 

1908-ban a Tisztviselők telepe és az eredeti Martintelep. 

Itt a 8. számú bakterháznál szerettek volna vasúti megál-

lót a helyiek, de nem valósult meg.) 1882 körül parcelláz-

tatta fel a róla elnevezett Antaltelepet báró Laffert Antal, 

aki emiatt katolikus volta ellenére a reformátusokkal sza-

vazott 1882-ben az új, kizárólag csabai vasútállomás el-

helyezéséről szóló vitában, hiszen házhelyfelosztása bir-

tokán, a református rész mellett, a Pesthez közelebbi ol-

dalon volt, így a református templomhoz vezető Rákos-

csaba utcánál látta volna szívesebben az állomást, nem a 

5 Puzsár Imre – Ádám Ferenc: Rákoskeresztúr társadalom- és gazdaságtörténete az újratelepüléstől a városegyesítésig. In: Rákoskeresztúr története. Szerk.: Ádám Ferenc. Bp., 2013. 71-72. p., 

Szánthó Géza: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése. Bp., 1996. 107-109. p., valamint Létay Miklós: II. A parasztok gazdálkodása Rákoscsabán és Rákoskeresztúron, Függelék, 

Pesty Frigyes helynévtára Rákoscsabáról és Rákoskeresztúrról. In: Évszázadok a Rákosmentén. Szerk.: Kézdi Nagy Géza. Bp., 1996. 52-8. p. 
6 Puzsár – Ádám, 2013. 46. p., valamint Puzsár Imre: Budapest XVII. kerület (Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákosliget) története 1950-ig – Rákoscsaba története 1950-ig, különös 

tekintettel a kül- és belterületek alakulására (szakdolgozat, ELTE BTK). Bp., 2008. 40-41. és 52. p. 
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katolikus templomhoz és a saját kastélyához vezető Széc-

henyi utcánál. (Végül a katolikusok nyertek.) 1900 körül 

Martin István a vasútállomástól északra épített bérháza-

kat, amit feleségéről Máriatelepnek nevezett el, de az 

utókor csak Martintelepként őrzött meg. 1907-ben követ-

kezett a Mathildtelep, 1909-ben a Miráktelep, amik im-

máron elérték a keresztúri határt. Jellemző, hogy míg a 

nyugati újtelepek hamar benépesültek jómódú lakókkal, 

addig az Ilonatelep utcáit csak 1929-ben nevezte el a kö-

zség,7 de mindkét újtelep lakói főszereplői voltak az 1918

-i forradalmi eseményeknek.8 

A Nagyatádi Szabó István-féle földosztás Csabát 

1924-25-ben érte el, és a Schelltelep I.-et, valamint a 

Bolzatelepet köszönhetjük neki a község délnyugati és 

északnyugati részén. Utóbbival létrejött a beépített terüle-

tek közötti kapcsolat Rákoscsaba, valamint Rákosliget, 

rajta keresztül Rákoskeresztúr és Rákoshegy között. Ezek 

a parcellázások mintegy indikátorként hatottak, hiszen a 

következő években sorra jöttek létre a különböző telepek: 

1929-ben a Fokányitelep és a Vangeltelep, 1930-ban a 

Csabagyöngye és a Schell II. telep és 1931-ben Rákos

(csaba)-kert(város). Mind-mind az egykori földesúri bir-

tokon, a község északnyugati és délnyugati részén alakult 

ki, miáltal a község szinte teljes nyugati külterülete 

egyetlen összefüggő belterületté vált.  A parcellázások 

hátterében többnyire a két nagy földbirtokos, báró Schell 

Gyuláné (szül. Antos Ilona) és elődei, valamint gróf 

Zichy Domokosné Bolza Marietta pénzügyi nehézségei 

álltak (a földreform mellett), amit kezdetben földterületek 

eladásával, majd a vállalkozók sikerein felbuzdulva saját 

parcellázással próbáltak meg kezelni. 1946-ban a legelő-

birtokosság is felosztatta a maradék Belső Legelőt, míg a 

Kiskúti-szőlő szerves fejlődéssel kezdett belterületté ala-

kulni.9 

Kezdetben a 3 nyugati telep, az Antal-, a Mathild- és 

a Miráktelep viselte a Rákoscsaba-Újtelep nevet,10 ami 

1914-ben vasútállomást is kapott az egykori keresztúri-

csabai közös állomás helyén.11 1924-ben ezek próbáltak 

önállósodni, de eredménytelenül.12 Majd a név idővel 

átszállt a vasútvonaltól északra található Bolza-, Vangel- 

és Martintelepekre. Az itteni lakosság bár egyesületet 

hozott létre a község (de főképp a saját) problémái keze-

lésére (iskola, temető, 60 holdas szántóföld a telep köze-

pén),13 igazán komolyan nem foglalkozott az önállósodás 

kérdésével, inkább a szomszédos Rákosligethez csatlako-

zás merült fel többször is. Rákoskert ennél messzebb 

jutott. Nem csak saját vasútállomása, postája, iskolája, 

orvosi rendelője, közigazgatási kirendeltsége, csendőrpi-

henője volt a községtől való távolsága miatt,14 hanem az 

önállósulása is szóba került a ’40-es években. Hiszen 

hiába parcellázták Csaba területét sorban északról dél 

felé, a benépesülés a vasútállomásoktól indult a távolabbi 

részek irányába, így a Schell II. telep települt be legké-

sőbb, szakadékot képezve a község törzsterülete és 

Rákoskert között. Rákoskertnek végül nem volt ideje önálló-

sodni, amit az anyaközség igyekezett is megakadályozni. 

Csabával ellentétben Keresztúron több szempontból is 

másképp alakultak az események. Az egyik lényeges 

különbség, hogy itt a község közepén északi és déli 

irányban kezdődött a parcellázás. Fuchs Ignác, egy zsidó 

kiskereskedő felismerte, hogy Keresztúr területe könnyen 

kitermelhető sóderben bővelkedik, amit ekkoriban a vas-

úti töltések építéséhez alkalmaztak, így előbb feltehetően 

kibérelte a szomszédos földeket, ahol bányákat nyitott, 

majd miután tőkét gyűjtött, a kínálkozó alkalmat kihasz-

nálva megvásárolta a Wenckheim-birtokot a község kö-

zépső részén. (Az egyelőre tisztázatlan, hogy a 

Podmaniczkyak közvetítésével, vagy épp az orruk elől 

elhappolva tett szert a területre, hiszen Podmaniczky Já-

nos sokat fáradozott a keresztúri uradalom kialakításán, 

egyben a Podmaniczky-örökség egyesítésén.) Fuchs Ig-

nác tevékenységét a vállalkozószellem hatotta át, így nem 

meglepő, hogy fiaival mezőgazdasági vállalkozásokba is 

fogott: tehenészetük, szőlészetük, szántóik voltak.15 

A peronoszpóra és filoxéra járványok után merült fel 

a parcellázás ötlete, amit 1892-ben nagy sikerrel hajtott 

végre. Ekkor jött létre a Zsófiatelep „A” része (felesége 

után) avagy Kálváriatelep (a dűlő neve után, mivel a te-

metői kálvárián túl volt, a községtől délre). Két évvel 

később már a telep „B” részét parcellázták (Nagyhangács

-dűlő, Sándorkatelep), majd az évszázad vége előtt a III. 

Fuchs parcellázás is megtörtént a Kishangács-dűlőn (a 

mai Melczer utcától délre). Az előbbi kettőtől nyugatra 

elhelyezkedő Kavicsbánya vasúti megálló előbb Rákos-

keresztúr-Nyaraló, majd 1913-tól Rákoshegy vasútállo-

más lett, és időközben átkerült a két telep közé. Valójá-

ban a nyaralóparcellákat többnyire befektetési-

spekulációs céllal vásárolták, csak lassan épültek rajtuk 

házak, így nem csoda, hogy a III. Fuchs parcellázás és 

Vigyázó Sándor 1902 körüli próbálkozása a szomszédos 

nyugati területeken egyaránt kudarcba fulladt.16 

1898-ban Fuchs a községtől északra fekvő birtokának 

egy részét eladta a szakszervezeti mozgalmi és munkás-

pénztári kezdeményezésből állami támogatással alakult 

Munkásotthon Szövetkezetnek, amihez a MÁV külön 

vasúti leágazással és megállóval (később Rákosliget vas-

útállomás) járult hozzá, hiszen sok alkalmazottjuk is a 

telepre költözött. Rákosliget 1903-ban már kisközség lett, 

majd miután Rákoscsaba ellenezte a csatlakozását, 1907-

ben önálló nagyközség. A munkásjelleg fenntartása a 

kezdetektől problémát jelentett, mivel a törlesztőrészletek 

fizetése a romló gazdasági környezetben a vártnál na-

gyobb terhet jelentett a munkásoknak, így polgári elemek is 

kezdtek házakat szerezni. 1911-ben megalakult a Polgári 

Otthon Szövetkezet, ami a Rákosliget és Rákoscsaba közötti 

területet vásárolta meg Fuchs Ignáctól újtelepe számára.17 

7 Puzsár, 2008. 97., 111., 113., 117., 125., 135., 143. p. 
8 Szánthó Géza, 1996. 275-276. p. 
9 Puzsár, 2008. 149., 167., 171., 177., 179., 207., 209. p. 
10 Puzsár, 2008. 117 p. 
11 A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve. Bp., 1914. 22. o. (konyvtar.ksh.hu / Tudásbázisok / Statisztikai tudásbázis) 
12 Budapest Főváros Levéltára, V.711.c., Rákoscsaba község képviselőtestületi jegyzőkönyvei, II. köt., 1924. aug. 19., 250. p. 
13 Bonta Mária Laura: Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története. Bp., 2004. 51-52. p. 
14 Puzsár, 2008. 195-198., 201. p. 
15 Puzsár – Ádám, 2013. 48-49. p. 
16 László Gábor – Puzsár Imre: Fejezetek Rákoshegy történetéből – Egy nagyközség és társadalma Budapest peremén, 1892-1950. Bp., 2014. 9-18. p. 
17 Dombóvári Antal: Rákosliget története 1907-1950. Bp., 2007. 7-16., 35-37. p., Szanyi Dezső: Rákosliget első negyedszázada 1899-1924. (szakdolgozat) Bp., 1995. 8-19. p. és Kovács István: 

Rákosliget története – Az első évtizedek. 1997. 16-17. p. 

http://www.konyvtar.ksh.hu
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1912-ben a Fuchs-fivérek megismételték a 

kishangácsi felosztást, azonban a terület végleges kiala-

kulásáig még évtizedek és számos kisebb parcellázás volt 

még hátra ekkor. 1921-22-ben aztán a három Fuchs par-

cellázás a Rákoshegy vasútállomás közeli Zsellér-dűlőn 

avagy Csapás-hegyen kialakult Ladjánszkiteleppel együtt 

Rákoshegy néven szintén önállósult,18 így Rákoskeresztúr 

első telepei mind elszakadtak az anyaközségtől (bár már 

1926-ban és 1945-ben is felmerült Rákoshegy és Rákos-

keresztúr visszaegyesítése),19 ami a másik lényeges kü-

lönbség volt Rákoscsabához képest. 

Keresztúron a földreform következtében 1926-ban 

jöttek létre újabb belterületek. A Podmaniczky-Vigyázó 

birtokon a Bélatelepet leszámítva – ami Pestszentlőrinc 

mellett jött létre, és 1949-ben szerződéssel át is adták 

neki – Rákoshegy mellett kialakult a Zsuzsannatelep (a 

Ladjánszkiteleppel átellenben a vasúthoz közel), illetve 

felosztották a területet a keresztúri bányák és a Kálvária-

telep között (egy sor házhely).20 A Fuchs-család 

Rákosligettől északra és nyugatra fekvő birtokaival telje-

sítette kötelességét, így az eredetileg sakktáblaszerű telep 

immáron háromszöggé alakult át.21 

1928-ban kihalt a Podminiczky-Vigyázó-család. Birtokai-

kat a Magyar Tudományos Akadémia örökölte, könyvtá-

ruk az Akadémiához került, kastélyukban múzeum nyílt. 

Amíg korábban a család nemigen foglalkozott a parcellá-

zás gondolatával, addig az Akadémia 1931-ben megkezd-

te a Régiakadémiatelep, 1938-ban a Podmaniczkytelep és 

az Akadémiaújtelep felosztását az anyaközségtől és 

Rákosligettől nyugatra, míg 1941-ben a Magyar Vegyi-

művek Rt. gyártelepe jött létre az utóbbi mellett. Ennek 

következtében Rákoskeresztúr vasútállomás jelentősége 

felértékelődött, de az Akadémiaújtelepnél tervezett állo-

más nem valósult meg. Tehát a főváros felé irányuló ter-

jeszkedés későn indult meg, sőt 1931-ben a katolikus 

egyház megkezdte a Keresztúr és Rákoscsaba közötti 

Szentlászlótelep felosztását, amit a szomszédos Falualatti

-dűlő felparcellázása követett 1939-ben, miközben 1930-

ban a rákoshegyi Ladjánszkitelep egy népszavazással 

tovább nőtt, illetve 1939-ben elkészült a szintén 

Rákoshegy mellett fekvő Rózsahegy rendezési terve is.22 

Összefoglalva. Amíg Rákoscsaba kifejezetten nyugati 

irányban fejlődött, gyakorlatilag belterületbe vonva a 

teljes nyugati külterületét, ami lényegében azonos a föl-

desúr által megtartott földekkel, de telepei nem szakadtak 

el, addig Keresztúr első telepei északon és délen önálló 

nagyközségekké alakultak, és csak később indult meg a 

fejlődés nyugatra, ugyanakkor mások a keleti irányú 

„terjeszkedésben” láttak fantáziát. A két község így ösz-

szenőtt, de Pesttel alig érintkeztek, Keresztúr lakott terü-

lete csak a X. kerületi Gömbös- / Városszéli teleppel, a 

mai Kőbánya-Kertvárossal nőtt össze, de máshol nem 

érték el telepei a fővárosi határt, ahogy a pesti újtelepek 

sem a keresztúrit. (Nem valósult meg pl. a XX. század 

eleji X. kerületi Felsőrákosi réteken tervezett parcellázás 

sem.) Nem volt ez másképp a többi környező településsel 

kapcsolatban sem, itt egyedül a teljes területét felosztó 

Pestszentlőrinc nyújtózkodott a keresztúri határig. 

18 László – Puzsár, 2014. 18-19. p. 
19 Puzsár – Ádám, 2013. 76-77. p. 
20 Puzsár – Ádám, 2013. 73-74. p. 
21 Dombóvári, 2007. 96. p. 
22 Puzsár – Ádám, 2013. 51., 74-75. p. 
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Integráció 

A telepek kialakulásával, illetve összeépülésével 

(1925) egyfajta „verseny” kezdődött Rákosliget és az 

anyaközségek között. 1930-ban a ligeti lakosok kérvé-

nyezték egyes felparcellázott csabai területek Ligethez 

csatolását, amit a csabai képviselő-testület elutasított az-

zal az indokkal, hogy hamarosan Liget, Keresztúr és Csa-

ba teljesen összenő, így akkor másfajta közigazgatási 

változtatásra lesz szükség. Rákosliget egyik érve nyilván-

valóan az lehetett, hogy a Szövetkezet vízműve biztosí-

totta a vezetékesvíz-szolgáltatást a Bolzatelep néhány 

utcájában. 1937-re sikerült elérni a rákoscsaba-

újtelepieknek, hogy a váci püspök az Apponyi utcáig a 

Rákosligeti Katolikus Egyházközséghez csatolta a csabai 

területeket, mert a csabai templom túl messze volt. Ekkor 

már oda tartozott a Régiakadémiatelep is, így következő 

lépésként aláírási kampány indult a területek közigazga-

tási átcsatolásáért, ami a keresztúri és csabai ellenálláson 

megbukott. A Pestkörnyéki Újság cikke egyenesen Tria-

nonhoz hasonlította az esetet. 

Még 1947 januárjában a ligeti Kommunista Párt meg-

alakulásának 2 éves évfordulójára készített községpoliti-

kai tervezetben is felmerült a Régiakadémiatelep 

Rákosligethez csatolása, noha addigra már más folyama-

tok is beindultak. Ezek egyike volt az a bizonyos 

„másfajta közigazgatási változtatás”, amely irányába 

szintén megtörténtek az első lépések. 1932-ben Rákoske-

resztúr javasolta Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget és 

Rákoskeresztúr egyesítését, amit Rákoscsaba elutasított, 

mivel nagy parcellázások folytak a községben, és alkal-

masabbnak tartották arra az időre halasztani a döntést, ha 

már egybeépültek a települések. (Nyilván a Keresztúrral 

való közvetlen egybeépülésre gondoltak, ami azonban 

1931-ben a Szentlászlótelep parcellázásának megkezdé-

sével már a küszöbön állt.) Ebben persze szerepet játsz-

hattak azok a bizonyos egyszeri jelentős bevételek, ame-

lyek az új parcellázásokkal immáron kilátásban voltak. 

Két évvel később már a belügyminiszter szorgalmazta az 

egyesítést. 1935-ben az alispán el is rendelte az egyesí-

tendő község próbaköltségvetésének összeállítását, amit 

Keresztúr készített el. Eszerint a kiadás 749.123 pengő, a 

bevétel 201.733 pengő, a hiány 547.390 pengő, amire az 

addigi községi pótadóknál magasabb, 313%-os pótadót 

kellett volna kivetni, ami ellentmondott a korábbi logikus 

következtetésnek, miszerint az egyesített település ösz-

szességében olcsóbban tudna működni, mint a községek 

külön-külön. Talán némi szándékosság is felfedezhető 

ebben, esetleg Keresztúrnak ekkor már mégsem állt érde-

kében az egyesülés. („Kétszer kettő néha öt,” ahogy a dal 

is tartja.) Mindenesetre Rákoscsaba így természetesen 

nem járult hozzá az egyesítéshez.23 Az évtized végére a 

keresztúri Szentlászlótelep valóban elérte a csabai Mirák- 

és Mathildtelepeket, így jogosan írta a Rákosi hírlap 1939

-ben, hogy Rákosmente négy községe „öntudatlanul is a 

várossá alakulás felé fejlődik.”24 

Itt érdemes elidőznünk kicsit. A két rákosmenti kö-

zség népessége már az 1900-as évek elején elérte a 10000 

főt, ahol a magyar közgondolkodás szerint a város kezdő-

dik, persze ekkor még korántsem voltak egybeépülve. 

Amikor 1935-ben legközelebb kerültek az egyesítéshez, 

lakosságuk már biztosan meghaladta a 25000 főt. Mit is 

jelentett ez akkoriban? Vajon milyen közigazgatási egy-

ség jöhetett volna létre? Ekkoriban (az 1941-es népszám-

lálást alapul véve) a törvényhatósági jogú városok közül 

a legnépesebb Szeged 136000 fős volt, a legkisebb Ko-

márom pedig kevesebb mint 31000 fős (Rákosmente 

1941-ben közel 35000 fős), tehát népességszám alapján 

akár ebbe a kategóriába is kerülhetett volna. Azonban ha 

jobban megvizsgáljuk a Budapest környéki városok státu-

szát (Budafok 24000 fő, Kispest 65000 fő, Pestszenter-

zsébet 77000 fő, Pestszentlőrinc 42000 fő, Rákospalota 

49000 fő, Újpest 76000 fő, utóbbi Budapestet nem szá-

mítva a megnövekedett ország 8. legnépesebb városa), 

láthatjuk, hogy csak a megyei városi (járási jogú) rangot 

érhették el, a törvényhatósági jogú városit (megyei jog) 

nem. Mivel a legkisebb megyei város, Felsőbánya csak 

4300 fős ekkoriban,25 ezért elég nagy biztonsággal kije-

lenthető, hogy amennyiben Rákosmente már 1935-ben 

létrejön, megyei városi státuszt kap, ami fejlődési lehető-

ségeit minden bizonnyal jelentősen javította volna. 

Nagy-Budapest 

A másik folyamat, amivel számolnia kellett a közsé-

geknek, Nagy-Budapest kialakulása volt, ami azonban 

eltérő módon érintette őket. Bárczy István polgármester 

és Harrer Ferenc tanulmánya 1908-ban látott napvilágot, 

és a Nagy-Budapest koncepció alapja maradt egészen a 

megvalósulásig. Mintaként Nagy-Bécs 1890. évi létrejöt-

te lebegett a szemük előtt, amivel a székesfőváros folya-

matosan rivalizált. A felvetés alapja az volt, hogy miköz-

ben Budapest népessége nőtt, statisztikailag alacsonyabb 

volt a vártnál. Ennek okaként a várost övező nyaraló- és 

gyártelepekre történő kiköltözést határozták meg (ekkor a 

főváros környékén 29 telep terült el 4740 holdon). Az 

elővárosok (községek) több előnnyel is bírtak a főváros-

sal szemben. Budapesten a telekspekulációk miatt drágák 

voltak az ingatlanok, és részben emiatt nem kapott elég 

teret az intenzív kertművelés, ami biztosíthatta volna a 

főváros zöldség- és gyümölcsellátását, így az élelmiszer 

is drága volt. Ugyanakkor a fővároson belüli nagy távol-

ságok gyors áthidalására még nem volt alkalmas a városi 

tömegközlekedés. Ezzel szemben az elővárosokban a 

kiépült MÁV-hálózat biztosította a gyors bejutást a fővá-

rosi munkahelyekre, ha épp nem egy gyártelepről volt 

szó, ami önmaga biztosította a munkalehetőséget.26 A 

MÁV nyújtotta lehetőségeket a születő HÉV vonalak 

egészítették ki, a közelben pl. a gödöllői HÉV vagy a mai 

50-es villamos (Budapest-szentlőrinci HÉV) vonala.  

Rákosmentén az 1897-ben már biztosan tervezett Bu-

dapest-péceli HÉV lett volna ilyen,27 ami 1909-ben került 

legközelebb a megvalósításhoz,28 de sosem valósult meg, 

noha 2000-ben még szerepelt a BKV hosszú távú tervei 

között. Megvalósult viszont az autóbusz-közlekedés. A 

Rákoshegyi, avagy Kovács Mihály Autóbusz Vállalat (a 

köznyelvben csak Maribusz a tulajdonos testvére, a kalauz 
23 Puzsár – Ádám, 2013. 75-77. p. 
24 Rákosmenti hírek. In: Rákosi hírlap. I. (1939) 16. sz. 4. p. 
25 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Bp., 1942. 333-334. p. 
26 Bárczy István – Harrer Ferenc: Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcsolásáról. Bp., 1908. 
27 Hírek. In: Rákoskeresztúr, 1897. szept. 5., 3–5. p. 
28 Budapest Főváros Levéltára, XI.1212., Budapest-péceli HÉV iratai, 1909-1913. 
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Kovács Mari után) 1931-től az 1950-es évek végéig mű-

ködött. Rákoshegyről Rákoscsabán keresztül a keresztúri 

strand érintésével közlekedett a budapesti Kőbánya 

Részvényserfőzőig. Kezdetben 1, majd a világháború 

alatt 4 busza üzemelt, 1939-től ünnepélyes alkalmakra 

személykocsit is lehetett bérelni. A háború után a vasút-

vonalak helyreállításáig egyetlen busza a kizárólagos 

közlekedési lehetőséget jelentette Rákosmente és Buda-

pest között a gyaloglás mellett. 1948-ban ismét 3 busz és 

egy 3 tonnás Mercedes teherkocsi állt szolgálatban.1948-

ban előbb a buszokat, az ’50-es években a teherautót álla-

mosították.29 1958-ban a Fővárosi Autóbuszüzem buszai-

nak megjelenése után jelentős sikerként könyvelték el, 

hogy már csak igen ritkán jár a Maribusz.30 

Az elővárosok további előnye volt, hogy jóval olcsób-

bak voltak az ingatlanok és a megélhetés is, és még az 

építési szabályok is enyhébbek lehettek, szabályozási terv 

pedig gyakran nem is volt, így nem kellett hozzá alkal-

mazkodni.31 (A gödöllői járás építési rendelete 1913-tól 

szabályozta a községekbeli építkezéseket, kivéve a 

keresztúriakat /beleértve ekkor még Rákoshegyet is/, 

mivel rá, mint építési szabályrendelettel rendelkező kö-

zségre, nem terjedt ki a hatálya.)32 

Sokan épp a fővárosból költöztek ki a fenti okok mi-

att, vagy csak egy közeli nyaralóhelyet keresve. Az ő 

infrastrukturális és kulturális igényeik magasabbak vol-

tak, amit igyekeztek helyben is kielégíteni, így fejlődést 

hozva a községekbe, amiknek azonban nem volt kellő 

anyagi fedezete még a parcellázásokkal összefüggő leg-

alapvetőbb dolgokra sem, úgymint az utak és járdák ki-

építése, közvilágítása, hogy az iskoláról, esetleg középis-

koláról, temetőről, orvosi és védőnői rendelőről ne is 

beszéljünk. Hiába jelentett egyszeri jelentős bevételt szá-

mukra a felosztás, ezt alapvetően nem az új telepekre 

kívántak költeni, miközben az újonnan építkezők adó-

mentességet kaptak, csak a fogyasztási adókat fizették, 

így az utak, járdák kiépítését, a csapadékvíz-elvezetést és 

a villamoshálózat kiépítését a közvilágítással együtt ha-

marosan a parcellázókra terhelték. Amíg az elővárosok-

ban lakók nem a fővárosban fizették az adókat, addig a 

közegészségügyi (kórházak) és közoktatási szolgáltatáso-

kat (középiskolák) ott vették igénybe, amivel ráadásul a 

népmozgalmi adatok is torzultak (többnyire otthon szül-

tek, de gyakran fővárosi kórházakban haltak meg). 

A tanulmánynak volt egy fontos eleme Rákosmentét 

illetően, ami sokáig így is maradt: Rákoskeresztúr és az 

addig különvált Rákosliget Nagy-Budapest részei voltak, 

Rákoscsaba azonban nem.33 Emellett a későbbiekben az 

is nyilvánvalóvá vált, hogy Rákosmentét a X. kerülethez 

csatolnák. 

Azonban a koncepciónak akadályai is voltak, és ezek 

hamar megmutatkoztak. Az 1918-19-es eseményekben az 

elővárosi munkásság komoly szerepet vitt, és 1919. ápri-

lis 27-én a Forradalmi Kormányzó Tanács el is határozta 

Nagy-Budapest létrehozását Rákoskeresztúrral és 

Rákosligettel, de továbbra is Rákoscsaba nélkül. Habár ez 

nem következett be,34 Nagy-Berlin 1920. évi létrejötte is 

bebizonyította, hogy az egyesített főváros megváltozott 

politikai vezetése hatással lehet az ország politikai veze-

tésére, amit itthon mindenképpen igyekeztek elkerülni, de 

egyrészt nem lehetett figyelmen kívül hagyni az 1920-

ban még mindig erős munkásmozgalmat, és a fejlődő 

agglomeráció is kikényszerített bizonyos változásokat. 

Az előbbinek köszönhető, hogy nem csak Budapest, 

de környéke is listás országgyűlési választókerület lett. 

Minden bizonnyal szintén ennek „köszönhető” a Magyar 

Királyi Államrendőrség felállítása is 1919-ben, amelynek 

budapesti főkapitányságához tartoztak a budapesti kerüle-

ti kapitányságokon kívül a dunai, újpesti, kispesti, pest-

szenterzsébeti és csepeli kerületi rendőrkapitányságok, 

míg a szintén Budapesten székelő vidéki főkapitányság-

hoz tartozott a mátyásföldi kapitányság, ugyanakkor Rá-

koscsabán Keresztúrra és Ligetre (valamint 1922-től 

Rákoshegyre) is kiterjedő illetékességgel működött 1924-ig 

29 Puzsár – Ádám, 2013. 65. p. 
30 Rákosmenti hétköznapok. 1958. 17. p. 
31 Bárczy – Harrer, 1908. 
32 Építési szabályrendelet. 1931. 
33 Bárczy – Harrer, 1908. 
34 TV vetélkedő segédkönyve 1969. 37-50. p. 
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egy kivételes államrendőrségi kirendeltség.35 1922-ben 

jött létre Budapest székhellyel a Központi járás, aminek 

Rákoshegy 1924-től végig, a többi rákosmenti község 

viszont csak 1936-1939-ig volt része. 

A következő lépésre a Nagy-Budapest felé vezető 

úton másfél évtizedet kellett várni. 1937-ben fogadták el 

a városrendezésről és az építésügyről szóló törvényt, ami 

a Fővárosi Közmunkák Tanácsa illetékességi körét 1939-

től kiterjesztette a Székesfővároshoz csatolandó városok-

ra és falvakra, köztük Rákoscsabára is. 1942-ben napvi-

lágra került Homonnay Tivadar főpolgármester tanulmá-

nya, ami szerint immáron Rákoscsaba is része volt a 

Nagy-Budapest koncepciónak, azonban Rákosmente to-

vábbra is a X. kerülethez került volna.36 

Településegyesítés 2 az 1-ben 

A háború után a politikai rendszer változásával már csak 

idő kérdése lett Nagy-Budapest létrejötte. A rákosmenti 

községeket közellátási szempontból még 1945-ben Buda-

pesthez csatolták. Nyáron Rákosliget központtal meg-

szervezték a négy rákosmenti községből álló Rákos Kör-

nyéki avagy Kerületi Rendőrkapitányságot, amely a Bu-

dapesti Főkapitánysághoz tartozott. 1947. április 13-án 

még ad hoc jellegű az az összejövetel, amit a rákosmenti 

villamos ügyében tartottak, és amit a résztvevők 

Rákosmenti Nemzeti Bizottságnak neveztek, bár 

Rákosliget Nemzeti Bizottsága későn értesült róla, így 

nem tudott részt venni az ülésen. 1948. május 27-én a 4 

község vezetőjegyzői és nemzeti bizottsági elnökei ülé-

seztek, ahol elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a 

községek várossá fejlesztésére. Augusztus 17-én a 

Rákoshegyi Nemzeti Bizottság ülésén már az hangzott el, 

hogy Rákosváros megvalósítása küszöbön áll. A névvá-

lasztás azért érdekes, mert 1950-ig Budapest XIV. kerüle-

te (Zugló) volt Rákosváros, tehát a név éppen „foglalt” 

volt. 

1949 végén mind a 4 községben megtartották az 

1949. december 31-ig meghosszabbított mandátumú kép-

viselőtestületek utolsó üléseit, ahol egyhangúan megsza-

vazták a Budapesthez csatlakozást, és egyben tagokat 

választottak a fővárosi közgyűlésbe, akik Pongrácz Kál-

mán budapesti főpolgármesterrel a tanácsválasztásokig 

irányították Nagy-Budapestet. Ezzel egyszerre valósult 

meg Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget és 

Rákoshegy egyesítése és Budapesthez csatolása annak 

XVII. kerülete formájában.37 

Tehát végül sikerült elérni, hogy Rákoscsabát is Bu-

dapesthez csatolják, és a négy község egy kerületet alkot-

hatott, nem kapcsolták őket a X. kerülethez. Ez azért is 

nagy eredmény, mert a XVII. (35753 fő) Budapest har-

madik legkisebb (de nem a legkisebb!) népességszámú 

kerülete lett az I. (32478 fő) és a XXII. (33050 fő) után, 

miközben a X. kerülettel (63407 fő) együtt sem érte vol-

na el a 100000 főt, amivel még mindig csak a 4. legna-

gyobb népességű kerület lett volna, igaz, hogy területét 

illetően viszont a legnagyobb lett. 

Társadalmi hatások 

A népességváltozásra jellemző, hogy a parcellázások 

előtt, 1870-ben együtt közel 4000 fős községek állandó 

lakossága 80 év alatt a kilencszeresére nőtt.38 Külön fi-

gyelmet érdemel Rákoscsaba népességének fejlődése. A 

XX. század első felében Rákoscsabán a lakosság száma 

több mint ötszörösére nőtt (1900: 3008 fő, 1949: 15601 

fő).39 A népszaporulat 1933-ban a 2. legmagasabb az 

országban. Ebben jelentős szerepe volt a természetes sza-

porodásnak is (18,8%, országos átlag: 7,3%, budapesti: -

0,4%), de még meghatározóbbak voltak a folyamatos 

parcellázások, a település terjeszkedése,40 aminek követ-

keztében ekkoriban évente 200-250 új lakás is épült. 

Az egyesülő községek társadalma több változáson is 

átment, azonban ezek is hasonlóak voltak. A „régi” társa-

dalmi szembenállásokat (Keresztúron a jobb módú néme-

tek és a szegényebb tótok, Csabán a reformátusok és a 

katolikusok) lassan mindkét területen új, azonos váltotta 

fel, az őslakosok és a bevándorlók érdekellentétei, ami 

Keresztúron 2 önálló község létrejöttéhez vezetett, míg 

Csabán ezt sehol sem sikerült elérni. Infrastrukturálisan 

az újtelepek magukkal húzták az anyaközségeket is, ha 

tudták. Ezt Rákosmentén leginkább a vízvezeték-

hálózaton lehetett lemérni. Keresztúr esetében Ligeten és 

Hegyen is (majd a Régiakadémiatelepen is)41 volt vízve-

zeték, míg az anyaközségben egyáltalán nem. Csabán a 

régi Újtelepen és Liget révén a Bolzatelepen volt vízve-

zeték, de az újtelepi vizet a község központjába is beve-

zették. 

A másik fő változás a foglalkozási összetételen mér-

hető. (Lásd I. táblázat.) Az alapvetően mezőgazdasági 

jellegű települések 1930-ban már ipari-szolgáltató jelle-

gűvé váltak. Az összehasonlítást itt jobban szolgálja, ha 

Rákoscsabát Keresztúr, Liget és Hegy együttesével („régi 

Keresztúr”) állítjuk szembe. Így az őstermelők aránya, 

10,8% és 12,5%, az iparban dolgozóké pedig 41,6% és 

41,7%, ami gyakorlatilag azonos, nincs lényeges eltérés a 

két fél között, és így volt ez a kereskedelem, a közszolgá-

lat és szabadfoglalkozás, valamint a nyugdíjasok és tőke-

kamataikból élők tekintetében is. Viszont lényegesen 

több közlekedési dolgozó élt Rákoscsabán (17,2 % és 

9%), míg napszámosból Keresztúron volt sokkal több 

(4,6% és 1,4%), ami talán a keresztúri és X. kerületi ker-

tészetekkel magyarázható. 

1930-as pillanatfelvétel a legalkalmasabb a községek-

ké vált újtelepek és az anyaközség közötti különbségek 

összehasonlítására is, mivel ekkor még nem igazán indul-

tak be Keresztúron az újabb parcellázások, így tisztán 

vethetők össze az adatok. Rákoshegy foglalkozási adatai 

a csabai és az „egyesített keresztúri” adatokhoz hasonló-

ak, kivéve persze, hogy alig éltek ott őstermelők, és ezál-

tal a többi foglalkozás űzői némileg magasabb arányt 

mutattak. Arányaiban pl. itt élt a legtöbb ipari dolgozó 

egész Rákosmentén, noha annak idején nyaralótelepként 

35 Szánthó, 1996. 290. p.  
36 Puzsár – Ádám, 2013. 77. p. 
37 Puzsár – Ádám, 2013. 77. p. 
38 1990. évi népszámlálás, 23. Budapest adatai. Bp., 1992. 176. p. (konyvtar.ksh.hu / Tudásbázisok / Népszámlálási digitális adattár (Néda)) 
39 Évszázadok a Rákosmentén. Szerk.: Kézdi Nagy Géza. Bp., 1996. 43-58. p. 
40 Rákospalota és Rákosvidék. Szerk.: Zsemley Oszkár. Bp., 1938. 297. p. 
41 Compass. 659. p. (Rákoskeresztúri Akadémiatelep Közmű Szövetkezet) 

http://www.konyvtar.ksh.hu
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42 Rákospalota és Rákosvidék. Szerk.: Zsemley Oszkár. Bp., 1938. 297. p. 

született meg. A munkástelepnek indult Rákosliget ezzel 

szemben kifejezetten polgári számokat mutat. Iparból 

élők, őstermelők és napszámosok arányaiban a legkeve-

sebben élnek itt Rákosmentén (ipari dolgozó 27,9%, a 

másik kettő szinte nincs is), viszont a többi foglalkozási 

ág jóval magasabb, bár a közlekedési dolgozók aránya 

nem éri el a Csabait. 

Ha Keresztúrt vetjük össze Liget és Hegy együttes 

adataival (tehát az anyaközséget az újtelepekkel), akkor 

látható, hogy Keresztúron a kevésbé jól jövedelmező és 

bizonytalanabb foglalkozásúak (őstermelés, ipar, napszá-

mosok) száma az átlagosnál jóval magasabb, míg Lige-

ten és Hegyen épp a többi, jobban jövedelmező foglalko-

zási ágból élnek többen. Persze Hegyen és Ligeten alig 

van őstermelő, míg Keresztúron arányuk a lakosság ne-

gyedéhez közelít, ugyanakkor az ipari dolgozók aránya 

itt a lakosság majd fele. Nyilván az anyaközségbe is sok 

bevándorló érkezett, de még így is bizonyosan állítható – 

ami más forrásból is ismert -, hogy az őslakosok is új 

foglalkozási ágakra tértek át. A fentiek alapján körvona-

lazódó társadalmi feszültség talán magyarázatot nyújt 

arra a még újabb ellentétre is, ami Keresztúron megfi-

gyelhető volt a XX. század első felében, mégpedig a 

szélsőséges politikai nézetek elterjedésére. 

Összességében az egyesítés idejére a népesség döntő 

többsége mindkét területen és minden községben 

(Rákosligeten és Rákoshegyen kizárólag) bevándorló, 

akik legnagyobb része az őslakosok jelentős részével 

együtt a fővárosban dolgozott munkásként vagy alkal-

mazottként, így igazán jelentős társadalmi különbségek a 

települések között ebből a szempontból nem voltak. 

Az egyesítés után 

1950 után sok minden megváltozott, és sok minden 

nem a XVII. kerületben. Az első évtizedekben a már 

felparcellázott területek benépesülésével csak lassan nőtt 

a népesség. Az infrastruktúra is csak lassan fejlődött. 

Ebben változást a keresztúri lakótelepek építése jelentett. 

Az óvárost szanálták, ugyanakkor kiépítették az összes 

fő közművet. Ez a kerület többi része csatornázásának és 

gázvezeték-hálózattal ellátásának alapját is jelentette, 

ami a ’80-as években vett nagyobb lendületet, és napja-

inkban fejeződik be. Ugyanakkor merült fel az igény 

újabb területek parcellázására. Ez a rendszerváltást köve-

tően a fővárosi agglomeráció átalakulásakor, vagyis az 

elővárosokba történő kiköltözési hullám során gyorsult 

föl, amiből a kerület is profitált. Népessége 2000-re 

megközelítette a 80 ezret, ami több mint 120%-os növe-

kedés 1949-hez képest. Ilyen mérvű növekedés egyetlen 

más fővárosi kerületről sem mondható el ebben az idő-

szakban, sőt egyes kerületek jelentős népességcsökke-

nést könyvelhettek el az utóbbi évtizedekben. Ugyanak-

kor azt is jelzi, hogy volt hová fejlődni, voltak tartalékok 

a kerületben, vagyis utal a kerület korabeli „elmara-

dottságára” a főváros többi részéhez képest. A lakóterü-

letek kiterjedése ugyan nőtt, de nem érte el újabb helyen 

a kerülethatárt, csak Ecser belterületei terjeszkedtek ki 

napjainkra Rákoskert határáig. A XVII. a főváros egyet-

len kerülete maradt, ahol a tanácsnak végig volt mező-

gazdasági osztálya, ugyanakkor jelentősebb ipar nem 

települt a kerületbe, így funkciója, jellege sem igazán 

változott. Valójában a Rákosmente nevet is csak 2008 

nyarán vette fel hivatalosan a kerület, ami állandó jelző-

ként a „Modern Kertváros”-t választotta, nem véletlenül. 

  Rákoscsaba Rákoskeresztúr Rákosliget Rákoshegy 
"régi Keresztúr" 

együtt 

Liget és Hegy 

együtt 

lakosság (fő) 8189 7550 3112 4198 14860 7310 

őstermelő (%) 10,8 22,7 0,3 3,2 12,5 2,0 

ipar (%) 41,6 44,9 27,9 46,0 41,7 38,3 

kereskedelem (%) 6,2 5,8 13,1 11,0 8,8 11,9 

közlekedés (%) 17,2 6,5 12,8 10,8 9,0 11,7 

közszolgálat és szabadfog-

lalkozású (%) 
5,9 4,0 14,9 9,8 7,9 12,0 

nyugdíjas és tőkekamatai-

ból él (%) 
14,1 4,7 22,9 13,4 11,0 17,4 

napszámos (%) 1,4 8,4 0,5 0,9 4,6 0,7 

egyéb (%) 2,8 3,0 7,6 4,9 4,5 6,0 

A népesség foglalkozási ágak szerinti aránya Rákosmentén 1930-ban42 
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Szegedi Albert, 1892 óta volt Rákoskeresztúr jegyző-

je. Jegyzősége 12 éve alatt a helyi adó az ötszörösére 

nőtt, míg vagyona a semmiről 160000 forintra. Bár saját 

háza volt a Zsófiatelepen, mégis sikerült elérnie, hogy 

jelentős összeget kapjon a községtől lakhatásra. Ezek 

miatt a polgári értékrendű Rákoshegy1 és Rákosliget is el 

akart szakadni, amivel Szegedi járandósága is csökkent 

volna. Ezt azzal igyekezett megakadályozni, hogy olyan 

terheket rótt Keresztúrra, amiket az anyaközség egymaga 

nem bírt volna el. Adóügyi jegyzői állást szervezett, ami-

vel a munkája is kevesebb lett, majd saját községi orvosi 

állást a körorvos helyett.2 (Egyszer már 1896-97-ben is 

elhatározták községi orvosi állás szervezését.3) Itt azon-

ban figyelembe kell vennünk, hogy az 1876. évi XIV. 

törvény értelmében a 6000 főnél népesebb községek kö-

telesek voltak saját orvost tartani, bár kisebb községekkel 

(legfeljebb összesen 10000 főig) a vármegye döntése 

alapján továbbra is alkothattak körorvosi kört. Ekkor Ke-

resztúr népessége 8000, hivatalosan 6300 fő volt, így 

Rákoscsabával együtt nagy valószínűséggel meghaladta a 

10000 főt, de Rákosliget nélkül hivatalosan csak 4400-an 

lakták volna.4 Mindenesetre a körorvost, dr. Haas Feren-

cet Szegedi nem tudta megnyerni magának.5 

Dr. Haas 1882 óta volt keresztúri körorvos,6 ráadásul 

előde édesapja, dr. Haas József volt,7 így jól ismerték a 

községben. Haas elvesztése után Szegedi saját jelöltet 

szeretett volna indítani barátja, dr. Rácz Miksa magán-

gyakorlóorvos személyében, aki szintén Keresztúron ren-

delt, de az 1902. december 12-én tartott tisztújító széken 

a választásra kirendelt szolgabíró, Tahy István még csak 

nem is jelölte Ráczot.8 Erre Szegedi sértegetni kezdte a 

szolgabírót. (A községi orvost, mint községi közegés-

zségügyi tisztviselőt, és mint a községi elöljáróság tagját 

élethosszig választotta a község, de a jelölés joga teljes 

egészében a tisztújító közgyűlés elnökének, a főszolgabí-

rónak vagy küldöttének a kezében volt.) Végül dr. Haas 

Ferencet megválasztották községi orvosnak, de a főszol-

gabírói hivatalban jó kapcsolatokkal rendelkező Szegedi 

elérte, hogy a választást megsemmisítették.9 

1903 szeptemberében ismét orvosválasztásra került 

sor. Tahy szolgabíró ezúttal választás nélkül egyszerűen 

kijelentette, hogy dr. Haas Ferenc a községi orvos, amit 

Szegedi pártja megfellebbezett. A vármegye a fellebbe-

zést jóváhagyta, amit viszont dr. Haas pártja fellebbezett 

meg. Időközben a vármegye a körorvos - amely pozíciót 

egyelőre még mindig dr. Haas töltött be - székhelyét Sze-

gedi közbenjárására10 áttette Rákoscsabára, és hamarosan 

kötelezték is, hogy ott lakjon, így amíg korábban 2 orvos 

is volt a községben 750 koronáért, addig most csak egy 

orvos 1550 koronáért.11 

1904-ben a vármegye fegyelmi eljárást indított Szege-

di ellen. Az indokok szerint a hivatali állásokra maga 

nevezett ki egyéneket, ahelyett, hogy a képviselő-testület 

választott volna meg őket. A jegyzőséggel egyszerre be-

Puzsár Imre 

Egy „kis” keresztúri csetepaté – 110 éve történt 
avagy adalék Rákosliget és Rákoshegy önállósodásához 

Az első telepieket is érintő politikai botrány Rákoshegy első háztulajdonosainak és talán legmeg-

becsültebb teleptársainak szembenállását hozta magával, akik ráadásul szomszédok voltak. Az 

ügyről a Rákoskeresztúr és vidéke című lap hasábjai tájékoztatnak, ami - úgy tűnik - főként a 

rákosligetiek és a polgári lakosság elégedetlenségét és emiatt az anyaközségtől való elszakadni 

vágyását fejezte ki, és határozottan a korteskedés céljával, a választási kampány idejére jött létre. 

(A lap a rákosligeti Pátria Nyomdában készült Kiss Károly szerkesztésében.) 

1 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. jún. 15., 1. o., A községi választások előtt. 
2 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. szept. 15., 2–3. o., Községi krónika. 

4
 Rákoskeresztúr, 1897. máj. 5., 2–3. o., Községi ügyek 

4 Rákoskeresztúr és vidéke, 1903. nov. 1., 2. o., A községi orvos kérdése. 

5 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. szept. 15., 2–3. o., Községi krónika. 

6 PML, IV.427.b., 5269/1914. 

7 DR. DOMBÓVÁRI ANTAL: Orvoslás a Rákosmentén. Budapest, Erdős Renée Ház, 2003., 8. o. 
8 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. szept. 15., 2–3. o., Községi krónika. 

9 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. szept. 15., 2–3. o., Községi krónika.  

10 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. aug. 15., 2. o., Az orvoskérdés.  

11 Rákoskeresztúr és vidéke, 1903. nov. 1., 2. o., A községi orvos kérdése.  

Szegedi Albert arcképe egy tablóról, amelyet 

az ipartestület 1912-es zászlószentelésének 

emlékére készítettek. (ERH fotótára) 
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töltötte a takarékpénztár igazgatói tisztséget is, de össze-

férhetetlenségét a jegyzői hivatallal nem vizsgálták. 

Helytelenül vetette ki az adót (ugyanarra az adóalapra 

különböző összeget vetett ki adózótól függően), ami a 

vármegye szerint elfoglaltságának tudható be. A jegyzői 

deputátum (tisztviselői föld) fáit kivágatta, és saját céljára 

használta, amit be is vallott, noha csak a föld haszonélve-

zetére volt joga. A kisbírót saját céljaira alkalmazta. A 

község petróleumát használta, de kérdés, hogy fizetett-e 

érte. Végül - ahogy azt már említettük - a szolgabírót még 

az 1902. évi orvosválasztás alkalmával megsértette.12 A 

miniszter rendeletére tartott 2 éves vizsgálat végeredmé-

nyeként Szegedit csak a szolgabíró megsértéséért bírsá-

golták meg 200 koronára, a többi vádpontban inkább csak 

mentegette a vármegye a lap szerint.13 Szegedi a 

zsófiatelepiekre is jogtalanul vetett ki évi 6000 korona, 

összesen 24000 korona adót, aminek a behajtását a vár-

megyei törvényhatósági bizottság megszüntette.14 Ekkor-

ra már a bíróválasztás is jócskán esedékes volt (már 1903

-ban meg kellett volna tartani), de a nyugdíjba készülő 

Szegedi előbb orvost szeretett volna, és csak utána bírót.15 

A fegyelmi eljárás kudarca után a községi ellenzék 
úgy döntött, hogy leváltja a Szegedi ügyeit elnéző elöljá-
róságot Kovács György bíróval az élen. 1904 májusában 
a szolgabíró elrendelte, hogy másfél év huzavona után 14 
nap alatt ejtsék meg a bíróválasztást.16 Persze ehhez 
előbb új képviselő-testületet kellett választani, amit az 
aktuális képviselő-testület új szabályrendelet alapján kí-
vánt megejteni, amit a vármegye még nem is hagyott 
jóvá. Ebben megváltoztatták a választókerületek arányát, 
így a felemelt 20 képviselői helyből 4-re (1/5) választhattak 
a ligetiek, és 16-ra az anyaközség és a Zsófiatelep lakói.17 
Csakhogy a 10800 főre becsült lakosságból18 3600 volt 
ligeti (1/3), akik 250-260 szavazót adtak, aminek aránya a 
választójogi cenzus anyagi és szellemi küszöbét figyelem-
be véve magasabb lehetett, mint az anyaközségieké, és 
egyértelműen magasabb volt még az 1100 fős és 35-36 
szavazót adót rákoshegyiekénél is, akiknek a szavazatára 
szintén számítottak,19 olyannyira, hogy a zsófiatelepi Mán-
di Márton Zsigmondot választották bírójelöltjüknek.20 

A jegyző következő trükkje a választói névjegyzék 
manipulálása volt. A választói névjegyzéket június 28-tól 
július 2-ig lehetett megtekinteni. Vagyis lehetett volna, 
mivel nem függesztették ki, hanem a jegyzőnél vagy be-
osztottainál lehetett megnézni. Csakhogy ők valahogy 
sosem tartózkodtak a községházán, és meg sem lehetett 
őket találni,21 amiért az ellenzék panaszt tett a szolgabíró-

nál.22 Végül nagy nehezen csak hozzáfértek a listához, és 
persze kiderült, hogy sokan lemaradtak róla, amiért a 
község által meghirdetett határidő utolsó napján, július 17
-én tettek észrevételeket. A községi elöljáróság azonban 
elutasította ezeket, mivel a törvény szerint csak 5 napig 
lehet észrevételezni a jegyzéket. Ezért újra a főszolgabí-
rói hivatalhoz fordultak, mivel a község félrevezette a 
polgárokat, és a főszolgabíró helyettese kilátásba is he-
lyezte az eljárás megsemmisítését,23 majd a főszolgabíró 
előírta, hogy a névsort újból tegyék közszemlére.24 

Végül 1904. november 24-re írták ki a képviselő-
választást. Persze munkanap lévén a Pesten dolgozó 
munkásoknak és tisztviselőknek igencsak sietniük kellett, 
hogy időben hazaérjenek szavazni.25 Közben az esélyeket 
latolgatva, és Szegedinek a keresztúri gazdák és az újtele-
pi polgárok közötti ellentét szítását kikerülendő, Mándi 
Márton Zsigmond visszalépett a bírójelöltségtől 
Altziebler Kis Jakab keresztúri gazda javára.26 Mivel a 
tisztújítás leghamarabb a közgyűlés megalakulását követő 
harmadik napon lehetett, és a képviselő-testület általában 
már a választás estéjén megalakult, Szájbély Dénes és 
társai népgyűlés összehívására kértek engedélyt novem-
ber 27-re, ami a tisztújítás előrelátható időpontja volt. 
Szájbélyék célja bírójelölés volt, ami miatt a főszolgabíró 
nem is engedélyezte a gyűlést, hiszen az ebben az esetben 
is a tisztújító szék elnökének a joga. Az emberek mégis 
gyülekezni kezdtek aznap a Piac téren (ma Szent Kereszt 
tér). A kivezényelt csendőrség megkezdte a tömeg oszla-
tását, amihez a szervezők időt kértek. Ekkor állítólag a 
tömegből Pajer rendőrbiztos (valószínűleg a korábbi 
rákoshegyi esküdt) jelt adott a szuronyrohamra, mire a 
csendőrök szétverték a gyűlést. Sokan megsebesültek, de 
halottról szerencsére nem volt hír.27 

A bíróválasztást persze elhalasztották. Szegedi ekkor 
azon kezdett mesterkedni, hogy Altziebler még csak a 
jelöltek közé se kerüljön be, ezért Kovács György bíró 
mellé még másik két jelöltet keresett. (A tisztújító szék 
elnöke 3 jelöltet állított, akik közül választani lehetett.) 
Szegedi pártja az összejöveteleit Gébele János „a Polgári 
körhöz” címzett korcsmájában tartotta, ami Újszeg 
(valószínűleg Újlak) községrészben volt.28 A tisztújítást 
végül 1904. december 23-án tartották, amit Kovács 
György addigi bíró, Szegedi jelöltje nyert meg.29 A bíró-
választás ellen Kiss Károly és társai panaszt adtak be, 
mivel az Altziebler Jakabot jelölőket a főszolgabíró a 
bírójelölésnél figyelmen kívül hagyta. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye 1905. április 10-i bizottsági közgyűlése 
elutasította a panaszt, mert a főszolgabíró joga a jelölés.30 

Ezzel az ellenzék és az újtelepiek „keresztúri” kísérle-
te, illetve a Rákoskeresztúr és vidéke lap is véget ért. 
Kovács Györgyöt később többször is újraválasztották, így 
egészen 1917-ig maradt községi bíró. Szegedi Albert még 
1913-ig töltötte be a főjegyzői tisztet.31 Dr. Haas Ferenc 
ugyanekkor vonult nyugdíjba községi orvosi állásából, 
amit azonban nem Keresztúron, hanem Rákoscsabán töl-
tött be 1908-tól, a csabai községi orvosi állás megszerve-
zésétől.32 Addig körorvos maradt csabai székhellyel.33 
1908-ban Csaba kiválásával a körorvosi székhely vissza-
került Keresztúrra, és feltehetően dr. Rácz Miksát válasz-
tották meg a tisztségre. Aztán 1911-ben – úgy tűnik – 
mégiscsak dr. Rácz Miksa lett Keresztúr első községi 
orvosa. 1914 novemberében hunyt el.34 Örök álmát ma is 
a keresztúri zsidó temetőben alussza.35 Rákosliget 1907-
ben önálló nagyközség lett, Rákoshegy azonban egyelőre 
Rákoskeresztúr része maradt. 

12 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. máj. 1., 1. o., Régi nóta… . 
13 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. máj. 15., 1–2. o., Fegyelmi akkordok.  

14 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. nov. 15., 1–2. o., Községi választás. 
15 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. dec. 1., 3. o., Községi krónika.  

16 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. jún. 1., 3. o., Hírek... 
17 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. jún. 15., 1. o., A községi választás előtt. 
18 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. nov. 15., 1–2. o., Községi választás. 
19

 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. okt. 15., 1-2. o., Községi krónika. 
20 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. aug. 1., 3. o., Hírek. 
21 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. júl. 1., 4. o., Hírek. 
22 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. júl. 15., 3. o., Hírek. 
23 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. aug. 1., 1. o., Csak várjatok! 
24 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. aug. 15., 1. o., Választások előtt. 
25 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. nov. 15., 1–2. o., Községi választás. 
26 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. nov. 15., 2. o., Nyilatkozat. 
27 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. dec. 1., 1-2. o., Kezdődik az erőszak!. 
28 Rákoskeresztúr és vidéke, 1904. dec. 1., 2. o., Választási hírek és 1904. jún. 1., 3., Hírek.  
29 PML, IV.427.c-2. 2. doboz. 
30 PML, IV.427.c-2. 2. doboz. 
31 Magyarország tiszti cím- és névtára. 1-51. kötet. Budapest, Eggenberger, 1873–1944. 
32 PML, IV.427.b., 5269/1914. 
33 SZÁNTHÓ GÉZA: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése. Budapest, k. n., 

1996., 180. o. 
34 DR. DOMBÓVÁRI ANTAL: Orvoslás a Rákosmentén. Budapest, Erdős Renée Ház, 2003., 13. o. 
35 HÓDOS MÁRIA: Kétezren voltak. Budapest, k. n., 2006., Rákoskeresztúr, 33–55. o. 
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