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Rákoscsaba a középkorban és a török hódoltság idején

Puzsár Imre
A név eredete
Szánthó Géza szerint Rákoscsaba a nevét a csabamagyaroktól nyerte, akik
egykori vezérük után Csabának nevezték, és a többi hasonnevű telepüktől
megkülönböztetésül tették hozzá a Rákos előtagot.1
Németh József szerint a magyarok között szájhagyományban élő hun mon-
dának oly módon van köze a Csaba nevű településekhez, hogy a XI. századi
bukott pogánylázadásokban résztvevőket, akik eredeti pásztorkodó életmód-
jukat feladva a frissen települő belső gyepükön találtak megélhetést, hason-
lította környezetük Csaba magyarjaihoz,  és a településekre ebből már csak
a Csaba név ment át valamilyen vidékjelzőt felvéve.
Annyi bizonyos, hogy a Csaba személynév. Anonymus Csabának nevezi At-
tila fiát, Aventinus pedig az augsburgi csatában emlékezik meg egy Schaba
nevű magyar vezérről. 1002-ben István király nádora Aba nembeli Csaba volt,
akiről Györffy György szerint a település a nevét kapta, és aki valószínűleg
Aba Sámuel király apja lehetett. (Később látjuk majd, hogy a falu első birtoko-
sai valóban az Abák voltak.) Amennyiben feltételezhető, hogy az Anonymus
által említett Ed és Edömén apját, akik Aba Sámuel király ősei voltak, valóban
Csabának hívták, akkor Csaba nádor már nem az első volt a családban ezzel
a névvel, ami a későbbiekben is előfordul az Aba nembeliek körében.
Csabarákosa mellett feküdt Pósarákosa, Keresztúr valószínűsített előde az
Árpád-korban. A két településnév rokonsága azonnal szemebetűnő: mind-
kettőben található egy személynév és mellette a rákos szó, ami minden bi-
zonnyal a települések mellett folyó víz nevéből ered. Még első említésük
között is csak két év a különbség (1267. és 1265.), feltéve persze, hogy az 1067-
i interpolált oklevelet figyelmen kívül hagyjuk. Ha a nevek szerkezetét te-
kintjük, Németh József szerint értelmezése Csabája Rákosnak. Györffy
György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzában azonban számos
település található hasonló szerkezettel: személynév + háza, földe, telke bir-
tok. Sajnos csak egy szerepel Csabával: Csabavára Baranya vármegyében, de
éppen Pósarákosa határosa pl. Bökényfölde. Ezekből nyilvánvaló, hogy nem
Csabája a várnak és Bökénye a földnek értelemről van szó, hanem éppen
fordítva, Csaba és Pósa Rákosairól, még akkor is, ha a Rákos nem köznév,
hanem minden bizonnyal tulajdonnév. Nem tudni, hogy a Rákos pontosan
mire vonatkozik, de valószínű, hogy a patakról átterjedt a környező földekre,
amiket pl. elöntött vagy közrefogott. Ebből akár arra is következtethetünk,

1 SZÁNTHÓ Géza: Rákoscsaba község leírása – régi és újkori ismertetése, Második, reprint
. kiadás, 1996, (Szánthó 1996) III. A község elnevezése; 19–20.
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hogy eredetileg csak egy Rákos nevű birtok volt, ami valamiféle osztozkodás
után került részben Pósa, részben Csaba birtokába, akiket a megkülön-
böztetés érdekében meg is örökítettek a településnevekben. Továbbmenve,
lehet, hogy rokoni kapcsolatban álltak, az osztozkodást tekintve pl. lehettek
testvérek. Ha elfogadjuk Györffy György véleményét, miszerint Csaba ná-
dorról kapta a nevét a község, akkor akár neki is lehetett egy Pósa nevű
fivére. Ugyanakkor valószínű, hogy „Rákos”-hoz nemcsak Csabarákosa és
Pósarákosa tartozott egykor, hanem más földek is, hiszen a XIV. század ele-
jén a Margit-szigeti apácáknak is Rákoson volt földbirtokuk.2

Puzsár Imre
Rákoscsaba birtokosai
A Rákoscsaba birtokosaira vonatkozó első forrás IV. Béla 1267-i interpolált
oklevele. Az interpolált rész, azaz az 1267-i diplomába foglalt másik oklevél
dátuma 1067,  és arról szól,  hogy az Aba nembeli Péter ispán megalapítja
a százdi monostort, és birtokokkal látja el azt. Ezen birtokok egyike Csabará-
kosa, amit Géza hercegtől kapott és amit 6 szőlőművessel és 12 háznép
szántóvetővel adományozott tovább. Az interpoláció valamely korábbi ok-
levél szövegének vagy szövegrészletének új oklevélbe foglalását jelenti ál-
talában a korábbi oklevél megerősítése végett, azonban hitelessége nem fo-
gadható el feltétel nélkül, mert gyakran nem ellenőrizték megfelelően az ere-
deti diploma hitelességét, így az interpolálás az oklevélhamisítás melegágya
volt.
Az 1267-i oklevél szerint ugyanis az Aba nembeli Prügy fia, Artolf igazolván
birtoklását, királyi megerősítést nyer azon birtokokra, amiket őse, Péter ispán
adományozott 1067-ben a százdi nemzetségi monostornak, ami azonban a
tatárjárás idején elpusztult. (A Százd dűlőnevet Pesty Frigyes gyűjtötte a Bor-
sod megyei Mezőcsátról, ugyanakkor van egy Százdi-sziget a szomszédos
Tiszakeszi határában is, ahol fel is tárták a monostor középkori romjait.)
A nemzetségi monostorok afféle korabeli kegyalapítványok voltak, amelyek
feladata rendszeres misézés és imádkozás volt az adományozó család tag-
jainak lelki üdvéért, akiket az egyházban (értsd: a templomban) temettek el.
Az Abák valószínűleg a nyolcadik magyar törzs, az Etelközben csatlakozott,
és a kazárok három fellázadt törzséből egyesített kabarok vezérei lehettek.
Anonymus szerint – aki a XII. század végén, tehát a kunok tatárjárással
összefüggő befogadása előtt saját kora állapotait visszavetítve írta meg a hon-
foglalás történetét – az Oroszországban, Kijev alatt csatlakozott 7 kun törzs
vezérei, köztük az Abák ősei, Ed és Edömén, mind a Bükk, a Mátra és a Zemp-

2   750 éve történt Rákoskeresztúr első írásos említése – Adatok a település birtoklástörténetéről
. a középkortól a XVIII. századig, In: Rákosmenti Múzeumi Estek, X. évf. 3. szám, 2015. ok.- .

. tóber, (Puzsár 2015a), 6–7, 9.
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léni-hegység déli lábánál kaptak földet – kivéve Etet, akiről nem szól. Az itt
talált szlávok a betelepülőket poloveceknek, palócoknak, azaz szintén
kunoknak nevezték. Emléküket a sajátos á-zó tájszólásáról híres néprajzi táj-
egység, a Palócföld őrizte meg, aminek tágabb vidékén helyezkedtek el az
Aba nem birtokai.
A XIV. századra az Aba nem 27 ágra oszlott. Aba nembeli Prügy ispán fia
Artolf, aki 1267-ben a Százdi Monostortól „visszaszerezte” Csabát, a Bod-
rogkeresztúry-ág tagja volt. Prügynek két fia volt, Artolf mellett István. Ar-
tolfnak egy ismeretlen nevű lánya volt, így Csabát valószínűleg István fiai,
Posár László és Posár János örökölték. Ők minden bizonnyal az Aba nem
Amádé ágának nevet adó Aba Amádé nádor, az ország északkeleti része oli-
garchájának és fiainak hívei voltak az Aba nem többi családjának nagy részé-
vel együtt.
A Bodrogkeresztúriak nem egyedül bírták a Salamon király korában kelet-
kezett százdi és a taktaközi prügyi, továbbá a debrői monostort, hanem az
Aba nem debrői ágával együtt egészen 1352-ig, amikor is felosztották egymás
között birtokaikat: a debrői ág a Heves megyei debrői völgyben fekvő jószá-

Az 1267. évi oklevél, amelybe átírták az 1067-es szövegét. A Csaba Rákosára vonatkozó
szöveg alulról számolva a nyolcadik sor vége fele olvasható
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gokat tartotta meg, míg a Bodrogkeresztúriak Százdot, Prügyöt és Erdőbé-
nyét. A debrői ág tagja például Bökény, akit már 1255-ben tállyai lakosnak
mondtak, és két fia is volt, Makján és Fülöp, így az érdekes egybeesés ellenére
nem lehet azonos a Pósarákosa melletti Bökényfölde névadójával, akinek
nem volt utóda. Az ekkor már Debrői családnak nevezett ág Debrői István
pártoskodása miatt 1411-ben Zemplén megyei birtokait, Tállyát, Tokajt és
Tarcalt elvesztette. Ennek később lesz jelentősége.
Csabarákosa és Pósarákosa névadásának szempontjából lehet érdekes egy
másik Aba nembeli ág, az Apos-ág. Birtokaikról nem sokat tudunk, ugyanak-
kor már neveik is sokatmondóak, hiszen Apos fiai Bökény és Csaba, akikről
1252–1255 közöttről maradt fenn adat, és utódaikról nincs ismeretünk, tehát
ez a Bökény akár már Bökényfölde birtokosaként is szóba jöhet. (Az 1265-i ok-
levél alapján egyértelműnek tűnik, hogy Bökényfölde elnevezése a forrásban
említett örökös nélkül elhunyt Bökényhez köthető, tehát XIII. század közepi.)
A Csaba és Bökény név nem ritka, azonban a Pósa név, ami egyesek szerint
kicsit jelent, mások szerint a Pál becézése, nem fordul elő az ismert Abák
körében, leginkább Apos neve hasonlít rá. Persze azért Pál nevű család-
tagokat ismerünk a nemzetségből. Ha nem is ők a tényleges névadók, em-
lítésük akkor is bizonyítja, hogy ezek a nevek előfordulnak, és minden
bizonnyal korábban is előfordultak az Aba nem tagjai körében. Ezek alapján
valószínű, hogy Pósarákosa és Csabarákosa valóban egyazon család, még-
pedig az Aba nemzetség tagjairól kapta a nevét és talán ide sorolható még
Bökényfölde is.
Rákoskeresztúr hosszú idő után első biztosan ismert földesura a XVII. szá-
zadban Garai Farkas volt, aki 1617-ben Nógrád vármegye bírósági ülnökeként
szerepelt. E család nem azonos a középkorban nádorokat és bánokat adó
Garaiakkal, azok ugyanis 1482-ben Garai Jóbban, illetve 1528-ban Garai Lász-
lóban kihaltak. Ez a família valószínűleg a mai Bács-Kiskun megyei Garáról
származott, ami ősükről és a nemzetség névadójáról, Garáról kapta nevét.
1270-ben Loránd, Gara fia pártütőként menekült az országból, majd 1290-
ben feltehetően Loránd fia Keme fia Klement és Poch fia Mihály várjobbá-
gyok III. Endrétől megkapták Gara birtokot, ami a XIV-XV. századig biztosan
a Gara nemzetség birtokában maradt. Hogy miért érdekes mindez számunk-
ra? Nagy Iván szerint ez a Garai család egy tőről fakadt a bodrogkeresztúri
Keresztúry-családdal, akikkel 1408-ban már szőlőt bírtak Tokajon. Az em-
lített Keresztúry-család minden bizonnyal azonos lehet a Rákoscsaba bir-
tokosai között szereplő Aba nembeli Bodrogkeresztúriakkal.
A nemesi családokat összekötötte a közös származás tudata és a közös címer.
A közös származástudat pedig birtokjogi szempontból volt lényeges, a kü-
lönböző ágak, családok feltehetően igyekeztek megtartani a nem többi ágá-
nak, családjának birtokait, amit a törvény is támogatott. A Garaiak pedig
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nemcsak a Bodrogkeresztúriakkal hozhatók kapcsolatba, a családnak épp
arrafelé voltak szőlőik, ahol a korábban említett Debrői család 1411-ben el-
vesztette birtokait. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy ezek a Garaiak is az
Aba nem tagjai voltak, és a rokonság révén jutottak Keresztúr birtokába is,
ami utalhat arra, hogy a Pósarákosának nevet adó Pósa valóban a Csabaráko-
sának nevet adó Csaba rokona volt az Aba nemből.3

Az 1067-i interpolált oklevél hitelességével kapcsolatban is felmerül a
hamisítás gyanúja. A hitelességet némileg megkérdőjelezi, hogy épp 200
évvel később használták fel birtokjogi igazolásra, még akkor is, ha az pont
beleillik Géza hercegségébe (1064-1074). Ugyanakkor a diploma szövege
olyan társadalmi viszonyokat tükröz, amelyek a XI. század derekán még fen-
nállottak, de két évszzaddal később már bizonyosan nem. A IV. Béla 1267.
évi oklevelében szó szerint idézett 1067-re datált adománylevél ugyanis ezt
mondja: „Adományozom Csabarákosa praediumot 6 szőlőművessel és 12
háznép (mansio) szántóvetővel.” Vagyis Rákoscsaba ekkor a földesúr
magángazdasága volt, ahol földjét az ő munkaeszközeivel rabszolgái
művelték meg, akik már nem közös szállásokon, hanem családonként külön
házakban laktak, de akiket az úr a birtokkal együtt adományozott el, mint
annak tartozékait.
Az Aranybulla 1267-i megerősítéséhez kötjük a jogilag egységes nemesség
létrejöttét, és ugyanerre az időszakra szokás datálni a jogilag egységes job-
bágyság megszületését is. Azonban a jobbágyokat már nem volt szokás a bir-
tok tartozékának tekinteni, adományozáskor általában nem említették meg
őket, hiszen akár el is költözhettek onnan. Tehát az a magyar feudális rend,
ami 1848-ig fennállt, csak ekkorra, a XIII. század utolsó harmadára alakult
ki, az államalapítást követő közel három évszázad egy lassan átalakuló tár-
sadalom képét mutatta. Egy olyan társadalomét, ahol továbbra is léteztek az
államalapítás, sőt honfoglalás előtti jogi viszonyok, ahol a szabadok és szol-
gálók (serviensek) mellett megtalálhatók voltak a (rab)szolgák is.
Csaba lakói tehát 1067-ben rabszolgák lehettek. Már a honfoglalás előtti for-
rások is megemlítik, hogy a magyarok a környező szláv törzseket rabszol-
gákként kezelik, és rabszolgaként kereskednek velük például a bizánci
fennhatóság alatt álló krími Kercsben. De nemcsak a szlávok lettek rabszol-
gák, hanem azok is, akik rabszolgával házasodtak – ezen a szokásjogon épp
első királyaink törvényei igyekeztek változtatni feltehetően az egyház nyo-
mására –, és feltehető, hogy bizonyos bűnökért az elkövető szabadokat is
azzal a büntetéssel sújtották, hogy szabadságukat elvesztették. A fentiek és
a lakók foglalkozása, különösen a szőlőművelés miatt valószínű, hogy Csaba
lakói ekkor szlávok lehettek.

3  Puzsár 2015a 6-7, 9.
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Györffy György szerint a település a nevét Aba nembeli Csaba után kapta,
aki 1002-ben István nádora volt, és valószínűleg a falu birtokosa. Méltóságá-
ból és neméből eredően az ő fia lehetett Aba Sámuel, aki 1009 körül feleségül
vette István király húgát, és szintén nádor lett. 1040-ben királlyá választották
Orseolo Péterrel szemben, de a Pétert segítő III. Henrik császár ellen elvesz-
tett ménfői csata után egészen a Tiszáig menekült - a hagyomány szerint
Abádig -, ahol megölték olyan magyarok, akiknek ártott. Aba özvegyéről és
fiairól nincsenek hitelt érdemlő források,  az azonban elég valószínű,  hogy
a volt király családjára nehéz idők következtek, ami később a Vazul-fiak olda-
lára állíthatta őket. A falu ekkor a királyok birtokába kerülhetett, Péter után
Andrásé, majd Béláé lehetett. 1064 januárjától Béla király fiát, Gézát herceggé,
és az ország 1/3-ának urává tette. Az oklevél szerint ő adta (vissza) Csabará-
kosát Péter ispánnak, aki talán Aba Sámuel fia, esetleg unokája lehetett.4
Az első írásos forrással hasonló korba visz bennünket vissza az archeológia.
A régészeti kutatások szerint a mai református templom helyén állt ősi kis
templom nyújtott félköríves záródású alaprajzi formával rendelkezett, ami
a késő-román stílusra jellemző. De ehhez azonnal hozzá kell tennünk, hogy
az északi templomfal alapja magasabban volt alapozva, és lefedte a szentély-
záródás mélyebb alapját, azaz valószínűleg egy korábbi kerektemplomot épí-
tettek át. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a szentély félköríves zárófalá-
nak alapja a pesti határban sehol máshol nem fordult így elő, vagyis 5 darab
1 méternél nagyobb átmérőjű kőtömbön kettő, 60-70 cm-es édesvízi mészkő-
ből faragott kősor áll, ezeken pedig a későbbi fal 1 sor 24-28 cm széles faragott
mészkő kváderkövei találhatók, akkor az ásatás során talált római kori em-
lékeket hozzávéve feltételezhető, hogy esetleg egy római burgus, azaz
őrtorony alapjait és köveit használták fel, amit erősít, hogy a templom 1904-
es lebontásakor egy római emlékkő és egy római oltárkő töredékét találták
meg az épület alapjában, amik közül az egyik a római II. légióra utal, ami
Aquincumban állomásozott. Ezek persze máshonnan is idekerülhettek, ami
nem ritka a korabeli építkezéseknél. Szánthó Géza azzal próbálja védeni
hitelüket, hogy Dacia 105-i római meghódítása után a rómaiaknak sikerült
megállapodni a jazigokkal két út átengedéséről a Duna-Tisza közén, amit
azok szintén a dákoktól foglaltak el. Az egyik a Budapest-Szeged, a másik a
Budapest-Hatvan-Jászberény-Szolnok irányban haladt. Ezeket meg is erődí-
tették, az utóbbié lehetett a Jászberény táján Csörsz árkaként ismert képződ-
mény, valamint a csabai őrtorony is.4 Mivel a templom közvetlen környékén
nem ismerünk a római kor és az Árpád-kori település közötti régészeti lelete-
ket, ezért feltételezhetjük, hogy nem volt folytonosság a két lakott hely
között.
4  Puzsár 2015a,  6–7.
5  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, levéltár szak, 2008, (Puzsár 2008a) 71–72.
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Később a két István (Géza fejedelem, akit szintén erre a névre kereszteltek
és Szt. István király) térítő tevékenysége során kulcsfontosságú lett a tem-
plom, hiszen az utóbbi törvénye értelmében minden 10 falunak egy templo-
mot kellett építeni és felszerelni, ahol vasárnaponként a tüzet őrző családtag
kivételével mind kötelesek voltak megjelenni a szentmisén. Valamikor ebben
az időben építhették a kerektemplomot a római őrtorony alapjait felhasznál-
va. A Rákos-patak völgye és a rajta keresztül a Gödöllői-dombságon át futó
kereskedelmi út vonalában talán pont a templomépítésre alkalmas római
őrtoronymaradvány volt az, ami kijelölte a megszülető település helyét. Az-
tán a templomot késő-román stílusban kibővítették, majd a tatárjárás pusztít-
hatta el a keresztúri templomhoz és a százdi monostorhoz hasonlóan. Az
újjáépítés során történhetett az épület megerősítése támfalakkal és átboltozá-
sa valószínűleg csúcsívesre, amik már a gótikus építészet jegyei. Az időpont-
ra az is utal, hogy az 1904-es bontáskor középkori pénzeket találtak az ala-
pokban, az egyetlen behatárolhatót 1222-ben verték. A középkori templom-
ban a források szerint Máriának, Annának és más szenteknek faragott vagy
festett képmásai voltak láthatók.6

A hatalmaskodó Aba Amádé nádor
1310 körül elfoglalta Lubló és Mun-
kács várát, majd a kassai szász pol-
gárokkal került szembe. 1311. szep-
tember 5. körül a kassai zavargá-
sokban meghalt, két fiát, Jánost és
Dávidot pedig foglyul ejtették a vá-
rosiak. Tamás esztergomi érsek és
István veszprémi püspök közvetí-
tésével október 7-re sikerült mege-
gyeznie az özvegynek és fiainak
(Miklós, László, Amadé, Domokos)
Kassával és a királlyal a fiúk kivál-
tásának súlyos feltételeiben: Kassát
meghagyják szabad királyi város-
nak, hűséget fogadnak a királynak,

6  Puzsár 2008a, 72., 82.

A rákoscsabai ásatási felmérésének rajza.
Dr. Irásné Melis Katalin: Adatok a pesti-
síkság Árpád-kori településtörténetéhez
(Monumenta Historica Budapestinensia 
4. kötet. Budapest, 1983) 91. o.
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Munkács és Lubló városokat, Zemplén és Újvár vármegyéket, valamint a  szepesi,
gölniczi és kassai harmincadokat átadják a királynak. Az egyezmény be-
tartásáért az Abák oldalán 48 szövetséges tiszáninneni nemes vállalt kezes-
séget, köztük 10 Aba nembeli. Ezek között volt Bodrogkeresztúry (Posár /?/)
László is. A következő év tavaszán Károly Róbert sereggel indult Sárospatak
királyi várának átvételére, amit Trencséni Péter fia, Csák (nembeli) Máté meg-
bízásából Miklós fia Demeter védett. Sárospatak segítségére Csák Máté a Szép-
nek vagy Nagynak mondott Aba nembeli Galgóczy Aba vezetésével küldött
sereget és április 10-én megtámadta és kirabolta a királyi csapatokat. A  ki-
rály Sárospatak alól a Szepességbe vonult vissza, ahol a szepesi szászok
serege állt rendelkezésére. Ezek segítségével Károly király bátran támadt a
közben Aba Amádé haláláért bosszúból Kassát ostromló sereg ellen. A király
közeledtére azok feladták az ostromot, és 1312. június 28-án sor került a roz-
gonyi csatára, ahol odavesztek a sereg vezérei, Miklós fia Demeter és Szép
Aba, valamint Aba Amádé két fia is.
Károly Róbert 1317-ben Csabát a Balogh nembeli rimaszécsi Széchy Péternek
adományozta Göd, Sződ és Kesző helységekkel együtt, amiért 1312-ben se-
gítségére sietett Patak várának, amit az Abák ostromoltak, és amiért azok bir-
tokát, Rimaszécset lerombolták. Érdekes, hogy Bodrogkeresztúrt,  Erdőbé-
nyét, a Százdi és a Prügyi Monostort Posár László megtarthatta. Károly
Róbert az adomány során kikötötte, hogy „a római kápolna helyén épült, gótikus
kis templomot” az új birtokos renoválja.
Kézai Simon XIII. századi krónikás, IV. László udvari papja szerint Friedburgi
Altmann, thüringiai páncélos vitéz 1044-1095 között került Magyarországra.
Vitézségéért Salamon vagy I. László az akkor benépesedő Gömör várme-
gyében adott neki birtokot. Testi hibájáért nevezték Baloghnak. A Balog-patak
völgyében építtette fel Balogh várát, amit 1323-ban említ egy oklevél. A
Széchy-család ebből az ősi Balogh nemzetségből származott. 1265-ben I. Tom-
bold már Gömör vármegye főispánja. A Balogh nembeli Ivánka vagy Amcha
fia, András mentette meg a muhi csatában IV. Béla életét, majd a tatárdúlás
után Túróc várát építette fel, ahol a király visszatérése után az első telet töl-
tötte.
Péter ennek unokája volt, és hamarosan Nógrád vármegye főispánja lett.
1333-ban megosztozott közös birtokaikon testvérével, Dénessel: magának tar-
totta meg a felsőlendvai uradalmat és a fent említett, személyhez kötött
adományozású birtokokat, testvére pedig a rimaszécsi uradalmat kapta. Az
1351-es ősiség alapján fiai: Ivánka főpohárnok, és II. Miklós – aki elűzte Krak-
kó falai alól János cseh királyt, és követte Nagy Lajost a nápolyi hadjáratba,
amiért több vármegye főispánja (Szepes, Sáros, apja után Nógrád), ország-
bíró, bán, végül nádor lett –, örökölték Csabát. Valószínűleg utóbbi birtokolta
ténylegesen a falut. 
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A Széchyek elzálogosították Csabát mesztegnyői (Somogy megye) Szerecsen
mesternek.7 Egy 1352-ből származó okmányon, a Saracenus-testvérek, a pá-
duai olasz Saraceno-család leszármazottai, Jakab és János Pécs-Szerém és Buda
kamaragrófjaiként szerepelnek. Címerükben egy szerecsen-fej (fekete fej
homlokán fehér szalaggal átkötve) látható, ami a pécsi és a budai pénzverde
verdejegyévé, és később önálló éremképpé vált.8 János 1382-ben budai polgár
és az ország összes harmincadának bérlője, 1385-ben pedig kamaraispán volt.
Fiai Balázs és Mihály voltak. Utóbbi 1403-ban Nápolyi László királyt pártolva
Zsigmond király ellen kelt, amiért 1405-ben birtokelkobzásokat szenvedett.9 

Csabát a zálogból Zsigmond király Iglón, 1411. március 30-án kelt oklevele
szerint a rimaszécsi ág, azaz Széchy Dénes fia Balázs fiának, Péternek, és
testvérének, Széchy II. Dénes fiainak, II. Franknak és Prokopnak az engedé-
lyével, a felsőlendvai ágbeli II. Miklós harmadik fia, III. Miklós királyi
tárnokmester, Gara Miklós nádor veje váltotta ki. Utána fia, I. Tamás, Komá-
rom főispánja, Albert király kincstárnoka, majd a király fia, V. László király
huszita csapatainak I. Ulászlóval szembeni vezetője bírta 1471-ben bekövetke-
zett haláláig. Szánthó Géza szerint akár már ebben az időben, az 1420-1440-
es évektől huszitává lett a község és a templom, amit az is könnyített, hogy
Széchy Tamás földesúr az Ulászló ellen vívott háborúban a huszita csapatok
egyik vezetője által nagyon megbarátkozott az új eszmékkel.
A Széchyek kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek az Újlaky-családdal,
így I. Tamás testvére, IV. Miklós királyi főlovászmester, és Újlaky Miklós bos-
nyák király fia, Lőrinc herceg birtokolták a falut. Utóbbi szívesen kijárt ide
vadászni főúri társaságban. Ebből is látszik, hogy ekkorra felértékelődött a
falu, ami talán részben a XIII. század végétől a közelben megtartott rákosi
országgyűléseknek, alapvetően azonban a XIV. század elejétől a királyi udvar
állandó budai megtelepedésének volt köszönhető, hiszen a főurak, akik ezu-
tán igyekeztek Budán, az udvar közelében házat venni, olcsóbban biztosít-
hatták így ellátásukat, mintha a városban kellett volna vásárolniuk. Emellett
persze nem feledkezhetünk meg Pest városának, mint vásárhelynek a hatá-
sáról sem. 1499. július 25-én IV. Miklós fia, II. Tamás szükségleteinek fedez-
ésére birtokaik rá eső felét 15000 arany forintért eladta testvérének, V. Mik-
lósnak. 1520-ban kihalt az Újlaky-család, és a Széchy-család két ága között
birtokper kezdődött. Báthory István nádor a helységet rimaszécsi Széchy II.
Péternek, Prokopnak és II. Franknak ítélte oda felsőlendvai Széchy IV. Miklós
fia, II. Tamással szemben. Az ítéletet azonban valószínűleg nem hajtották

7 Puzsár 2008a, 1
8    www.wikibooks.org Havasalföld címere; http://www.numismatics.hu / Pénztörténet / 
. Magyarországi pénzverdék 2. és 10. (2015.10.27.).
9   http://sulinet.hu/oroksegtar  / Mesztegnyő / Hűtlen Zerechenek, Gordovai Fanchok . . . . .

. (2015.10.27.).
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végre, mert a mohácsi vész után az odaveszett II. Tamás fia, István lett a föl-
desúr. 1535-ben azonban utód nélkül halt meg, így kihalt a felsőlendvai
Széchy-család. A rimaszécsi ág benyújtotta igényét az örökségre, de csak a
Vas vármegyei birtokokat nyerték el minden bizonnyal Ferdinánd király jó-
voltából, lévén azok az ország rá eső felén. Ezáltal viszont kegyvesztettek
lettek János királynál, aki Gödöt, Sződöt és Keszit II. Tamás özvegyének,
Thurzó Elekné ormosdi Székely Borbála Magdolnának adta. Csabát viszont Wer-
bőczy István kapta, aki 1538-ban a budai dominikánusoknak adta miseala-
pítványként.
1541-ben Buda török elfoglalásával, és az ország három részre szakadásával
Csaba is a törökök által megszállt területre került. A megszállást a korabeli
magyar nemesség is ideiglenesnek gondolta, ti. amig sikerül visszafoglalni
a töröktől az országot. Bár a földesurak elmenekültek, jogaikról nem mond-
tak le. A nemesi vármegyék is tovább működtek a Királyi Magyarországon,
Pest pl. többek között Füleken tartotta gyűléseit. Ezért tartotta törvénytelen-
nek a magyar nemesség 1686. után a Neoaquistica Commissio vagyis az Újszer-
zeményi Bizottság működését, ami a fegyverrel szerzett ország jogelvén műkö-
dött.
1541 után Thurzó Eleknének sikerült Csabát is megszereznie,10 mivel utána
1579-ig lányáé, a Széchy II. Tamástól született Margité volt a falu. Halála után
báró lobkowitzi Poppel Lászlóné gróf Salm Magdolna nevében Cops Miklós, Tren-
csén vár várnagya tiltakozott az ellen, hogy sógora, gróf Salm Gyula Anna leá-
nya részére elfoglalja többek között Csaba birtokot is. Végül sikerült elérni,
hogy II. Rudolf még az év folyamán Poppel Lászlónak adományozta Csabát.11

A cseh protestáns (evangélikus) családból származó gróf von Salm und
Neuburg Miklós még Ferdinánd hadvezéreként érkezett az országba 1527-
ben, amikor a király támadást indított a másik magyar király, Zápolyai János
ellen. Az Eger felé menekülő János királyt gróf Salm Miklós üldözte, és a Sajó
mellett majd Tokajnál is megverte. Zápolyai ezután Debrecenbe, Nagyvárad-
ra majd Erdélybe menekült. Salm Miklós három fiát, Ecket, Miklóst és Gyulát
az 1563:77. törvénycikk honosította. Miklós ormosdi Székely Magdolna Széchy
Tamástól született Margit nevű lányát vette feleségül, és ebből a frigyből
született a tiltakozó Magdolna, míg Gyula Székely Magdolna Thurzó Elektől
született Erzsébet nevű lányát vette el, akitől Anna született. A máshol 1583
körül Csaba birtokosaként említett Mekcsey László és Máriássy Pál nem Rákos-
csaba, hanem Piliscsaba birtokosai voltak.
Thurzó Elekné harmadik lányának, Annának ecsedi Báthory Bonaventúra An-
drás tárnokmester (1544-54), erdélyi vajda (1552-3) majd országbíró (1554-66)
volt a férje. Az ő testvére volt György, akinek somlyói Báthory Annától

10  Puzsár 2008a, 13–15.
11  Dombóvári Antal: Budapest XVII. kerületének története 1914-ig, In: Évszázadok a Rákos-
. mentén, XVII. kerületi Önkormányzat, Bp., 1996 (Dombóvári 1996), 59–67.
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született fia, István (1555-1605;
1586-1605 országbíró) tűnik föl
a forrásokban (dézsmaössze-
írások 1572, 1574, 1576, 1578,
1582, 1588), mint Csaba birto-
kosa, de halálával ága is kihalt
fiágon. Ugyanezek a források
közvetlen utána egy másik bir-
tokossal is megismertetnek min-
ket, mégpedig rimaszécsi Széchy
Györggyel (1622-i dicaösszeírás,
1626-i dézsmaösszeírásban post-
humus), aki minden bizonnyal
az ősiség jogán szerezte vissza,
és bírta egészen haláláig, 1625-
ig a falut.

Gyermekei közül Kata örökölte Csabát, aki zálogba adta Szelényi Jánosnak.
1650-ben Szelényi János továbbadta a zálogbirtokot Csorgoli másképpen
Csorgály János bujáki várkapitánynak, akit fia Csorgály Ferenc, Pest vármegye
szolgabírája követett a csabai földesurak sorában. Ő szintén továbbadta
Ráday Gáspárnak.12 Más forrás szeint 1660-1670-ig a nagyszombati jezsuitáké
volt a zálog, akik a Csorgály-családtól vették, és Vorster Kristófnak adták to-
vább,13 de ha így is volt, akkor sem ebben az évtizedben, hanem talán 1680-
90-ig. Így jutunk el a terület 1680-as évek végén bekövetkezett felszabadítá-
sáig a török alól.
Természetesen nem hagyható figyelmen kívül a török jelenlét sem a község-
ben. A török megszállás idején Csaba a budai szandzsák pesti náhijéjéhez
tartozott. Ekkor készültek az első szám-, sőt névszerinti adóösszeírások, a tö-
rök defterek. Az Oszmán államban ugyanis minden földbirtok a szultáné
volt, amiket szolgálati hűbérként adományozott, pontosabban inkább csak
a jövedelmüket élvezhették a birtokosok, amit a defterdárok rendszeresen
összeírtak. Tulajdonképpen ezen összeírások alapján döntötték el, hogy az
adott település az államháztartást finanszírozó szultáni khász-birtok, vagy
valamely tisztségviselő javadalmazását szolgáló tímár- vagy ziámet-birtok
12  Puzsár 2008a, 16–17.
13  Dombóvári 1996, 59–67.

Felsőlendvai Széchy Dénes esztergo-
mi érsek síremléke az esztergomi
bazilikában a Balogh nemzetségbeli
Széchy család címerpajzsával.
Ugyanez az ábra látható Rimaszécs
település címerében
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lesz. A tisztségviselők ide-oda helyezgetése is annyira gyakori volt, hogy
még majorsági művelésbe sem fogtak, így nem kellett robotolni, ebben vál-
tozás csak az időszak végén, a XVII. század második felében volt tapasztal-
ható, amikor megjelent a birtokok öröklése és adás-vétele, és ebből követke-
zően a majorsági művelés, amihez a robotmunka mértékét a török nem sza-
bályozta.14

A török defterek szerint a vonatkozó időszakban 41 és 57 között mozgott a
családfők száma, a dzsizje- (harádzs, a császár adója, vagy flori a fizetendő
1 forint értékű 50 akcse után) fizetőké viszont 30 és 63 között alakult, hol
meghaladva a családfők számát, hol alulmúlva azt, még 1578. után is, amikor
elvileg minden családfőnek fizetnie kellett (korábban csak a legalább 300
akcse ingó vagyonnal bírók fizették). Ekkoriban Csaba rájái Ecser, Üllő és a
Gyömrő melletti Szentistván földjeit is művelték, arról nem is beszélve, hogy
1562-ben a maglódiak már Csabán laktak, nem csoda hát, hogy 1676-ban már
Maglód földjeit is vetni fogják a csabaiak.15 Már az 1546-i első török összeírás
defterei is említenek egy háromkerekű malmot „Széchy Tamás malma”-ként
Rákoscsabán. Mivel Széchy II. Tamás 1499-ben adta el csabai birtokrészét test-
vérének, Miklósnak, majd 1520-ban perbe szállt érte kuzinjaival, míg végül
életét nem vesztette Mohácsnál, valószínűsíthető, hogy ő építtette a malmot
a XV. század végén. Ez persze nem jelenti azt, hogy korábban nem volt a
községben malom. 1590-ig biztosan csak ez az egy malom volt a faluban,
mert a török defterekben csak e három malomkereket írták össze.16

Csaba 1541-1686 között ismert török birtokosai a következők voltak: 1546-
ban Mehmed budai beglerbég, hász-birtokos, 1559-ben Ömer bin Velí bég,
ziámet-birtokos, 1562-ben Rüsztem pasa, budai beglerbég, hász-birtokos,
1562/3-ban Dzsezád Arszlán pasa, 1579-ben Üvejsz pasa, 1580-ban Hizir bin Ali
pasa, budai beglerbég, hász-birtokos, 1597-ben Hüsszein csausz, 1632-ben
Hüszein bin Elhads Ahmed,17 1635-1637-ig Hüsszein Nasszuh pasazade.18

Csabáról ebben az időben már beszámolnak a magyar dica- és dézsmajegy-
zékek is, amelyek az úrbéres földeket birtokló jobbágyokról és zsellérekről
leginkább csak annyit közölnek, mennyit vagy hány porta után adóztak.
Ezekből megtudjuk, hogy a XVII. század elejére a 15 éves háború következ-
tében a környékbeli települések portaszáma és népessége jelentősen meg-
csappant. Az ezután készült első, 1626-os összeírásban Csabán 6 portát írtak
össze. Nem tudjuk, minek köszönhető ez a viszonylag magas szám, hiszen
a hasonló földrajzi védettséggel bíró Pécelen csak 1647-ben írtak össze egy
jobbágytelket. Talán az okok közé sorolhatjuk, hogy az új földesúr, Széchy
14  Puzsár 2008a, 14–15.
15  Puzsár 2008a, 29.
16  Puzsár 2008a, 105-106.
17  Puzsár 2008a, 15.
18  TV vetélkedő segédkönyve 1969. ápr., XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront 

és a Rákosmenti Helytörténeti Bizottság, Bp., 1969 (TV vetélkedő 1969), 37–50.
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György valami módon dézsmafizetési mentességet szerzett az Egri Káptalan-
tól, amit meg is őriztek a hódoltság végéig. Ez azért is érdekes, mert nem ka-
tolikusok lakták a falut. 1626-ban még a husziták kérvényezték a budai
pasánál a csabai templom felújításának jóváhagyását, 1631-ben azonban már
a reformátusok fizették be utána a templomváltságot. Mindezt egy 1848-ban
a templom előtti árokból kiásott bőr emléklevél is igazolja. Tehát ekkor érte
el a reformáció a községet, ami jó táptalajra lelt a husziták köreiben. Az 1620-
30-as években megfigyelhető az is, hogy a környékbeli falvak újratelepültek.
1628-ban Cinkota frissen megszállt volt, Gomba, Haraszti, Isaszeg, Pécel,
Gödöllő és Pótharaszt (ma Csévharaszt) pedig még elhagyatott. Ezekhez
1634-ben jegyezték fel, hogy népes vagy frissen megszállt. Ezzel szemben az
évtized végére Csabán lecsökkent a portaszám, ami arra utalhat, hogy Csaba
lakói is részt vehettek az újratelepítésben.19

Az ekkoriban Keresztösnek nevezett Keresztúr azonban puszta volt, a magyar
dica- és dézsmajegyzékekben nem is szerepelt, a török defterekben csak adóit
írták össze, ami azt jelenti, hogy földjeit művelték. 1653-ban Szelényi János,
Keresztúr birtokosa kérésére Pest vármegye alispánja esküdteket küldött ki
a csabai határ megállapítására, mivel a keresztúri jobbágyok szerint a csaba-
iak megvesztegették az egyik török földesurat, hogy Csaba határát Keresztúr
rovására kiterjeszthessék. 1655-ben Ráday András, Pest vármegye alispánja
Szelényi János kérésére ismét esküdteket küldött ki a határ megállapítására.
28 környékbeli jobbágyot hallgattak ki, többségük szerint az igaz határ a Kal-
már-völgy vízfolyása volt. 1657-ben Szelényi János, Keresztúr birtokosa kérte
a csabaiak eltiltását a török segítséggel állított új határjelekkel szerzett
területektől. Ezek szerint a csabaiak ekkoriban szerezték meg a régi Kalmár-
völgyi-dűlőt, valószínű azonban, hogy már régóta művelték Keresztúr egy
részét, és ezért csatolták határukhoz, sőt az is elképzelhető, hogy a panasz-
tevők épp Csabáról vagy Cinkotáról költöztek végleg az általuk művelt és
korábban hosszan lakatlan Keresztúrra, ezért is ismerték annak régi határát.20

Ezt erősítheti az is, hogy Keresztúron ekkoriban kálomista magyarok laktak,
ahogy a környező községekben, például Csabán és Cinkotán is.21

A fenti földéhség ellenére, vagy éppen azzal összefüggésben - hiszen az 1668-
ban és 1683-ban is csak egyetlen telekkel bíró Üllőről is azt jegyezték fel 1676-
ban, hogy lakói vetették vagy bérelték Halom (ma Üllőhöz tartozik), Vecsés,
Pótharaszt, Farkasd (ma Gombához tartozik) és Löb (ma Üllőhöz tartozik)
birtokokat - a 15 éves háború után megcsappant portaszám a XVII. század
második felében ismét lecsökkent. Ez arra utal, hogy a hagyományos úrbéres
jogviszony helyett más, majorsági cselédi, vagy talán polgári bérleti jogvi-
szonyt kerestek a földesúrral, ami mindkét félnek jobban megérte. A csökke-
19 Puzsár 2008a, 29, 32.
20 Puzsár 2008a, 32.
21 Bartók János: Rákoskeresztúr története, A kezdetektől 1800-ig, XVII. kerületi Önkor-                  

mányzat, Bp., 1994 (Bartók 1994)
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nés oka kereshető még az átalakuló török államban megjelenő majorsági
gazdálkodásban is, ahol nem szabályozták az igénybe vehető munka-
járadékot, ami új teherként jelent meg az eddigiek mellett. Emellett nem
feledkezhetünk meg arról sem, hogy az egész Hódoltságban jellemző volt
az állattartás túlsúlyba kerülése, hiszen különösen a nagymarháknak Ve-
lencében és a Német-Római Császárságban is jó piaca volt, ráadásul az ilyen
vagyont könnyebben lehetett mobilizálni és elrejteni erdőkben, lápokban,
mocsarakban.22

Az 1647-es császári portaösszeírásból tudjuk meg, hogy Csabán két molnár
működött: Kovács István és Molnár István. Az sajnos nem derül ki, hogy vajon
egy malomban őröltek-e. 1668-ban Fáy László és István, péceli birtokosok
nevében Dubeczius György tiltakozott Csorgály Ferenc csabai jobbágya, Ury
Mihály ellen, aki elfoglalta a péceli malomhoz tartozó árkot. 1669-ben szintén
Fáy László nevében Gutay István eltiltotta a megyegyűlésen Ury Mihályt és
fiát a péceli malom árkának és a víz folyásának megváltoztatásától. 1669-ből
megtudjuk, hogy Ury Mihály 6 ökrét Farnady Pál hatalmasul elvette, amiért
az üllői hadnagyság falvai kötelesek voltak kártérítést fizetni neki. Minden
bizonnyal nem véltelenül „foglalkozott” Ury Mihály annyit a péceli malom-
árokkal, ugyanis a malomárkok vezetése és karbantartása hatással volt a kör-
nyező vízimalmok működésére is. Ebből arra következtethetünk, hogy ek-
koriban ő volt a molnár.23

A török államban másképp adóztak a muszlimok és a hitetlenek vagyis gyau-
rok, akiknek adói nagyon hasonlítottak a magyar feudalizmus adórendsze-
réhez. Igazságszolgáltatási szempontból a pesti náhijéhez tartozott Csaba,
de a török bíráskodás nem terjedt ki a keresztényekre, ráadásul a kádik
amúgy is csak a jól jövedelmező bűn- és örökösödési ügyekkel foglalkoztak.
Ehhez hozzájárult, hogy a török szervek igénybevétele a törökösség bűnét
merítették ki a magyar szervek szemében. Így maradt a falusi bíró, a földesúr
úriszéke és az egyházi szentszék már amennyire az utóbbi kettő elérhető volt.
A Hódoltságban hiányos volt a közbiztonság fenntartása is, aminek követ-
keztében rablócsapatok fenyegették a lakosságot, ami vagy elmenekült, vagy,
ha jobban megérte, maradt, és parasztvármegyébe szerveződött. Pest várme-
gye 1638-ban fogadta el Füleken a parasztvármegye szervezeti szabályzatát.
A vármegyét kerületekre, azokat körzetekre osztották. A kerületek élén
parasztkapitány, a körzetek élén paraszthadnagy, a nagyobb falvak élén
tizedes állt, akiket évente újraválasztottak. Feladatuk volt a közrend és a
közbiztonság fenntartása, noha a török törvények értelmében fegyvert nem
viselhettek. Szervezetük hasznára volt mind a töröknek, mind a magyar

22 Puzsár 2008a, 32–33.
23 Puzsár 2008a, 106.
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nemeseknek, ezért mindkettő támogatta, hiszen biztosították a békés ter-
melés feltételeit, sőt részt vettek az adók behajtásában a magyar földesurak
számára. Ugyanis a magyar földesurak olyannyira nem mondtak le jogaikról
a megszállt területeken, hogy amennyire módjukban volt, behajtották onnan
a járandóságaikat. Az 1562-i török béke mindkét fél számára kötelezővé tette,
hogy a hódoltsági területen élőktől csak az adók felét szedheti be, amit az
1567. évi III. és az 1569. évi X. törvénycikk el is rendelt a magyar adókra
vonatkozóan. Így kialakult a kettős adózás gyakorlata, ami időszaktól
függően különböző méretű területre terjedt ki.24 A visszafoglaló háborúk ide-
jén, de talán már korábban is Csaba, úgy tűnik, a Pesti parasztvármegye
egyik körzetének központja volt, mert 1695-ben a csabai Dinyés Andrást
paraszthadnagyként említették.25

A felszabadulás után Ráday Gáspár Pest megyei alispán és országgyűlési kö-
vet birtokolta Csabát, aki királyi adományként is megkapta, és 1690-ben zá-
logba adta Forster (Vorster, Worster, Wörster) Kristóf, császári főgabonabiztos-
nak. Ő I. Lipót ajándéklevele szerint 1698-ban zálogba vette Keresztúr határá-
nak 1/3 részét is Osztroluczky Jánostól, amire Werbőczy Tripartituma szerint
csak úgy volt mód, ha a szomszédos birtok kiegészítésére szolgált. Ugyaneb-
ben az évben Vorster Kristóf sikeresen akadályozta meg, hogy Osztroluczky
János eladja Keresztúrt Svaidler Jakab Antalnak. Forster István Kristóf 1687-
ben kapott címeres levelet I. Lipóttól és 1688. március 20-án honfiúsították
(1687:29. tc.). 1701-ben curialisként írták össze a falut, ami azt jelenti, hogy a
földesúr helyben lakott. 1718-ban még biztosan Forster István Kristóf volt
Csaba földesura. Minden bizonnyal utód nélkül halt el, így Csaba visszaszállt
a zálogba adó fiára, Ráday Pálra, aki 1723-ban új adományt kért a falura.
A visszafoglaló háború alatt, Buda ostroma idején rövid időre elnéptelene-
dett Rákosmente, Csaba csak 3 évig, Keresztúr 14 évig volt lakatlan. Keresz-
túrt az ostromló seregek tudatosan pusztították el a többi Buda környéki
faluval egyetemben, hogy a töröknek élelmet ne nyújthasson.26 A hadak já-
rása után a királyi hadak eltartása jelentett komoly terhet, hiszen 1698-tól
rendszeresen vetettek ki contributiót (hadiadó), porciót, emellett vágómar-
hákat, szénát, tűzifát, búzát és zabot kellett biztosítani az átvonuló királyi
hadaknak, ezen kívül hatökrös szekereket 2-2 emberrel, valamint ágyuvonta-
tó ökröket a harcokhoz, közmunkát a várerődítésekhez. Mikor Karlócán alá-
írták a békeszerződést 1699-ben, Csabán 17 helybeli és 21 jövevény jobbágy,
valamint 25 zsellér lakott. 1701-ben már csak 35 jobbágy és 19 zsellér lakta a
falut, 1703-ban 30 jobbágy, 2 zsellér és 2 özvegy. 

24 Puzsár 2008a, 15.
25 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 

1712-1740, I. k., Pest Megyei Levéltár, Bp., 1989 (Borosy 1989), 177–185
26 Bartók 1994.
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Mivel ekkoriban jelentős területek vártak benépesítésre, ahol tárt karokkal
fogadták még a szökött jobbágyokat és zselléreket is, nem csoda hogy a ne-
hézségek elől szinte az összes csabai zsellér és a jobbágyok egy része is eltá-
vozott, és ezen még az sem segített, hogy 1703-ban az igénybe vehető 52 nap
robotból csak 6 napot vettek ténylegesen igénybe, mivel majorsági gazdálko-
dás ekkoriban nem volt.27 1701-ben 3 malom is működött a községben, két
földesúri, és egy, amit a jobbágyok maguk építettek.28 Ezzel együtt egyre
kevesebb földet műveltek meg egyre több igavonó állattal, de összességében
a nagymarhák száma is csökkent. Úgy tűnik, a folyamatos vágómarha- és
szénaszolgáltatás, valamint porciózás miatt nem volt érdemes ezekbe tőkét
fektetni. Ezzel szemben többszörösére nőtt a juhok és kecskék száma vala-
mint a bortermelés, és feljegyezték a sertéstartást is. A lakosok ismét a köny-
nyen mobilizálható javakat részesítették előnyben.
A Rákóczi-szabadságharc kitörése után már katonák is kellettek a felkelők
ellen (július 7.), majd hamarosan meghirdették a nemesi felkelést is, ami
újabb katonaállítással járt (szeptember 27.) Csaba számára. Emellett persze
továbbra is adniuk kellett gabonát, abrakot, szénát, vágómarhát és fát, sőt
1704-ben adót vetettek ki a vármegyei tisztviselők fizetésére is, mert a kincs-
tártól nem érkezett az meg.
A hadak járása sem kerülte el a községet. Először 1703 szeptemberében jártak
kurucok Csabán, és még e hónapban meglátogatták a labancok is. 1704. ok-
tóber 21-én Vak Bottyán keltezett innen védlevelet a dömsödi polgároknak,
melyben halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg megkárosításukat. 1705.
július végén Glöckelsberg kitört Pest-Budáról német és rác katonasággal, és
Csabán áthaladva előbb Szecsőn öltek meg többeket, majd Szentmártonkátá-
ról hajtották el a marhákat. Augusztus 4-én ugyanő nyílt levélben fenyegette
meg a Pest környéki falvakat, hogy 4 napon belül küldjék be embereiket a
városba, vagy a népet lemészárolja, a gabonát és a házakat felégeti, és min-
den jószágot elprédáltat. Emellett megengedte, hogy amennyivel eddig, any-
nyival továbbra is adózzanak Rákóczinak, nehogy bántódásuk essék. Au-
gusztus 31-én Károlyi Sándor azt írta a fejedelemnek, hogy a németek Eszter-
gom körül táboroznak, az ő serege pedig az Ipoly innenső partjáról tartja
szemmel őket, és hogy az ellenség futrázsáját (abrakoltatását) minden esetre
meggátolja egészen a Rákos mezejéig felégeti a mezőket, még Csaba és Ke-
resztúr körül is. A vöröskői csata után, amikor Rákóczi az 1707. szeptember
1-jére Szécsénybe összehívott országgyűlésre ment, Herbeville seregével
Komáromnál átkelt a Dunán, és Pest-Budára érkezett. Szeptemberben híre
jött, hogy a császáriak nagyszabású támadást indítottak, aminek első célpont-
ja Deák Ferenc Csaba és Keresztúr közötti tábora volt. Nem véletlenül jegyezte

27 Puzsár 2008a, 32–33.
28 Puzsár 2008a, 106.
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fel ekkoriban Tóth András szolgabíró, hogy Csaba elhagyatott hely. Csaba
1710-ig a kurucok fennhatósága alatt maradt, akiknek valószínűleg adóznia
kellett, de Pest-Buda közelsége miatt az ottani helyőrség is nyilván sokat
háborgatta.29

A török megszállás és a háborús viszonyok után a lakosságot ismét hozzá
kellett szoktatni a feudális keretekhez, az ország törvényeinek betartásához,
ugyanis a parasztok ekkoriban igyekeztek így (bérlettel) vagy úgy (akár
erőszakkal is) megszerezni maguknak a legjobb földeket, és nem sokat
törődtek a birtokhatárokkal sem. Ebben saját földesuraik sem gátolták őket,
hiszen így újabb földterületeket szerezhettek, jobbágyaik szaporodtak, bevé-
teleik nőttek. A probléma akkor kezdődött, amikor megjelent az elbirtokolt
puszták gazdája, és telepeseket hozott földjére. Keresztúr és Csaba körül csak
Cinkota és Pécel maradtak lakott helyek, míg Szentmihály, Csömör, Ecser,
Maglód, Péteri, Szentlőrinc és Gubacs elhagyatottak voltak. 1718 elején Svaid-
ler Gábor és Ráday Pál megegyeztek a birtokaik, Ecser és Maglód közötti határ-
ról. A per és a határjárás során környékbeli, köztük csabai és keresztúri
lakosok is tanuskodtak, mivel Ecsert a csabaiak, Maglódot a péceliek hasz-
nálták. A határvitára azért került sor, mert Maglód 3 éve újra lett telepítve,
és ebben az évben a maglódiak elszántották a határjeleket.30 1719 áprilisában
Keresztúr földesura, Szeleczky Márton nevében Viszkelety Ferenc tiltakozott
Csaba és Cinkota lakói ellen, mert azok elfoglalták Keresztúr legelőjét.31

Rákoscsabán 1711-13-ban ismét 22 család lakott. Az 1715-i regnicolaris össze-
írás szerint 31 jobbágy és zsellér élt itt, és curialis volt a község, ahogy már
1701-ben is, ami azt jelenti, hogy Forster Kristóf generális a községben
lakott.32 1718-ban Csabán már molnár, kovács és mészáros is volt.33 Az 1725-
i összeírásokból az is kiderül, hogy az 1701-ben összeírt 3 malom közül 2 volt
árendában. Az egyiket nyilván a község bérelte, hiszen hiába építette a
község saját maga, a malomtartás földesúri jog volt. Ezt erősíti, hogy a Mária
Terézia-féle Urbarium idején is azt válaszolta a község, hogy a földesúr új
malmát 30 forintért bérlik. 1726-ból két molnár nevét ismerjük: Molnár Jánosét
és Csikós Jánosét.34 Az 1720-i összeírásban Csaba nem szerepel, a birtokot
curiális községként próbálta meg földesura kihúzni az adófizetés alól. 1728-
ban 42 család lakta, ebből 17 örökös és 17 bevándorolt jobbágy, 1 örökös és
7 bevándorolt zsellér.35 Kettő kivételével minden jobbágynak volt szőlője,
ami nem volt az úrbéres telek része. 151,5 kapás (egy nap alatt egy ember
által megkapálható terület) régi, és 68 kapás újonnan telepített szőlő volt
29 Puzsár 2008a, 33–34.
30 Borosy 1989, 177–185.
31   Borosy András – Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek re-
. gesztái 1712-1740, II. k., Pest Megyei Levéltár, Bp., 1991 (Borosy 1991), 87.
32   Puzsár 2008a, 34.
33   Borosy 1991, 48.
34   Puzsár 2008a, 106.
35   Puzsár 2008a, 35.
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ekkor a parasztok birtokában, utóbbira néhány év adómentességet kaptak.
Ezen kívül 4 kapás régi szőlő volt a helvét lelkészé. A szőlőhegy egy dombon
volt, ami közepes évben 9 akó (bécsi akóval számolva 509,4 liter, magyar akó-
val 488,7 liter) bort termett kapásonként. Más feldolgozás szerint egy kapá-
son 2 csöbör (1 pozsonyi csöbör = 13,4 liter, 1 kis vagy dunántúli csöbör =
42,2 liter, 1 öreg csöbör = 84,5 liter) bor termett, amit megittak, vagy árulták.
Az educillatio, vagyis a kocsmatartás joga szintén úrbéri juttatás volt. Ha a
községben termeltek bort, a borkimérés joga Szent Mihálytól (szept. 29.) amíg
el nem fogyott, de legkésőbb Szent Györgyig (ápr. 24.) a jobbágyokat illette
meg. Ilyenkor máshonnan behozott bort is szabad volt árulni. Az év többi
részében a földesúr gyakorolta ezt a jogot, de saját termést fogyaszthattak a
parasztok.36 A földesúr egész évben gyakorolhatta másfajta szesz kimérésé-
nek jogát.37

A magyarok és szlovákok minden bizonnyal a törökök kiűzése után megin-
dult természetes, a lakatlan területek felé irányuló belső migráció során ju-
tottak Csabára. A magyarok esetében reformátusok, katolikusok és evan-
gélikusok egyaránt érkezhettek, a szlovákok esetében pedig katolikusok és
evangélikusok jöhettek. A katolikus magyaroknál feltétlenül megemlítendő
a palóc kirajzás, az evangélikusoknál pedig a vallási üldöztetés.38

Bél Mátyás 1737-ben úgy tudta, hogy a század első negyedében nemcsak ma-
gyar, hanem német telepesek is gyarapították a község lakosságát, és későbbi
munkájában Borovszky Samu is leírja ezt 1720-as dátummal.39 Ekkoriban
Ráday Pál volt Csaba tulajdonosa, és Forster Kristóf volt a zálogosa, de sajnos
nem tudjuk, hogy Forster halálával mikor szállt vissza a község Rádayra, így
azt sem, hogy melyikük hozhatott ide telepeseket. (Érdekes, hogy Dunaha-
raszti 1/6-át szintén Forster bírta zálogként a Rádayaktól, és az első német
telepeseket is ő hozatta oda 1695-ben.)40

36 Puzsár 2008a, 28–29.
37 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet, Osiris Kiadó, Bp., 2000 (Eckhart 2000),
. 180–182.
37 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet, Osiris Kiadó, Bp., 2000 (Eckhart 2000),
. 180–182.
38   Puzsár 2008, 42–43.
39   Létay Miklós: A parasztok gazdálkodása Rákoscsabán és Rákoskeresztúron, In: Évszáza-.
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Rákoscsaba egyháztörténete a Türelmi Rendeletig (1781)

Ádám Ferenc
A római katolikus egyház korai története
Az alábbi dolgozat célja az, hogy összefoglalja az eddigi ismereteinket Rákos-
csaba felekezeti viszonyairól, egyházainak történetéről. A régmúltban és a
közelmúltban kevés olyan nagyközséget lehetne találni Magyarország terü-
letén, ahol ezek annyira sokszínűek volnának, mint településünkön. Ezért is
érdemes két részben tárgyalni a történetet, s a reformáció korabeli hangsú-
lyos jelenléte miatt először a Türelmi Rendeletig mutatni be a folyamatot.41

Már az első Rákoscsabához köthető emlék, az 1067-es oklevél is a település
egyházi kapcsolatairól tesz tanúbizonyságot, hiszen az áll benne, hogy az
Aba nembeli Péter ispán a falut a százdi monostornak adományozza, azaz az
általa alapított, ottani bencés apátság ellátására rendeli. A szőlőművesek em-
lítése pedig valószínűsíti, hogy bort is kellett adniuk az ittenieknek a szer-
zetesek részére.42

A következő emlékek a föld alatt rejtőznek: Csaba Árpád-kori templomának
alapjai. Ezek 1969-ben, egy kábelfektetés során kerültek napvilágra, a ré-
gészek ekkor tárták fel az 1904-ben lebontott református templom főbejárata
előtti romokat.43 Meg kell itt jegyeznünk, hogy az 1904-ben lebontott tem-
plom fordított tájolású volt, mint a jelenlegi és az 1969-es feltárás során a ko-
rai templom szentélyének alapfalai kerültek elő. Láthatjuk tehát, hogy az
Árpád-kori is a maihoz hasonló irányban feküdt. A feltárást végző régész,
dr. Irásné Melis Katalin a leletek ismertetésekor leírja, hogy a feltárt funda-
mentum kövei különböző méretűek voltak. Szokatlanul hatalmas, kopott
felszínű, egy méternél nagyobb átmérőjűeket találtak a szentély ívének
alapozásában, míg a többi feltárt falrész a korban általános 30-40 cen-
timéteres, szabálytalan alakú darabokból készült. E mellett még azt is megál-
lapítja, hogy a falazási módok is eltértek egymástól, s feltételezhetjük egy
korábbi épület meglétét, amelynek építési technikája magasabb szintű volt, mint
41 A kézenfekvő ötlet nem saját: a Refomátusok Budapesten c. tanulmánykötetben Tóth. . .

. Krisztina tanulmánya alkalmazza így a korszakolást. Tóth Krisztina: Református gyüleke-.

. zetek a Türelmi Rendelet előtt. in: Kósa László (szerk.) Reformátusok Budapesten. 1. Ar-

. gumentum – ELTE BTK Művelődéstörténeti tanszék kiadványai 4. Budapest, 2006. (Tóth .

. Krisztina 2006.) 39-62. 
42 DL 7. Meg kell jegyeznünk, hogy az oklevél szövege egy kétszáz évvel későbbi átiratból .

. maradt ránk. Ez az a korábban már ismertetett oklevél, amelyben IV. Béla Aba nembéli. .

. . Prügy ispán birtokának ismeri el Chaba Rakosa-t. Az oklevelet a történészek általában. . .

. eredetinek ismerik el, néhányan azonban óvatosságra intenek a teljes 1067-es szöveg ere-.

. detiségével kapcsolatban. Ezt elsősorban nyelvészeti indokokkal magyarázzák. Például. .

. pont „Chaba” szó az, amely egyes vélemények szerint későbbi betoldás lehet az eredeti . .

. szövegben, mert 1067 körül a „Soba” formában használták volna. Kovács Éva: A Százdi . .

. alapítólevél nyelv- és névtörténeti forrásértékéről. In: Névtani Értesítő 38., ELTE Magyar .

. Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2016., 149. 
43 Dr. Irásné Melis Katalin: Adatok a Pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez. Monu-
. menta historica Budapestinensa IV., Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1983.,. . . . .

. (Irásné Melis 1983) 23., 24. 

23



a későbbi. (S itt kapcsolódhatunk akár a település „római vagy nem római”
eredetét tárgyaló, biztosan máig megválaszolatlan kérdés megvitatásához.
Erről itt csak annyit jegyzünk meg, hogy alapja a Károly Róbert 1317-es ok-
levelének tartalma és a Szánthó Géza könyvében ismertetett római kori kö-
vek rajzai.)44 A régész említi még, hogy két kutatóárkot is húztak a szentély
falain kívül, amelyekben nagyszámú újkori sírt találtak. Ez a régi református
temető volt, közvetlenül a templom mellett. Ugyanekkor a patak partján, a
felszínről pedig nagyszámú Árpád-kori kerámia került elő, bizonyítva a tem-
plomhoz tartozó település meglétét. A templom építését az 1100-as évek má-
sodik felére vagy utolsó harmadára teszi a szerző,45 a cinkotai, sikátorpusztai,
rákoskeresztúri, szentlőrinci templomokkal együtt. Tanulmányában megem-
líti még azt a Dunántúl középső részére vonatkozó kutatást, amelynek ered-
ménye azt bizonyítja, hogy a korszak egyenes záródású szentélyű templomai
bencés hatásra, a birtokos egyházi testület egységes útmutatása alapján épül-
tek, míg a csabaihoz hasonló, íves szentélyzáródásúakat minden esetben vilá-
gi birtokos építtette.46 Majdnem mindegyik építésénél felhasználtak római
köveket is. (A kora középkor embere a római építményeket, így a Duna pesti
oldalán fekvőket is „természetes kőbányaként” használta.) Az aránylag dísz-
telen, késői román stílusban készült építményeket általában szabálytalan ala-
kú kerítőfal vette körbe, s minden esetben megfigyelhető egy átégett réteg,
amely a tatárdúlás nyomait bizonyítja. Sok esetben az e fölötti egységes talaj-
réteg pedig azt jelenti, hogy a templomokat huzamosabb ideig nem használták. 
Azt, hogy ez Csabán is így volt, a következő, a templom történetéhez is
kapcs-olódó, írásos forrásunk bizonyítja. Mint ismeretes, Károly Róbert 1317-
ben Balogh nembéli Széchy47 Péternek adományozta jobbágyokkal együtt,
de a birtokbavétel feltételeként kikötötte, hogy „a római kápolna helyén épült”
gótikus kis templomot kijavítani köteles. Ez nyilván meg is történt, arra, hogy
kinek a tiszteletére szentelték fel a templomot ekkor, vagy már korábban,
csak áttételes források vonatkoznak: Szánthó Géza idézi a helybeli római ka-
tolikusok Historisa Domusát, mely szerint 1774-ben Pápai (Ferenc) József refor-
mátus lelkész felújíttatta, belülről is újra vakoltatta az akkor már általuk
használt istenházát. Ekkor a régi vakolat alól a középkorban festett szentek
tűntek elő. Az isaszegi egyház feljegyzései szerint pedig a Boldogságos Szűz
Mária tiszteletére volt felszentelve.48 

44 Irásné Melis Katalin: Árpád-kori falvak a Rákos-patak vidékén (896-1241). in: Kézdi Nagy
.    Géza (szerk.) Évszázadok a Rákosmentén. Budapest XVII. Kerület Önkormányzata, Bu- . .

. dapest 1996. (Irásné Melis 1996) 1996-os írásában Dr. Irásné Melis Katalin régész is a római

. eredet mellett teszi le a voksot.
45 Írásné Melis 1983, 40. 
46 1996-ban a szerző ezt a „törvényszerűséget” már egyértelműen vonatkoztatja a pesti tem-.

. plomokra is. (Riport Irásné Melis Katalinnal. A Szilas partján. TV film. Rendezte: Ádám .

. Ferenc. XV. kerületi Közösségi Televízió, 1996.) 
47   A család nevének leírásakor többféle írásmód lehetséges: így használhatjuk Szécsiként is,
. . az okmányokban pedig Zech, Zechi, Zecchi-ént is szerepel a családnév
48 Szánthó 1996, 59-60. o.
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Arról aztán, hogy ez a „kijavított” templom meddig szolgálta a római egyház
csabai híveit, nem tudunk. A forrásokból az derül ki, hogy a korábbi kato-
likus község a 17. században teljesen kálvinistává vált, és ezután csak a 19.
század közepére tudta újra visszaszerezni vezető szerepét a római katolikus
egyház. 

Ádám Ferenc
A reformáció első évszázadai
A felekezeti viszonyok alakulását tárgyalva meg kell említenünk a források-
ban szereplő, máig megfejtetlen, 15-16. századi „huszitákat” is. Őket említ-
heti,  mint cseheket,  az a bőr oklevél,  amelyet 1848. március 9-én találtak,
a templom előtti árokban.49 (A bejárati küszöb alatt?) A latin nyelvű irat ma-
gyar fordítása a következőképpen hangzik:

„Itt a holtak helyén többen temettek
Kik Krisztusban híve e sírban feküsznek
E sír lesz majd egykor lakásod, s Krisztussal feltámadásod!!
1631

Római kövek az 1904-ben lebontott templom falából. Korsós László rajzai 
Szántó Géza könyvének 12. oldalán

49 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma - Kecskemét. Ltsz.:83.4.1.
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E szent egyház góth és török csonkításból kiemelve, a csehek által felépült 1627-ben. 
A magyar protestánsok számára fenn áll 1631-től.
Kő közé zárt emlék kéziratban hagyja ezt Bihari, helybeli kálvinista pap 1631-ben.”

A huszita hagyományokat a falu emlékezete őrizte. Ezt kívánja bizonyítani
Szánthó Géza, amikor a falut birtokló Széchy család Giskrával fennálló szoros
kapcsolatával magyarázza a husziták megjelenését a településen. Vass Előd,
a település hódoltságkori kutatója két elgondolást is ismertet a husziták je-
lenlétével kapcsolatban. Az első szerint Mátyás király 1462 körül a korábban
Moldvába űzött husziták egy csoportját Cegléden és környékén telepítette
le s Csabára is érkezhettek közülük.50 Ugyanő írja a tanulmányában később,
hogy a „csehek” alatt anabaptista habánokat is lehet érteni, akik a falut ekkor
birtokló rimaszécsi Széchy család zólyomi birtokáról érkeztek. A templom
építése sajátos habán technikára utal valamint utalások szerint Rákoscsabán
fazekassággal foglalkozó családok is éltek.51 

Inkább tűnik elfogadhatónak Vass Előd azon véleménye, hogy a templom
gót (német) és török rombolása a tizenötéves háború során következett be,
mint azok a vélemények, hogy a templom egy időben török mecsetként
működve romlott volna le.52 Hogy tovább „homályosítsuk” a képet, még azt
is meg kell említeni, hogy a történelmi Magyarország egyes vidékein a
néphagyomány a korabeli építésű református templomokat sokszor „hu-
szita” vagy „cseh” eredetűnek és „gothus” stílusúnak tartja, ami más forrá-
sokból sokszor egyáltalán nem igazolható.53 A hagyomány erejére utal, hogy
egy, a csabai református gyülekezetből származó „huszita kelyhet” őriz a Rá-
day Múzeum gyűjteménye.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a Budai szandzsák Pesti nahie-jének 1546-os
adóösszeírásában szereplő Máté pap, aki minden bizonnyal azonos a hasonló,
1562-es összeírás Boros Máté papjával nőtlen, tehát valószínűleg még nem
protestáns.54

Maguk a csabai reformátusok egyébként először 1626-ban említtetnek meg,
ekkor már szervezett gyülekezetként. Csak a „calvinisticus plebanus, Stefanus
Mánjoki” nevét örökíti meg a Ráckevén, 1626 március 15-én tartott össze-
jövetelen dislokáltak jegyzéke.55 Ugyanebben az évben adták be a kérvényt 

50 Vass Előd: Török adatok Rákoscsaba és Rákoskeresztúr hódoltságkori történetéhez. In: ...
...  tanulmányok Budapest múltjából. XIX. Budapesti Történeti Múzeum, 1972. (Vass 1972.)
...  87. 
51 Vass 1972. 98. o. A fazekasipar említése itt önmagában semmit nem bizonyít, mivel a ... ...
....„habán kerámia” mellett számos másfajta kerámia is létezett, másrészt eddig nem talál-
.... tunk a csabai habán kerámiára utaló forrásokat.
52 Chobot Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. I-II. Vác, 1915-1917. Idézi Tóth ...
... Krisztina 2006. 58. 
53 Ferenczi Imre: Huszita emlékek és néphagyomány. in: Műveltség és Hagyomány. IV. ...
...  Budapest, 1962. 114-115. o., Idézi: Tóth Krisztina 2006. 58-59. o.
54 Az adózók névsorát közli: Vass 1972. 103., 104.
55 Szánthó 1996, 43. 
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a Csabai „husziták” a budai török basához, hogy újjáépíthessék az eredetileg
római katolikus, de erre az időre teljesen használhatatlanná lett templomot.
A pasa válasza nyolc hónap múlva érkezett meg: az engedélyt megkapták,
de kikötötte, hogy nem lehet a réginél nagyobb az épület. 1627-ben el is
készültek a felújítással, de a kikötött váltságdíjat csak négy év múlva sikerült
kifizetni, így ekkor tarthatta az első istentiszteletet a templomban Bihari, re-
formátus lelkész.56 (Úgy tartják, a husziták ekkorra beolvadtak a református
gyülekezetbe.) Jogos tehát, hogy az egyház a pecsétjében az 1626-os dátumot
szerepelteti, noha nyilvánvalóan már korábban is jelen volt a községben.57

A következő évszázadok történetének ismertetésekor hagyatkozhatunk
Szánthó Géza munkájára.58 A csabai református egyház és a kecskeméti Rá-
day Múzeum őriz néhány igen régi úrvacsorai edényt. Közülük is kiemel-
kedik a Kecskeméten látható „huszita kehely”,  amelyen az 1632-es évszám
olvasható.59

A lelkészek neveit említi a kötet végén Puzsár Imre archontológiája, Szánthó
Géza pedig részletesebben is ír róluk. Itt ezért mindössze néhányat említek
meg. Az ötödik ismert lelkész hivatali időszakára esett a Szelepcsényi
György prímás által kezdeményezett pozsonyi vésztörvényszék regnálása,
amelynek célja az volt, hogy a vezetőiktől teljesen megfossza a református
gyülekezeteket, ezáltal elsorvassza azokat. A Csabáról megidézett Marossi
János az 1674-es beidézése után nem tért vissza a hívei közé.60 Közvetlen
utóda, az Örménydi vagy Ürménydi vezetéknevű pap volt az, aki 1705 július
4-én és 5-én a parókián elszállásolta II. Rákóczi Ferencet és annyira fellelkesült
ettől, hogy több hívével csatlakozott a kuruc seregekhez, s később valahol
életét vesztette. Hasonlóképpen halt meg a hetedik lelkész, Pákozdi is. Ő a
szerb martalócok ellen védte Nagykőrös városát. 1708. szeptember 11-én
golyó terítette le. A kilencedik lelkész, Szokolai György volt az, aki már végre
építkezhett.1715-ben újra zsindelyeztette a templom tetejét, a mennyezetet
is megjavíttatta s mivel időközben kicsinek bizonyult a templom a gyüle-
kezet számára, karzatot is építtetett. A Szánthó Géza által tizenhetedikként
említett Pápai (Ferenc) József sikereként ismerteti a szerző, hogy az urbárium
„behozatala” után a protestánsokkal szemben igen elfogult Laffert bárót is
rá tudta bírni, hogy a református tisztviselőknek a katolikus egyházéval
megegyező nagyságú földterületet hasíttatott ki a település határának
különböző részein. A templomot ő is renováltatt 1774-ben. Utóda a veje lett,
Czeglédi Mihály, akiről mindenképpen megjegyzendő, hogy ő volt az első,
aki hozzáfogott a „helység történetének” megírásához, s ha ezt nem is fejezte
be, a korai lelkészekről az információkat Szánthó Géza is tőle tudja.
56 Szánthó 1996, 43-44. o
57  A pecsét rajzát közli Szánthó 106. o.
58  Szánthó 46-106.o. VII. A református anyaegyház
59  Ltsz.83.3.1. Feliratát közli Szánthó 46-48. o.
60  További sorsa ismeretlen 
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Ádám Ferenc
Újrjáalakul a római katolikus egyház

Az 1720-as évek végétől a település új földesura a katolikus Laffert Ferdinánd
Antal báró lett, aki számára megbízható, német nyelvű telepeseket hívott
Rákoscsabára. Ekkor érkeztek pl. a Tizeker, Bruder, Kléner, Mich(e)l (ma Mi-
hály), családok. Őket a reformátusok nem engedték maguk közé, de talán a
földesúr szándékai szerint is inkább Pécel felé kaptak telkeket, sőt magát a
kastélyt is az újonnan betelepültek telkei vették körül. Az új katolikus hívek
Isaszegre jártak szentmisére. 61 A csabai katolikus gyülekezet a XV. századtól
a Rákóczi-szabadságharc idejéig, korábban is az isaszegi plébánia fíliája
volt.62

1740-ben a kegyúr saját költségén templomot építtetett a katolikus híveknek,
mert a régit a reformátusok használták. Ezt 1741-ben Nepomuki Szent János
tiszteletére szentelték fel. A gyónási titok védelmezőjét nem sokkal korábban,
1729-ben avatta szentté a pápa, korának egyik “legnépszerűbb szentje volt.”
Szentmiséket azonban 1762-ig csak akkor mutattak be, ha az isaszegi pa-
rochus idelátogatott. Ekkor gróf Eszterházy Károly püspök önálló plébániává

Katolikus templom, plébánia és iskola. Képeslap, kiadta Varga Mihály, 1916-ban, Rákoscsa-
bán. Fotó: Divald és Monostory, Budapest. Eredeti: Erdős Renée Ház 

61 Szánthó 1996, 108.
62 Hajnal Piroska: Budapest-Rákoscsaba. Főplébániatemplom. Tájak-Korok-Múzeumok. . .

. Kiskönyvtára 820. szám, TKME Budapest, 2010 (Hajnal 2010) 2. A szerző cseh betelepítet-

. . teket is említ.
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tette Csabát, sőt hozzácsatolta Pécelt is, mint leányegyházat. Az első plébá-
nos, Berecz István a hívek költségén lebontatta a korábbi, szerény hívatali
szobát és vályogból új, többhelyiséges plébániát épített, amelyet 1782-ben
építettek át téglából. A templom szomszédságában lévő, ún. kántortelken
pedig egy helyiséges iskolát és kántor/tanítólakást létesítettek. 1769-ben
már Keresztúrt is Csabához csatolták, a korábbi épület kicsinek bizonyult. A
templomot 1772-80 között kibővítették, és fallal vették körül, 1781-ben áldotta
meg a váci kanonok az újjáépített templomot, amelynek Nepomucénus maradt
a védőszentje.63

A felépült templom ma Rákoscsaba egyetlen műemléke.  Az utat szegélyező
házsor vonalába épült, északnyugat felé néz. A homlokzat síkjából kissé elő-
reugró négyszintes, fülkékkel, ablakokkal tagolt tornyot íves attikafalak kötik
össze a templomtetővel. Toronysisakja hagymatagos. Alatta kripta van.
Klasszikus, egyhajós barokk templom, szentélye keskenyebb, félköríves
záródású. A belső teret széles pillérekből kiinduló hevederek öt boltszakaszra
tagolják. Főoltárát feltehetően a budavári Zsigmond kápolnából helyezték
ide. A koporsó alakú barokk márványoltáron dús faragványokkal és aranyo-
zással ékesített szentségház áll. A főoltárkép két oldalán festett oszlopok állnak,
Nepomuki Szent János megdicsőülését ábrázolja.64

A szentély igen értékes seccoján a Szentháromság csodálatos ábrázolása 1742-
ben készült, tehát még az eredeti, kisebb templomot díszítette. 1774-re már
három harang is volt a to ronyban, a legnagyobb 170 kilogrammos. Első,
az 1788-ban épített kórusra kerülő orgonáját a budavári Zsigmond templom-
ból vásárolta Laffert Ignác földesúr.65 

63  Hajnal 2010, 3.
64  Budapest templomai. Rákosmente. XVII. kerület. Budapesti Városvédő Egyesület Tem-. .

. plomtörténeti sorozat V. Budapest é.n. (Budapest templomai XVII.) 7-8.
65 Hajnal 2010, 5.   
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A község története a Laffert család földesurasága idején
Puzsár Imre

Az 1728-i regnicolaris összeírás szerint Ferdinánd Antal szolgálattevő kama-
rás, Laffert Ferdinánd Albert császári királyi főhadbiztos fia bírta a községet,
de még csak zálogjogon. Dunaharasztiban épített magának kastélyt, és onnan
intézte birtokainak ügyeit. 1730. április 13-án Bécsben kelt az az oklevél, ami-
ben III. Károly király Laffert Antal Ferdinándnak és nejének, Öttl Mária Borbálá-
nak adományozta Dunaharaszti, Csaba, Sári, Ócsa, Mántelek (puszta Sári mel-
lett) és Bessenyő (ma Alsó- és Felsőbesnyő, Dabas részei) birtokokat.
Laffert Ferdinánd Antal nagyapja György, Jeromos, Wiegand és Frigyes testvé-
rével és unokatestvérével, mint Anttorf, Lübeck, Braunschweig és   Lüneburg
városokban egykor polgármesteri, kamarási, tanácsosi és egyéb állásokat
viselt ősök leszármazottai, 1664-ben nemességükben megerősíttettek, és lo-
vagi címerrel tüntettettek ki. A család a braunschweigi, vagy ha jobban tet-
szik brunszviki Groß és Klein Lafferdéről nyerte nevét. Ferdinánd Antal
1716-ban vette feleségül báró Oettl Máriát, Dunaharaszti földesurának
leányát. 1717-ben nyerte el a bárói rangot, és indigenátusi esküt tett, de csak
az 1729:48. törvénycikk honosította. 1737-ben halt meg.66

A későbbi Laffert birtokok közül Csaba, Dunaharaszti, Ócsa és Sári birtokosa is ko-
rábban Forster volt, aminek az lehet a magyarázata, hogy Forster halála után az Ócsán
és Dunaharasztiban már szintén bir- tokos Laffert Ferdinánd Antal szerezte meg
javait, előbb zálogjogon 1727-ben.
Az 1728-ban készült összeírás
már csak két malmot említ: egy
lisztörlőt és a serfőzőét. Ugyanis
ekkor egy pesti serfőző, akit már
1712-ben is említettek, uradalmi
házat bérelt Csabán, ahol albérlő-
je, Fiszer Sebestyén főzte a sört. Min-
den 24 főzet után 4 forintot kere-
sett. A serfőzőnél pedig Poltz Far-
kas volt a negyedes molnár évi 20
pozsonyi mérő gabonáért. 1733-
ban Molnár Márton a molnár, 1745-
től Urbankovics Márton és Lukacsik
András a molnár, az utóbbi még
1771-ben is. 1754-től a község má-
sik molnára Molnár György és őt
jegyezték fel 1771-ben is.67

66 Puzsár 2008a, 19-20.
67   Puzsár 2008a, 106.
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Laffert I. Ferdinánd Antal az 1728-as regnicolaris (országos) összeírás szerint
a korábban parasztok által szántott mindhárom vetőből 120-120 pozsonyi
mérőt gyakorlatilag azonnal saját kezelésébe vett és egy 10 szekér szénát ter-
mő rétet is. Ezeken kívül 200 nagymarhát tartatott a közlegelőn, ahol a pa-
rasztok 200 juha is legelt, amiket a gyapjújukért tartottak. Ekkoriban a job-
bágyok még évente újraosztották egymás között a réteket.68

Az 1730-as években zajlott Pest városa és Pest vármegye vitája a pesti piacra
hordott falusi élelmiszerek körül. Ennek eldöntésére a vármegye elrendelte
annak összeírását, hogy 1732-36 között kik jártak a pesti piacra, milyen árut
vittek és milyen városi illetékeket fizettek. 1732-ben a keresztúriak 130 alka-
lommal jártak Pesten, és árpát, búzát, rozst, zabot, kölest, füvet, szénát,
baromfit, sertést, bárányt, szarvasmarhát és lovat vittek.69 A csabaiak, köztük
a falu kovácsa, hasonló árukkal szolgáltak a pestieknek, de csak 19-szer lá-
togattak a városba áruikkal, amik között a takarmány helyett a kenyér szere-
pelt még.70

A kezdeti katolikus németek betelepítésére irányuló próbálkozások nem
lehettek túl sikeresek. A katolikusok Historia Domusa szerint a kuruc kor
alatt teljesen reformátussá lett a község olyannyira, hogy római katolikust
be sem engedtek a faluba.71 Mégis a Laffert földesúr 1733-ban kápolnát, 1740-
ben feltehetően özvegye pedig már templomot építtetett a katolikusoknak.72

Laffert Ferdinánd Antal fiai közül József (József Antal Ignác János, 1717-1760)
császári királyi százados, aki talán ekkor már részt vett a török háborúban
(1736-1739), és Ferdinánd Antal (1718-1793) később magyar királyi udvari ka-
marai tanácsos, még kiskorúnak számíthattak, öccsük, Ignác pedig (1732-
1807), aki később császári királyi huszárezredes és Pest megyei táblaíró lett,
még csak gyerek volt. A többi testvér valószínűleg nem érte meg a felnőtt-
kort. Ezért, és mivel a királyi adomány a szülőket egyaránt illette, minden
bizonnyal anyjuk, Oettl Mária vezette a birtokokat férje halála után, amiben
segítsége is akadt új férje, gróf Hardegg (Hardeck) Frigyes személyében. Az ő
földesurasága idején, 1738-ban épült fel a községi kovácsműhely, bár mint
láttuk, valószínűleg nem az első. 1743-ban a dicális összeírás szerint 47 család
élt a faluban, akik 77 növendék marhát, 79 egyéb szarvasmarhát és 603 juhot
és kecskét tartottak.73

1745-ben marhavész pusztított, ami valószínűleg egyaránt sújtotta a földesúr
és a falusiak állatait is. Ez az esemény vezethetett az urbárium megkötéséhez
báró Oettl Máriával a vármegye tisztviselői előtt. Ebben a korábban is szokás-
68 Puzsár 2008a, 22, 25, 27.
69  Dr. Kósa Pál: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség története, Rákoskeresztúri . .

. Evangélikus Egyházközség, Bp., 2006 (Kósa 2006).
70  Létay 1996, 45–50. ; Németh József: Rákoscsaba története 1780-ig, Bp., 1983 (Németh 1983), 88.
71  Puzsár 2008a, 72.
72  Puzsár 2008a, 72.
73  Puzsár 2008a, 20–21.
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ban levő szolgáltatásokat rögzítették. Ezek: 180 Ft census, amit maguk között
úgy osztottak meg, hogy egésztelkes fizetett 6, féltelkes 3, zsellér 1,5 Ft-ot.
Minden fejőstehén után járt 1 meszely (1 bécsi meszely = 0,35 liter, 1 magyar
meszely = 0,4242 liter) olvasztott vaj, és az egész községtől 100 tyúk, 20 lúd
és 400 tojás. A curialis községekben kilenced helyett szokásos hetedet ekkor
csökkentették nyolcadra – vagyis a bárónő is a községben lakott -, de a jobbá-
gyok kérésére néha csak tizedet kellett adni.74 Vadászatra viszont a parasz-
toknak eleve nem volt lehetőségük, megtiltotta számukra az 1514. évi XVIII.
tc., amit az 1729. évi XXII. tc. is megerősített. 1732-ben a vármegye összeállí-
totta azon nemesek és azon helyek jegyzékét, akiknek és ahol vadászni
lehetett: Laffert báró Csabán a Tilalmas – nyilván a parasztok számára –
erdőben vadászhatott. A vadászat nem csak joga, de kötelessége is volt a
földesúrnak, hiszen a művelés alatt álló területeket, (ahol holtidőben szintén
vadászhatott) védenie kellett a vadkároktól és ha kötelességét elmulasztotta,
kártérítést kellett fizetnie. Mivel a jobbágyoknak is érdeke volt a dúvadak
írtása, 3 napig tartoztak résztvenni a vadászatban, de Csabán ezt nem tartal-
mazta az 1745. évi urbárium.75 

Oettl Mária 1746-ban hunyt el. Végrendeletet is hagyott maga után, amiben
talán azt kívánta, hogy második férje vigye tovább az ügyeket – hiszen Oettl
Mária első férjével közösen kapta a birtokokat királyi adományként, így teljes
joggal rendelkezhetett felőlük –, ezért jegyzik meg Hardegg Frigyest is Csaba
birtokosaként.
Tőle vette át a birtokot Laffert Ferdinánd Antal – immáron a II. – valamikor
1747. és 1762. között bekövetkezett halála után. Ekkortájt, 1760-ban már 66
családot találtak Csabán. Ugyanekkor testvérük, József halála után a túlélő
fivérek, Ferdinánd Antal és Ignác osztályt tehetett egymással. Ócsát kényte-
lenek voltak eladni, Dunaharasztit közösen bírták, Sári Ferdinánd Antalé,
Csaba pedig Ignácé lett, aki nagy változtatásokat eszközölt.76

Csabára költözött, ahol még az 1760-as években kastélyt építtetett, aminek
fordított U alakú alaprajza az első katonai felmérés 1782 és 1785 között
készült térképszelvényén is látható. Érdekes, hogy a felméréshez készült
szöveges magyarázatban a szilárd épületek között nem említik.77 A községi
építkezések emlékét őrzi az I. katonai felmérés (1782-1785) térképén a Kal-
márvölgyi-dűlőben, a patak mellett található téglavető és a Téglaházi-dűlőn
szereplő épület, ahol a hagyomány szerint a Laffertek szalmával égetett téglát
készíttettek, ahogy a dűlő neve is utal rá.78 Ehhez munkaerőre is szüksége

74 Puzsár 2008a, P38.
75  Puzsár 2008a, 24.
76  Puzsár 2008a, 21, 35.
77  Puzsár 2008a, 62.
78  Puzsár 2008a, 38.
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volt, ezért 1763. január 20-án önkényesen megváltoztatta az urbáriumot
felemelve az úrbéres járandóságokat, köztük a robotot. Eszerint minden
háztól 1 lúd, 4 tyúk vagy csirke és 20 tojás járt. Az egész telkesek 2 napot tar-
toztak szántani az őszi és a tavaszi szántásban is annyi marhával, amennyivel
maguknak is szántanak, a vármegye határozata szerint kötelesek voltak a
maguk szántását learatni és az uraság helyben lévő kertjébe hordani, nyom-
tatás után pedig a földesúr pesti magtárába fuvarozni. Ezen kívül 4 nap
kaszálással tartoztak és kötelesek voltak azt az uraság igénye szerinti helyre
fuvarozni. A gyalogok, vagyis marhával nem rendelkezők tartoztak még 8
nap kézi robottal, aminek keretében a földesúr erdőcskéit kellett nyesniük,
és a nyesedéket kévékbe kötni, amit a marhások tartoztak Pestre vagy Ha-
rasztiba vinni. Kötelesek voltak együtt szüretelni, és a mustot az uraság
házába hordani. Fát tartoztak hordani az uraság malmaira, és az uraság
építkezésekor kötelesek voltak hosszúfuvarral (vectura) és munkával is
segíteni. Ajándékot farsangra kacsát tartoztak adni, de a vadászat tilos volt,
ezért húsvétra vagy karácsonyra szoktak borjút és egy-két pár fehér kenyeret
adni.79 

A fentiekből látszik, hogy Ignác nem csak a kastély építésére kívánta igénybe
venni a jobbágyok munkaerejét. Hogy uradalmát gazdaságosabbá tegye
erdőt írttatott. Ugyanis az 1728. évi regnicolaris összeírás szerint a falu
határában erdő nem volt, csak cserjés, amiből a jobbágyok tűzifát vételezhet-
tek, de hozatni is kellett, hogy elég legyen. Ezzel szemben 1737-ben Bél Má-
tyás nagy erdőségeket említett a községben, míg 1768-ban az úrbéri
rendelethez kapcsolódó felméréskor a jobbágyok már ismét csak egy kis
erdőcskét (Körtés) és egy közepes harasztocskát (Kecskeharaszt) vallottak
be,80 ami megegyezik az I. katonai felmérés (1782) térképén, majd az 1853-i
birtokvázlaton, végül a II. katonai felmérésen (1861) látható Csabai-erdővel,
hogy a XX. század elejére aztán ez is végleg eltűnjön. Nem tudjuk, merre le-
hettek még erdők Csabán, egyedül a Kalmárvölgyi-dűlőről jegyzi meg Szán-
thó Géza, hogy korábban az volt. Mindenesetre Ignác az erdőírtást nem jelen-
tette a hadügyi kormányzatnak, amiből kellemetlensége származott, mert a
faizás lehetősége ezzel nagymértékben csökkent és ezzel megkárosította a
parasztokat.81

A németek (alapvetően katolikusok) betelepítése valószínűleg szintén a bir-
tokfejlesztési folyamat része volt. Tartósan 1763. körül települhettek Csabára,
nagyjából egy időben. Erre több jel is utal. Egyrészt báró Laffert Ignác min-
den bizonnyal nagy szerepet játszott abban, hogy gróf Eszterházy Károly
váci katolikus püspök 1762-ben függetlenítette a csabai egyházat Isaszegtől,
és Pécel filiával anyaegyházzá szervezte.82

79 Puzsár 2008a, 38.
80  Puzsár 2008a, 28.
81  Puzsár 2008a, 23.
82  Puzsár 2008a, 43.
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Majd 1769-ben Migazzi Kristóf, váci püspöki helytartó Keresztúr filiát is
Ecsertől a csabai katolikus anyaegyházhoz csatolta. 1770-ben Mária Terézia
rendeletet adott ki, ami ismételten eltiltotta a nyugati 9 vármegye articularis
(korábban törvénycikkbe foglalt) egyházain kívül az akatolikus lelkészeket
attól, hogy papi funkciók ellátása céljából filiáikat látogassák és elrendelte,
hogy a hívek a stólapénzt a katolikus anyaegyháznak fizessék meg és csak
ezután vehetik igénybe saját lelkészüket, akinek szintén meg kellett fizetniük
az esküvő és a keresztelés díját. A németek, akik azzal az ígérettel érkeztek
Keresztúrra, hogy vallásukat ott majd szabadon gyakorolhatják, levelet írtak
a Királyi Kancelláriához, hogy a kettős stólafizetés alól mentesítsék őket. Vá-
laszt azonban nem kaptak. Addig is Schingler János, cinkotai lelkész folytatta
ellátásukat, mire a csabai plébános jelentése alapján a Váci Püspöki Consis-
torium 1775-76-ban háromszor is feljelentette az evangélikus minisztert, aki
a régi szokással, az áttelepítettek menlevelével, és azzal védekezett, hogy a
szegény németek eddig nem voltak stólafizetésre kötelezve, amit adtak, ön-
ként adták. II. József, még mint társuralkodó, majd Mária Terézia is a rendelet
végrehajtására kötelezték a cinkotai lelkészt, de ennek következtében sok
német inkább elköltözött Keresztúrról Erdélybe.83 

Ignác a telepítést bizonyára testvérével közösen intézte, ezért tudja úgy Szán-
thó Géza, hogy Laffert Ferdinánd Antal telepített, de nem annak dunaha-
raszti-i sváb jobbágyai közül fogadott be telepeseket Ignác, ugyanis sem az
1728-ban, sem az 1768-ban összeírtakkal nem találunk névegyezést, hanem
inkább Mária Terézia ekkor folyó telepítését használták fel céljaikra.
Mária Terézia a hétéves háború befejezése (Hubertusburg, 1763. február 15.)
után közvetlenül, 1763. február 25-én adta ki pátensét, amiben engedélyezte
a háború miatt elégedetlen elzászi, lotharingiai, badeni, luxemburgi és pfalzi
parasztok betelepedését. A cél a koronauradalmak és főként a Bácska és a
Bánság benépesítése volt. A királynő egyéb intézkedéseket is tett az impo-
puláció érdekében: a háború veteránjait felszólította, hogy Magyarországon
telepedjenek le és kényszerrel telepítették a Bánságba a zendülő német pa-
rasztokat, a porosz hadifoglyokat, a hadirokkantakat és még Bécs öröm-
lányait is. Ugyanekkor Stájerországból és a Szepességből bányászok, kőfa-
ragók, vas- és rézművesek is útra keltek. A célterület főként a Bácska és a
Bánság valamint Tolna és Baranya megyék voltak. A folyamat 1768. és 1771.
között ért csúcspontjára. Ekkor Lotharingiából, Trierből, Elzászból, a Fekete-
erdőből, Baden-Badenből, a Svábföldről, Tirolból és Svájcból jöttek telepesek.
Azonban mindez évi 200.000 forintjába került az államnak, ezért 1773-ban
Mária Terézia leállította.
Mivel a rajnai és sváb parasztok a Dunán érkeztek (ezért is nevezték a
betelepülőket Donauschwabennek, dunai svábnak) Magyarországra az úgy
nevezett Ulmerschachteleken („Ulmi skatulya”, dunai hajótípus, ami a ha-
83 Kósa 2006, 29.
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józható Duna első kikötőjéről, Ulmról kapta nevét), és a nagyobb városokban
kötöttek ki élelemért, Laffert Ignác és testvére legegyszerűbben úgy to-
borozhatott közülük, ha Pesten csábította el a partra szállókat. Persze az is
elképzelhető, hogy maguk, vagy más birtokosokkal társaságban szerveztek
telepítést.
Mivel az 1770-es összeírásban nem szerepelnek német nevek, noha az új
telepesek bizonyítottan jelen voltak már a községben, arra következtetünk,
hogy a földesúri tulajdonban maradt, frissen feltört írtványföldeket bérelték,
amik közül 1838-ig többet is megváltott a birtokos család, így alakulván azok
úrbéres földekké. Ezt az is megerősíti, hogy ezen időszakban 6-6,5 telekkel
nőtt az úrbéres állomány és 1838-ban nagyjábol ugyanennyi volt a németek
kezén is.84

A német telepesek javarészt katolikusok lehettek, de akadtak közöttük
evangélikusok is. A helvét vallásúak, akik a Rákóczi-szabadságharc után még
kizárólagosan lakták a falut, nagyon vigyáztak, hogy a katolikusok közéjük
ne költözhessenek, így azok a község keleti végén, a báró kastélyán túl építet-
ték fel házaikat. A báró temetőt is adott nekik kertjeik végén, mert a régibe
(a református templom mellett) nem szívesen temetkeztek.
A fentiekből következik, hogy a katolikus templom környezetében és tőle
keletre laktak a katolikusok - a nevek alapján nem csak németek, hanem
szlovákok és legtöbben magyarok. Itt volt a Catholocus vég is, ahol csak kato-
likusok laktak. A két felekezet között a határ a későbbi kastély, kiskastély és
a községi kocsma lehetett, vagyis éppoly megosztás volt, mint Keresztúron,
de itt alapvetően nem etnikai és jogi, hanem felekezeti – és valószínűleg jogi
– alapon, ami a XIX. század végén, a polgári házasság és anyakönyvezés
bevezetésével oldódott fel. Mindez rányomta bélyegét a településképre is.85

Elképzelhető, hogy a Csabán utcanévként fennmaradt Tálpatak is német
eredetű: Thal-bach, vagyis Völgy-patak, azaz Kalmárvölgyi-patak. Ez arra
utal, hogy itt, a korábbi erdőből frissen feltört Kalmárvölgyi-dűlőben lehettek
a németek parcellái, amiket legalábbis kezdetben minden bizonnyal béreltek,
ezért nem szerepeltek az 1768-i felmérésben, és 1770-i összeírásban.
A megváltoztatott urbárium azonban nem maradt sokáig érvényben. Az ur-
bárium német-latin eredetű szó, jelentése: a földesúri birtok jövedelmeinek
összeírását és a jobbágytelek használatáért járó jobbágyi szolgáltatásokat
(úrbér) tartalmazó gazdasági irat, oklevél, - később a földesúr és jobbágyai
közötti szerződés -, ami Magyarországon a XV. századtól fordult elő. Mária
Terézia és József korrégens 1767-1768-ban adta ki az úrbérrendezéssel kap-
csolatos rendeleteit. Ennek célja az volt, hogy a földes uraságok és jobbágyok
közötti viszonyt mindenhol szerződés/urbarium szabályozza, aminek pontjai
nem térhettek el túlságosan az országban általában bevett szokásoktól, és
24   Puzsár 2008a, 44.
85   Puzsár 2008a, 72.
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biztosítsa a jobbágyok megélhetéséhez szükséges minimális feltételeket, de
legfőképpen, hogy biztosítsa a jobbágyok rendszeres és biztos adózását.
Megsértése esetén a felek - persze alapvetően a jobbágyok - a Helytartóta-
nácshoz fordulhattak az úriszék helyett. Ennek értelmében az ország minden
községébe egy 9 pontos kérdőívet küldtek, amit a helyi elöljárók a földbir-
tokos és tisztjei részvétele nélkül töltöttek ki. Ez alapján átfogó képet kaptak
a jobbágyság helyzetéről az egész országban.
1767. június 5-én József császár elrendelte, hogy Pest megye tegye meg a
szükséges lépéseket az úrbérrendezés megindítására: tegyen javaslatokat a
telki állomány minőségi osztályok szerinti méretére és a helységek osztá-
lyokba sorolására. Ezt a feladatot Szvetics Jakab személynökre, a megye ad-
minisztrátorára bízta, aki a főispáni teendőket látta el Albert főherceg
helytartó és főispán helyett. A királynő 1768. október 26-án hagyta jóvá a
megye 1768. szeptember 15-i felterjesztését, miszerint a megyei helységeket
4 minőségi osztályba sorolták, melyekben az egésztelekhez tartozó szántók
mérete 26, 28, 30 és 32 hold, a réteknek pedig osztályoktól függetlenül a sar-
júkaszálás lehetőségeihez igazodva 8, 10, illetve 12 szekér szénát adó
területűnek kellett lennie. Egyebekben a királynő augusztus 22-i, az egész
országban bevezetendő egységes urbáriumról szóló rendelete volt irányadó,
vagyis a belső teleknek mindenhol 1 holdnak kellett lennie. Heti 1 nap igás,
vagy 2 nap kézi robot volt kötelező egésztelkenként, töredéktelkenként
arányosan ennek töredéke, házas zselléreknek 18, házatlanoknak meg 12 kézi
napszám. 4 telek után járt egy hosszúfuvar. A cenzus jobbágynak, zsellérnek
egyaránt 1 Ft volt. Egésztelkenként kellett adni 2 csirkét, 2 kappant, 12 tojást,
1 icce vajat, és 30 telek után 1 borjút ajándékba. A kilencedet a föld minden
termése, a bárányok, gidák és méhek után kellett adni. Ha a községben volt
szőlő, borkocsmát Szent Mihálytól Szent Györgyig tarthattak, ha nem, akkor
csak karácsonyig, utána a földesúr tarthatta. A faizás ingyenes volt, a mak-
koltatásért pedig csak mérsékelt díjat lehetett szedni a rendelet értelmében.
Minden telkes gazda 5 öl fát vágni és behordani volt köteles, és a vadászat-
ban 3 napig kellett részt venni. A kilenced ettől kezdve ténylegesen a ki-
lencedik tizedet jelentette, de curialis községekben hetedet kellett adni. Szőlő
után a régi szokás szerint hetedet vagy nyolcadot kellett adni. A jobbágyokat
félévi felmondással megillette a szabad költözés joga, és peres ügyeikben az
úriszéktől a megyéhez fellebbezhettek.
A vármegye tisztviselői 1768 végén kezdték meg a telkek összeírását, az ur-
báriumok elkészítését. Bár Mária Terézia 1767. november 18-i rendeletében
támogatta, hogy a nagyrészt kereskedők és iparosok lakta mezővárosok
külön szerződést köthessenek földesurukkal, és a parasztfalvak is választhas-
sanak az urbárium és korábbi szerződésük között, mégis Pest megye minden
helységét az urbárium szerint szabályozta.86

86 Puzsár 2008a, 37-39.
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Az 1768-i, úrbéri rendezéshez kapcsolódó felmérés érdekes változásokról
tanúskodik Csabán. Az 1728-ban 32 pozsonyi mérős egésztelek (feltehetően
1 vetésben) 1768-ban már 56 mérős, és a telkek száma is 18 és 1/8-ról 41 és
½-re nőtt, valamint a családok száma is 42-ről 99-re. Ebből arra
következtetünk, hogy a földbirtokosok az 1728-ban elvett földeket folya-
matosan visszaengedték a jobbágyok kezelésébe, sőt az úrbéres földeket 2,5-
szeresére növelték, ezzel párhuzamosan viszont a község határában található
erdőket kiírtották, szántóvá alakították, és részben majorsági művelés alá is
vették. Ezt erősíti, hogy az 1768-i felmérés idején az 1763-i urbáriumnak
megfelelően egy egésztelkes jobbágy 2-2 nap szántással tartozott az őszi és
tavaszi vetés alá, továbbá ezek learatásával, cséplésével és a földesúr pesti
granariumjába hordásával. Ezen kívül 2 nap kaszálással és a széna be-
hordásával, az urasági szőlő szüretelésével és a must beszállításával,
valamint fahordással a birtokos malmára. Ezek valószínűleg jóval alatta
maradtak az engedélyezett legfeljebb 52 napnak, de már jócskán meghal-
adták a századelőn elvárt 6 napot. (A hosszúfuvart nem vettük figyelembe,
mert azt az Urbarium is külön veszi számba.) Ezt figyelembe véve a 41,5 telek
után összesen 83 nap szántás járt az őszi, és ugyanennyi a tavaszi vetésben,
ami irányadó lehet a majorság méretét tekintve, és ez a zsellérek bérmunkájá-
val még nagyobb lehetett.87 

Az úrbéri rendelethez kapcsolódó 1768-i kérdőív szerint a Laffert bárónak
ekkor már magtára volt Pesten, és a csabai jobbágyok a keresztúriakhoz ha-
sonlóan évente néhányszor só Szolnokról Pestre fuvarozásával egészítették
ki jövedelmüket,88 sőt már kukoricát is termesztettek.89 Mivel országút ment
át a községen, katonai átvonulások (transenna) és a katonák felruházása (ves-
tura) terhelte őket. Puszta házhely nem volt a faluban, és szabad költözési
joggal rendelkeztek.90 11 forintért bérelték a községi mészárszéket, és egy
egész telek után is csak 1 kaszálónyi rét járt, amit 1728-ban még újraosztottak
egymás között, és ez 1768-ban is így lehetett. Volt egy 10 szekérnyi szénát
termő közrétjük is, ami valószínűleg megegyezik az 1728-ban összeírttal, és
béreltek egy 9 szekér szénát termő rétet a földesúrtól is.91 A kevés réten csak
kevés széna teremhetett, így még kevesebb marhát teleltethettek itt át, mint
máshol, tehát vagy a pesti vásárban adták el, vagy kénytelenek voltak ősszel
lemészárolni az állatokat.
Ugyanakkor minden tehén után 1 meszely (1 bécsi meszely = 0,35 liter, 1 ma-
gyar meszely = 0,4242 liter) olvasztott vajat kellett adni. Ennek azért van je-
lentősége, mert az állatok legeltetésének egyéb lehetőségei mellett (széna
kaszálás a réten, legeltetés az ugaron) a közlegelő szolgált a jobbágyok saját
27  Puzsár 2008a, 23.
88   Puzsár 2008a, 38.
89  Létay 1996, 45-50
90   Puzsár 2008a, 23
91   Puzsár 2008a, 26.
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használatára tartott, vagy a földesúr szolgálatára rendelt marháinak tartá-
sára, vagyis a kereskedelmi célokra neveltekére alapvetően nem. Ez a földes-
úr tulajdonát képezte, mégis használati joga a parasztközséggé volt, így a
földbirtokos saját, gazdatisztjei, valamint a pap és tanító marháit csak akkor
terelhették rá, ha az elegendő volt. Tehenet csak abban az esetben tarthattak
rajta, ha cserébe vajat adtak. Csabán még 1912-ben is élt az a korábbi szokás,
hogy egy egész telek után 12 nagymarha (fele szarvasmarha, fele ló) és 8 ser-
tés járhatott a közlegelőre, kisebb telekrész után pedig arányosan. Házas zsel-
lér egy tehenet, egy öreg sertést és egy malacot tarthatott. Aki ennél többet
kívánt tartani, annak szájbért kellett fizetni, ami akkor marhánként, 8 ser-
tésenként 4 korona volt. A közlegelő a Belsőlegelő avagy Nagymező és a Kül-
sőlegelő lehetett.92

Csaba az úrbérrendezés során a II. osztályba került, amiben 26 hold szántó
és 8 kaszás rét alkotott egy egészhelyet. Csabán a földesúr 1770-ben végezte
el a birtokrendezést. A Bikahegy dűlő korábbi, Látóhegy nevét egyik lehető-
ségként onnan nyerte, hogy a rendezés során innen tekintették meg a bir-
tokot. 10 egész- és 52 féltelkes jobbágy, valamint 15 házas zsellér élt ekkor a
faluban. Az egésztelkes gazdák ettől kezdve 28-29 holdon gazdálkodhattak,
a féltelkesek 13-15 holdon. A 62 jobbágy használatában volt 107 és 12/32 hold
belső telek, 1076 és 4/32 hold szántó és 92 és 16/32 hold rét. A 15 zsellér csak
11 és 6/32 hold belső telekkel bírt. Ezen kívül a községé volt még 12 hold rét,
és 71-en 320 kapás szőlőt is birtokoltak. A korábbi rendelettel ellentétben
egészhelyesekre 2, félhelyesekre 1 Ft és a zsellérekre 50 pénz cenzust vetettek
ki, összesen 77 Ft-ot, ami jóval kedvezőbb volt, mint a korábbi 180 Ft.
Kevesebb ajándékot kellett adni, de jelentősebb volt a robotteher, és kilenced-
ként heted részt kellett adni a korábbi nyolcad vagy tized rész helyett. A
vármegye 1770. április 21-én hagyta jóvá Csaba urbáriumát, amit 1770. május
31-én küldtek meg a Helytartótanácsnak revízióra.93

Ignác után unokaöccse, Vince (Vince Ferenc Sámuel István, 1762-1834) császári
királyi kamarás örökölte a birtokokat, de csak 1816-ban, anyja, cserneki és
tarkeöi gróf Dessewffy Róza halála után lett Csaba tényleges birtokosa.94 Ő is
folytatta az erdőírtást és az allodiális szántó növelését. Csabai intézője, Mar-
sits János volt.95 

Az addig inkább csak intézői lakul szolgáló kastélyt br. Laffert Vince bővítette
ki a Laffert utcai szárnnyal, így alakult ki a Péceli út és Laffert utca sarkán
állt egykori kastély végső formája 20 szobával és mellékhelyiségekkel, mö-
götte pedig 20 holdas angolparkkal.96

92   Puzsár 2008a, 27.
93   Puzsár 2008a, 39-40.
94   Puzsár 2008a, 21.
95   Puzsár 2008a, 23.
96   Puzsár 2008a, 73.
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Halála után fiai osztozkodása során II. Ignác nyerte Harasztit, II. Antal Csabát,
Sárit pedig kettéosztották. II. Antal házassága második feleségével, Grósz
Karolinával rosszul sikerült, elvált, és elvette Koncz Mathildot. Mindez annyira
sokba került, hogy bizonyos Löv nevű hitelezője csődöt vétetett fel ellene
1844-ben. A végrehajtást csak úgy kerülhette el, hogy sári-i birtokrészét elad-
ta. Házasságát csak úgy tudta megkötni, hogy áttért az evangélikus vallásra.
8 gyermeke született: első feleségétől, tótprónai és blatniczai br. Prónay An-
tóniától Vincentia, Ferdinánd Károly, Klára Jozefa Mária, Albert és Mária Alexan-
drina, harmadik feleségétől pedig Antal, Matild és Ferdinánd Sándor. 1860.
március 26-án halt meg 74 évesen.97

II. Antal szintén Csabán telepedett meg és a kastélyt emiatt jelentősen áta-
lakíttatta. Ezek között gazdasági, cselédségi és egyéb melléképületekkel is
megtoldotta, ami arra utal, hogy ekkor a kastély megerősödött majorsági
központ szerepében.98 Ez feltehetően egy újabb komoly változáshoz kapcso-
lódott, a tagosításhoz.
Rákoscsaba 1770-i úrbérrendezés és 1838-i tagosítás, majd a jobbágyfelsza-
badítás közötti történetéről nincs sok információnk. Annyit tudunk, hogy a
jobbágyok földjei 3 helyen a Majorhegyi-, a Fűzkúti- és valamelyik Cinkotai
út melletti (valószínűleg az Anglia-) dűlőben voltak.99 A dűlőnevek azonban
ennél többet is elárulnak. Az Anglia-dűlő például a vasút melletti Anglia-
majorról kapta nevét, ahol a Laffert báró nemes angol telivéreket tenyésztett.
A Réti-dűlő volt az urasági legelő. A kihajtott juhnyájat és gulyát a Látó-
hegyről figyelte a pásztor. Szintén a Réti-dűlőben van a már említett Major-
hegyi-aldűlő, azaz itt lehetett az urasági major.100 Az I. katonai felmérés jelöl
is ezen a helyen egy épületet.101 A községtől délkeletre helyezkedett el előbb
a Belső Legelő, majd a Külső Legelő, ahová a jobbágyok barmait hajtották
legelni. A kettő között van a Csordakúti-szőlő, nyilván itt itatták meg az ál-
lato-kat a névadó kútnál. A község és a Belső Legelő határán, a mai Alsód-
abas utcában volt a pásztorház és a bikaakol.
Az 1836-39 között lezajlott separatio, regulatio és commassatio (elkülönözés,
szabályozás, tagosítás) során a jobbágyok a Pesttől távolabb eső Réti-,
Felsőréti- és Kereszt-dűlőket kapták meg, a Belső és Külső Legelőn pedig
megosztoztak a földesúrral. (A Külső Legelő földesúri részét idővel a Körtvé-
lyes-dűlőhöz, úrbéres részét a Rétpótléki-dűlőhöz csatolták.) Érdekes meg-
figyelni, hogy a földbirtokos gondosan ügyelt arra, hogy a község Buda-
pesthez közelebb eső részeit szerezze meg. Ekkor a tagosított úrbéres telkeket
sorshúzással osztották föl, és nem maradt nyoma, hogy a jobbágyok tiltakoz-
97   Puzsár 2008a, 21.
98   Puzsár 2008a, 23.
99    Puzsár 2008a, 21.
100  Puzsár 2008a, 23.
101  Az első katonai felmérés, 1782-1785, elektronikus dokumentum, Arcanum Adatbázis Kft., Bp., . . .

. 2004 (Az első katonai felmérés 1782-1785) A Csabát ábrázoló térképszelvényt 1783-ban mérték fel.
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tak volna ellene, noha a Majorhegy is a kisorsoltak között volt, amit korábban
is műveltek, tehát érthető lenne, ha ragaszkodtak volna korábbi földjeikhez.
Ez arra utal, hogy az ilyesfajta eljárás (a földek rendszeres újraosztása) még
mindig szokásban lehetett.102 A telekhez szabott nagyságú rétet is kellett
adnia a földesúrnak, de Csabán ebből kevés volt, így a parasztok pótlékot
kaptak a Rétpótléki-dűlőben. Ennek egy részét később feltörték szántónak
(idővel a többit is), ezek lettek az Újföldek. A szőlők tekintetében, mivel min-
den jobbágynak, és még másoknak is volt szőleje, a földesúr csak a Csor-
dakúti-szőlő külső felét szerezte meg, amit aztán gyümölcsössé alakított.103

Ekkor 21 zsellérnek adott fertálytelket a báró,104 de ezek nem úrbéres, hanem
majorsági földek voltak, így 1848-ban már csak 29 házas zsellér után kellett
fizetni a váltságot. Miután a szükséges intézkedések ily módon végrehajtat-
tak, és a jobbágyok között kisorsolták új parcelláikat, 1848-ban minden gond
nélkül alakulhattak azok polgári tulajdonná, amit már 1851-ben telek-
könyvbe is vettek. A telekkönyv felvétele Rákoscsabán 1851. március 8-10-
ig a birtokosok bevallása alapján történt, majd az 1852. május 6-i hírlap útján
való kihirdetés után lehetett ennek ellentmondani, és az ellentmondások el-
bírálása után június 6-án vált hivatalossá. 164 tulajdonos vétetett ekkor nyil-
vántartásba, ebből 84 volt földes gazda, a többieknek csak szőlejük lehetett.
Laffert báró nem jelent meg az összeíráson. A telekkönyvbe természetesen
felvették a belső telkeket is a házakkal együtt, amik már számozással voltak
megkülönböztetve. Ez alapján ekkor már legalább 184 lakóház állt a község-
ben. Az is kiderül, hogy 22-en rendelkeztek taksás házzal, amiért évi 30 nap
szolgálmánnyal tartoztak a Laffert báró rétjén.105 

II. Antal halálakor (1860) fia, (III.) Antal még csak 10 éves volt, ezért az öz-
vegy, Koncz Matild és anyja br. Laffert Vincéné sz. br. Wittorf Ilona, továbbá
előbbi testvére, Koncz Ferenc budapesti ügyvéd intézte az uradalom ügyeit,
amit haszonbérbe adtak egy Sántha nevű bérlőnek, akinek felépítették a kis-
kastélyt a Széchenyi utcában.106 Sokáig nem rendezték azonban a szőlőföldek
dézsmaváltságát. 1867-ben özvegy báró Laffert Antalné 164 szőlőbirtokost
jelentett fel a szőlődézsma nemfizetése miatt. Végül 1869-ben egyezett meg
a parasztokkal, ekkor 169 haszonélvező váltotta meg a szőlődézsmát saját
költségén 42 féléves részletre ifjú Laffert Antal bárótól tulajdonjogot nyer-
ve.107 Ezzel végleg és minden tekintetben megszűnt a földesúri függés Rákos-
csabán.
A Laffert földesuraság alatt a népesség növekedésével párhuzamosan ter-
jeszkedett a lakott terület is. Az I. katonai felmérés (1782-85) idején az or-
102  Puzsár 2008a, 25.
103   Puzsár 2008a, 57.
104   Dombóváry 1996, 59-67
105  Puzsár 2008a, 41-42.
106   Puzsár 2008a, 78.
107   Puzsár 2008a, 42.

41



szágút kettévált, és a Péceli út mellett a mai Szánthó Géza utcán keresztül is
áthaladt a községen. (Ez előbb Madarász utca volt talán a kastélykert fáin
garázdálkodó gyerekek miatt, Pesty Frigyes helynévgyűjtése szerint az
utcában lakó „több madarászattal foglalkozó egyének” miatt. Később nevét
Petőfiről az itt élő hazafiak okán nyerte. 1948-ban Gaál Gaszton utcának
hívták majd Bábolna utca lett.) Ezek mellett a Rákoscsaba-Zrínyi utca is lakott
volt, de létezett már a mai Lajosház utca (Előbb Malom utca a dereka táján
található községi urasági malomról, majd 1910-től Lajos utca Puchberger Lajos
után, aki ebben az utcában lakott.), a Lajosház (korábban Lajos, illetve Tem-
plom) köz, a Czeglédi Mihály (Széchenyi) és a Temető utca (mert a régi és új
katolikus temetőbe is ez vezetett) is, de ezek inkább dűlőútként funkcionál-
tak: az előbbiek a község malmához, az utóbbiak nyilván a földekre és a
szőlőkbe vezettek. Egy 1820-as térkép szerint már kezdett beépülni a La-
josház utca is. A II. katonai felmérés 1861-es felvétele szerint a Szánthó Géza
utcán keresztül már megszüntették az átjárást a falun, ugyanis a Zrínyi utca
(régebben Fűzkút utca, mivel a „fűzkút”-ról nevezett Fűzkút-dűlőbe vezetett)
nyugati oldalán is házak épültek. Már házak álltak a Gyeplős (Nagymező -
korábban mezőszél, mert csak egyik oldala volt beépítve, másik oldalát a
Nagy-mező vagyis a Belsőlegelői-dűlő alkotta) utcában is, míg a Laffert
utcában csak cselédlakások voltak, és az Emlék (Károly - Kovách Károly ked-
velt községi főjegyző után, aki hajnalban ezen szokott kisétálni szőlejébe)
utca - Alsódabas utca (Körút - hosszú „íve” után) vonala még csak dűlőút
volt, ami valószínűleg a Fűzkút közelében levő majorságot köthette össze a
kastéllyal és a kertjében található cselédlakokkal. Nagyjából ugyanebben az
időben válaszolta meg a község elöljárósága Pesty Frigyes kérdőívét, amiben
a következő utcákról számolnak be: Rákos (Rákoscsaba), Fűzkúti (Zrínyi),
Catholocus vég (Lajos), Madarász (Petőfi), Rákos köz (Széchenyi), Temető
köz (Temető) és Kis köz (Laffert).108

108  Puzsár 2008a, 72-73.
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Rákoscsaba első telekkönyvébe a következők vetették fel magukat: 
Michel Simon, Michel Márton, Vitmayer György, Hetz Péter, Handzer Antal,
Fazékas András, Benedek Pál, Ferenczy István, Czitzka Pálné, Mózer Ist-
vánné, Hausch Simon, Hausch György, László Mihály, Kuzma Pál, Bruder
Márton, Fazekas Györgyné, Handzer Mihály, Széky Mihály (T), Klenner
István (T), Dudás Mihály (T), Kormos András (T), Tóth István (T), Pitlik
József (T), Bazsó Istvánné (T), Laukó Márton (T), Rubák István, öreg Bruder
József, Pitlik Mihály, Klenner János, Zackar Mihályné, Lengyel Mihály, Ber-
kes György, Kunik József, ifjú László János, ifjú Bruder András, Benedek Já-
nos (T), Magyar József (T), Hausch József, ifjú Bruder József, Prandotzky
János, Pálfy Ferenc, ifjú Szabó András, Fazekas István, Tizekker Józsefné, Fa-
zekas József, Brandtner János (T), Prandotzky Andrásné, Rubos András,
Prandotzky András, Dobrovitzky Mihály (T), Merni Pálné, Fodor György,
öreg Nagy János, Fazekas István, Széky András és János (T), Kevitzky József,
Prandotzky István, Benedek András, öreg Krakner József, Máj András,
öreg Bruder Mihály, ifjú Krakker József, Velez András, Czétényi Mihály,
Fodor Mihályné, Tizekker András, Nagy Mihály, ifjú Nagy János, Bazsó And-
rás, Bene János, Holló János, Ladányi János, Seres János, Kuhn András, ifjú Vi-
tárius János, ifjú Fodor Mihály, R. Nagy István, öreg Suti István, Nánásy
András (T), R. Kováts János, Varga Andrásné, Szokolay István, Turza János-
né, Ubrankovits István, öreg Fodor János, Debreczenyi András, B. Vitárius
András, özvegy Szabó Andrásné, Szabó István, ifjú Vitárius Mihály, Fodor
András, Bartha Károly jegyző, Gerendő István, özvegy Szabó Istvánné, ifjú Be-
ne Mihály, öreg Velez András, Német Mihály, Tüskés János, K. Nagy István,
öreg Bene András, Tüskés Mihály, Zs. Nagy Mihály, Mészáros István, Fűzkú-
ti Nagy Istvánné, Pitlik Mártonné, Zs. Nagy András, Szabó Zsuzsanna (T),
Seres István (T), ifjú Üllei András (T), Szabó Györgyné (T), Kis Márton, Széki
Istvánné (T), Kováts András (T), Fodor István, ifjú Velez András, Karai Mi-
hály, Szolga György, Kis Mihály, Balog András (T), Kováts István, Velez Fer-
encné, Mészáros István, ifjú Szabó István, öreg Kováts Mihály, K. Vitárius
János, Kováts Györgyné, öreg Seres Jánosné, Nagy István Györgyné, Mózer
András, Muzsik Pál, Klener András, Tesánszki András, Novák János, Kun
Mihály, Seres András, Saitz és Bruder János, Üllei András, özvegy Fazekas
Györgyné, Mogyorosy Mihály, Simon János, Mózer György (T), Széky János,
Mózer János, öreg László János, Tatár Jánosné, Prandotzky Mihály, Hamvas
János, Michel József, H. Vitárius István, Gacsal Mihályné, K. Nagy Istvánné,
K. Vitárius János, ifjú Vitárius Mihály, Vitárius András, Ladányi Mihály, öreg Vi-
tárius Mihály, Monory István, öreg Vitárius János, Nagy András, B. Vitárius
Istvánné, Debreczenyi János, Béres János, öreg Nagy György és végül Rutkay
Mihály és neje Pásztori Zsuzsanna.
(A ‘T’ betű a taksásokat jelöli.)
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Az első rákoscsabai iskolák109 

Szanyi Dezső

Források hiányában nem lehet tudni, hogyan alakult ki a rákoscsabai protes-
tantizmus, de a legrégibb okmányokban a rákoscsabai református eklézsia
1626-ban már lelkésszel ellátott, szervezett gyülekezet. A reformáció szívén
viselte az iskoláztatás ügyét, ezért amely községben protestáns gyülekezet
alakult, azonnal iskolát is felállított. A református iskolában 1742-ig a lel-
készek látták el a tanítói feladatokat. Akkor „a lelkészek helyzetén könnyítendő,
különösen pedig az erősen katholizálókkal való” megküzdés miatt tanítót hívtak
az iskolába. Lássuk azonban a lelkész tanítókat név szerint is.: Mánjoki Ist-
ván, Bihari …, Újfalui András, Decsi Péter, Marossi János, Örménydi vagy Ür-
ménydi …, Pákozdi …, Tatai György, Szokolai György (1713-), Debreceni Mihály,
Tótfalusi Sámuel (1735-1742), Bitskei Gergely (1742-1744), Gyöngyösi János
(1744).
Gyöngyösi János az első esperes-lelkész Rákoscsabán. Nagy tudású, okos
ember, aki kérte a csabaiakat, hogy könnyítsenek a lelkész helyzetén, állít-
sanak mellé egy tanítót. Így több időt tudna szentelni a felnőttek lelki
életének gondozására. Az önálló tanító a gyermekek oktatása mellett a tem-
plomi éneklés vezetését is végezte. Drégeli István lett az első református
tanító. Nem tudjuk honnan került ide, nem ismerjük a tanítási módszereit,
ismeretlen a tanítványainak a száma is. Csak azt tudjuk, hogy az 1752-ben
véglegesített állásában 1766-ig működött.
A második rektortanító Orgoványi István volt. Az anyakönyvek tanúsága sze-
rint oly népszerű volt, hogy alig volt születés, ahol ne ő lett volna a kereszt-
apa. 1784-ben otthagyta az iskolát és az uraság kasznárja lett. …
A harmadik tanító Etédi Márton szintén nagy népszerűségnek örvendett, de
állását 1787-től a jobban jövedelmező jegyzőségre cserélte fel. Utódjai voltak:
Révész Márton (1787-1789), Gál Márton (1789-1791), Virág János (1791-1795).
Szombati János prédikátor (1795-1799) tisztességes, erőskezű vezetője volt a
református gyülekezetnek. Ő szervezte meg a presbitériumot is. Az eklézsia
rendtartásában lehet olvasni a presbiterek kötelességét: „hogy az oskola, mint
az eklézsiának veteményes kertje, virágzó állapotban légyen, és arra törekedjenek.”
A tiszteletes úrnak azonban sok baja volt Gyarmathy Pál (1795-1799) osko-
lamesterrel, aki a szakácsnéját, Tóth Erzsébet asszonyt „méltatlanul boszorkány-
nak, kvnak, részegesnek mondotta, meg is taszigálta és gyomrozta.” Ezért meg is
foszthatta volna állásától, de nem tette, hanem tanúk előtt megbékéltette a
két embert.  A lelkész az 1798-ban megszervezett presbitérium első gyűlésén

109  Szanyi – Dombóvári – Ádám: Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetéből, Erdős Renée Ház
.... Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Budapest, 2004, Rákosmenti Helytörténeti Füzetek, II. évf.
.... 2. sz. (Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004) alapján. 15-28.
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a következőket foglalta írásba: „A tisztelt prédikátor és iskolamester urakra tar-
toznak: először Tavasszal és Nyáron az oskolában való tanítás délelőtt 10 óráig tart,
délután 2 órakor lészen újból tanítás, de Estvéli könyörgésig mindennek vége
legyen.” 
Lejegyezték a tanítók fizetését is. (Őket akkoriban még nem életfogytig,
hanem Szent György naptól Szent György napig választottak, utána további
maradásra kérték, avagy fölmondtak nekik.): „készpénz fizetés éneklésért és
tanításért 16 Rf.,110 kenyérnek való rozs 16 kg, só 50 font, szalonnára 3 Rf., gyer-
tyának való faggyú 10 font, vaj itze, széna két szekér, minden gyermektől és leánytúl
1 véka rozs, őszi vetés alá való szántás, melybe maga magját vetik, ezt idejében
letakarják és béhordják, tavaszi szántás maga magja alá, melyet maga takartat ugyan,
de  behordják a takarók, káposzta-, kukoritza- és kenderföld szántás, vagyon az Oskola
Házhoz való kert, mellyet megszántat az Ekkla,111 predikációs halottul 5 garas, ének-
szóstúl 3 garas, fa 1 öl, szüretkor minden szőlősgazda 1 itze mustot ád, 2 szekér
fűtőszalma az oskola számára is ennyi.”
Ilyen javadalmazás ellenére a következő – Csatári János – lelkésszel sem tudott
kijönni az oskolamester. Az összeférhetetlen férfiú nem szolgált a nagyoknak
példaadóként, és a kezeire bízott kicsinyeknek a nevelését is nagyon hanya-
gul teljesítette. A szülők is a prédikátort ostromolták a panaszaikkal, aki
kénytelen volt Gyarmathyval megfogadtatni, hogy „esztendeig minden gyer-
mekről számot ad mindennap, mert különben nem fog állásában meghagyatni.”
A tanítók sorát 1799-től 1808-ig Dávid Mihály, 1808-tól 1812-ig Mészáros Mi-
hály, 1812-től 1814-ig Turoczi Pál, 1814-től 1816-ig Muzsik Péter, 1816-tól 1818-
ig Réti János, 1818-tól 23-ig Balogh István követte.
1819. aug. 9-én Báthory Gábor dunamelléki superintendens egyházlátogatása
alkalmából készített jelentéséből nem maradhatott ki az iskola sem.: „ … elő-
adja, hogy ector Balog István a mester, Debreczenben tanult… Feleséges, hét gyer-
mekei vagynak. Az oskola épülete igen rossz és szoros. Az oskolába járó gyermekeknek
száma fiúk és leányok együttvéve 46, … Többnyire a gyermekek csak télen gyakorolják
az oskolát. A Consistoriumból kiadott Methodus szerént taníttatnak e következendők:
Hejdelbergai Catechismus, Hübner Historiái, Egésséget tárgyazó Catechismus, Szt.
Dávid Soltári, Vármegyék, rövid geographiával, Olvasás, Imádságok, Éneklés,
Számvetés és Írás.” A jelentés 40 gyermek himlő elleni beoltásáról is tudósít.
1823-ban Balog István tüdővészben elhunyt, utóda, Kiss Ferenc 1826-ig taní-
tott. 
Az iskolát és a tanítói lakást már 1826-ban erősen megviseltnek írták le, de a
helyreállításuk csak 1838-ban történt meg. 1826-tól 1836-ig Tóth András, 1836-
tól 1839-ig Gál Mihály, 1839-től 1841-ig Orosz Pál, 1841-től 1846-ig Ferenczy
István az oskolamester.

110   Rhénus, azaz rajnai forint
111  Eklézsia, azaz egyházközség
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Az 1848-i eseményekről Juhász János lelkész páli hévvel előadott szónoklatait
a hívek sokáig nem felejtették el. Ebben az esztendőben találták meg a tem-
plom előtti árokban azt a bőr emléklevelet is, amely bebizonyította, hogy már
1626-ban szervezett gyülekezet volt Rákoscsabán, s melynek a másolatát
1852-ben, a torony javításakor kiegészítve a gömbbe tették. A kiegészítés
megemlíti a tanító nevét: Farkas Benjámin (1857-ig). A község lélekszáma 540
fő, az iskolában 50 fiú és 32 lány volt ezidőben.
A források szerint a középkorban Rákoscsaba lakói mind római katolikusok
voltak, és már 1317 előtt imaházuk is volt. Azt is tudjuk, hogy ez az egyház
az isaszeginek a filiája (szervezete) volt, de a Rákóczi-szabadságharc után ez
a helyzet magától megszűnt, mert a község összes lakója református lett. Ez
nem tartott sokáig, mert 1727-ben a német származású Laffert Ferdinánd lett
a földesúr, aki a kis népességű községbe (német, római katolikus) jobbá-
gyokat telepített. A földesúr pártfogását élvezve ezután már gyorsan sza-
porodott a katolikusok száma, akik kertjeik végében temetőt is kaptak. 
1739-ig nem volt templomuk (hiszen a régit a reformátusok használták), így
Isaszegre jártak át. 1740-ben épített a földesúr egy új kis templomot, ahol a
misét még az isaszegi pap szolgáltatta. 1762-ben Rákoscsabát elválasztották
az isaszegi egyháztól és Pécelt, majd Rákoskeresztúrt hozzácsatolva önálló
anyaegyházzá szervezték. A templom közvetlen szomszédságában nyilvános
iskolát állítottak fel, mert ezt a katolikus és protestáns törvények már régóta
elrendelték. Az egyházi hatóságok szigorúan tiltották a más felekezetűek
iskolájába való járást, ezért a pici kis parókia mellett levő telken, a kántori
lakással együtt iskola épült, amely még csak egy helyiségből állt, de már a
gyerekek vallásos nevelését szolgálta. … 
1772-ben a hívek száma annyira megnövekedett – a rákoskeresztúri
betelepítések miatt –, hogy a régi templom kicsi lett. Nepomuki Szent János
tiszteletére új templomot építettek. Amikor 1772-ben Skolnikovics Mihály
plébános elkezdte vezetni a „Historia Domus”-t, a reformátusok még három-
szor annyian voltak a községben, mint a katolikusok. 1772-ben írták meg az
első fennmaradt kántori díjlevelet is. Ebből kiderül, hogy a katolikus iskola
első tanítója 23 évig tanított az iskolában, de a neve nem maradt fenn, és a
község lakóitól a következőkre volt jogosult. „Kap minden házaspártól 25 kraj-
cárt és egy fél pozsonyi mérő gabonát. Azután 5 pozsonyi mérőt magába fogadó, az
őszi és a tavaszi vetésbe három nyomásban kihasított földet, melyet a község fog
megszántani. Azután pedig a házi szükségleteknek megkívántató dolgokat. Ezekhez
járult évenként egy fél mázsa só, fél mázsa hús, két szekér széna, három font vaj, a
szalonna helyett három forint és tíz font fadgyú. Vendégellátásra pedig két pozsonyi
mérő tiszta rozsot. A malomhoz szükséges elegendő fuvart. Három fő ünnepen az
ebéd helyett 50 krajcárt. És a szükséges fa mennyiséget. Általában a gyerekek
tanításáért kap 1 rehnus forintot. Meghagyatik azonban, hogy őfelségének egyes ren-
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delete szerint a község neki ezen a címen „kántortanítónak” valami díjat határozzon
meg. A temetésekből kap 25 krajcárt, a szentmisével való temetésektől 50 krajcárt, a
házassághirdetési cédulákért septenariumot.” Ebben az évben készítették el a „ka-
tolikusok könyvét”, melyben nyilvántartották a születés, házasság, halálozás
címén a katolikusokat (és a nem katolikusokat is.) 1798-ban új, a korszaknak
megfelelő iskolát építtetett Balog Antal plébános. A második tanítót Jedlicska
Imrét 32 éves korában választottak meg 1785. Szent György napján, aki 30
évig tanított az iskolában. A harmadik tanító Merva Ignác 54 évig működött
a faluban. 
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Puzsár Imre
A falu szervezete a feudális korban

A Szent István-i államszervezés óta ismeretes a falu (villa), mint rögzített
határokkal rendelkező települési egység és egyben földesúri birtok (posses-
sio). Ekkor még nem volt közigazgatási egység, és önkormányzattal sem ren-
delkezett, hanem a földesúri uradalom részét (vagy egészét) képezte. Kez-
detben a falvak gyakran különböző jogállású, és különböző terheket viselő
lakókat fogadtak magukba. A XIII. század végére zajlik le az a jogi folyamat,
ami az egységes nemesi rend és az egységes jobbágyosztály kialakulását
eredményezi, és ekkor jelenik meg a falvak részleges önkormányzata is.112

A feudális birtokkormányzatnak három feladata volt: a gazdaság igazgatása,
a közigazgatási funkciók ellátása és a jogszolgáltatás. A gazdaság igazgatása
kevéssé jelent meg a falu önkormányzati feladataiban.
A közigazgatási funkciók közé tartozott az állami adók kirovása és behajtása,
a katonafogás, a beszállásolás, a közmunkák és a telepítés szervezése, az
építésügy, a céhügy, a vásárügy, a tűzrendészet, az egészségügy, az állat-
egészségügy, a szegény- és jótékonysági ügyek, valamint a kegyúri jogok
gyakorlása. A birtokkormányzati feladatok ellátásában a földesúr különböző
tisztviselők és alkalmazottak segítségét vehette igénybe. Az ésszerűség a falu
szintjén is kialakította a földesúri hatáskör átengedésére alapított önkor-
mányzatot.
A jogszolgáltatást tekintve a 14. századra a földesurak birtokaik lakói, job-
bágyaik és birtoktalan familiárisaik fölött, de nem ritkán a birtokon élő kisebb
nemesek fölött is úriszék keretében ítélkeztek. A kisebb birtokosok esetében
gyakran előfordult, hogy jobbágyaikat a vármegye törvényszéke alá helyez-
ték, de az is előfordult, hogy egyes kisnemesek saját ügyeikkel fordultak
valamely jelentősebb környékbeli úriszékhez. A közbűncselekmények fölött
azonban csak a pallosjog birtokában (ius gladii) ítélkezhettek, amit királyi
privilégium vagy hosszas usus alapján szerezhettek meg. Ezzel élet és halál
uraivá válhattak, de az úriszék joga nemcsak jog, hanem kötelezettség is volt.
A 16-17. században nem volt ritka, hogy az úriszéket nem a földesúr tartotta,
így annak kegyelmi fórumaként működhetett. A földesúr gyakran ruházta
át ítélkezési jogkörét valamelyik tisztviselőjére, aki az ő képében ítélt. A jelen-
téktelenebb ügyeket ugyancsak gyakorlat volt a községi igazgatás direkciója
alá helyezni. A falubíró (villicus) és a községi vének, esküdtek ítélkezési

112  Puzsár Imre: Budapest XVII. kerület archontológiája, Szakdolgozat, ELTE BTK, történelem szak, .

. 2009 (Puzsár 2009), 52.
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hatáskörét indirekt módon határozták meg, általában a község lakóinak
ügyeiben, néha idegenekében is intézkedhettek, a földesúr csak azokat az
ügyeket határozta meg, amikben nem járhattak el.
A középkor első századaiban a falvakban a földesúri hatalmat a falunagyok
(főnagy, villicus) képviselték a közösség felé. A XIII. században kialakuló
falusi önkormányzat élén a jobbágyfalvakban (ugyanis nemes községek is
léteztek) a falubíró (villicus seu judex) állt, aki a földesúr által átengedett
hatáskörben tevékenykedett (adók, kilenced és tized kivetése és beszedése,
földközösség vagy közös határhasználat működtetése, rendfenntartás, közre-
működés a törvénykezésben (nyomozás, letartóztatás) illetve ítélkezés kisebb
ügyekben, jogszabályok kihirdetése, robot szervezése, közösségi vagyon
kezelése, később saját költségvetés és számadás készítése, iskola- és tem-
plomfenntartás). Ekkor már segítőtársai is akadtak a vének személyében,
akiket a XV-XVI. században az esküdtek (jurati) váltottak fel, és a XVIII.
században megjelent a jegyző (notarius) is. A jobbágyközség helyzetét kifelé
a földesúrral kötött urbáriumok és contractusok, befelé a földesúr által jóvá-
hagyott falutörvények szabályozták.
A földesúr a jobbágyközségek felett is felügyeletet gyakorolt. Jelöltjei közül
kellett elöljárókat választani, amit maga vagy tisztje jelenlétével befolyásolt,
jóváhagyta a községi költségvetést és számadást, ellenőrizte az állami adó
felosztását és a helyi jogszabályalkotást. Jobbágyaival szemben a földesurat
illette a háramlási jog. Ebből és a jobbágyok feletti patriarchális védelem
kötelezettségéből származtak gyámhatósági jogai.
Ezt a kialakult állapotot rendezte Mária Terézia úrbéri pátense, ami előírta,
hogy a jobbágyközség tisztségviselői a bíró, az esküdtek és a jegyző. Előbbit
a földesúr három jelöltje közül választotta a falu, utóbbiakat és az egyéb
szükséges tisztviselőket azonban szabadon. Emellett, ha volt rá pénzük,
tarthattak saját alkalmazottakat (csősz, pásztor, tanító, stb.). A fontosabb
ügyekben a bíró falugyűlést hívhatott össze.113

Rákoscsabán először községi bíróról van tudomásunk. 1582-ben Tóth Jánost
írták össze községi bíróként,114 majd 1660. január 8-án a vármegyei közgyűlés
határozatára Rákoscsaba bírája és iparosai is tagjai lettek annak a megyei bi-
zottságnak, ami az országgyűlés határozatának megfelelően az élelmiszerek,
iparcikkek, hentesáruk árának és a mértékek megállapítására volt hivatott.115

A XVIII. század második felében már biztosan volt Csabán jegyző is. 1768-
ban az Úrbérrendezés kapcsán kiadott 9 pontos kérdőív egyik aláírója ugya-
nis Orgoványi István jegyző volt.116 Csakhogy róla azt is tudjuk, hogy 1766-

113 Puzsár 2009, 57–58.
114   Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei, közreadja: Szakály Ferenc, Pest .

. Megye Monográfia Alapítvány, Bp., 1995 (Szakály 1995), 52.
115 Borosy 1989, 153.
116   Németh 1983, 83.
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1784-ig a református egyházközség kántortanítója volt.117 A korban elterjedt
gyakorlat volt, hogy a községi jegyzői feladatokat a helyi tanítók látták el.
Ezt a praxist 1779-ben Mária Terézia betiltotta.118 1784-ben Csabán is Etédi
Istvánt választották református kántortanítóul, majd 1787-től ő lett a követ-
kező jegyző, így gyanítjuk, hogy Orgoványi eddig az időpontig töltötte be a
jegyzői tisztséget és feltételezzük, hogy az őt megelőző Drégeli István (1742-
1766 kántortanító) is betöltötte ezt a posztot.119 

Az Urbárium után, 1774-ben az úriszék úgy határozott, hogy az addigi 2 he-
lyett 6 esküdt legyen a községben és mind katolikus vallásúnak kell lennie.
Később azonban ezt megváltoztathatták, hogy fele-fele arányban legyenek a
katolikusok és a protestánsok. 1774-ben azt is elrendelték, hogy ha katolikus
bírót választ a község, akkor törvénybírónak már csak protestáns (reformá-
tus) választható, és viszont, valamint községi hivatalnoki állásban (pl. a jegy-
zői) katolikust protestánsnak, protestánst katolikusnak kell követnie.120

Ezeket a döntéseket a XX. század elejéig többnyire be is tartották, amint azt
az alábbi listák reprezentálják is.

jegyző vallása

1742-1766 Drégeli István ref. kántortanító
1766-1787 Orgovány István ref. kántortanító
1787-1791 Etédi Márton ref.
1792-1798 Podhorszky András rk.
1799-1835 Heckl Ignác ev.
1835-1847 Szabados Benedek Ágost rk.
1848-1851 Bartha Károly ref.
1852-1854 Fridrich Ágoston rk.
1855-1858 Szabó Pál ref.
1859-1861 Tóth Antal rk.
1861-1863 Farkas Károly ref.
1863-1864 Papp Zsigmond
1864-1867 Bartalus Lajos rk.
1867-1897 Szabó Pál ref.
1897- Kovách Károly rk. 

117  Szánthó 1996, 168.
118  Bartók 1994., 79–82.
119  Szánthó 1996, 168.
120  Szánthó 1996, 176–179. 
121  Szánthó 1996, 176–179.
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bíró vallása törvénybíró vallása

1582 Tóth János 122

1699 Szabó János 123

1715 Varga András 124

1768 Kormoss Mihály 125

1774-1778 Prandóczki János    rk. id. Fodor György ref
1779-1798 id. Fodor György ref. Vikmajer András rk.
1798-1804 Bruder Márton rk. Nagy György ref.
1805-1809 Fodor János ref. Tizeker Mihály rk.
1809-1813 Lengyel József rk. Béres István ref.
1813-1822 Kun András ref. Dékány Mihály rk.
1823-1829 Dékány Mihály rk. Seres János ref.
1829-1836 Kiss Mihály ref. ifj. Nagy András ref.
1836-1838 Tizeker András rk. Debreceni József ref.
1838-1840 Vikmajer György rk. Fodor György ref.
1840-1842 Lengyel Mihály rk. Debreceni József ref.
1842-1845 Nagy András ref. Prandóczki András rk.
1845-1846 Volter Pál rk. Seres János ref.
1846-1847 Merni Pál rk. Prandóczki András rk.
1847-1848 Merni Pál rk. Tizeker András rk.
1848-1850 Gerendő István ref. Benedek András rk.
1851-1852 Tizeker András rk. Nagy András ref.
1853-1859 Hausch György rk. Fodor János ref.
1859-1860 Kun András ref. Bruder Márton rk.
1860-1861 Vitárius János ref. Bruder Márton rk.
1861-1862 Gerendő István ref. Prandóczki András rk.
1862-1863 Prandóczki András rk. Bene András ref.
1863-1866 Hausch György rk. Bene András ref.
1866-1869 R. Nagy István ref. Széki Mihály rk.
1869-1872 Széki Mihály rk. Nagy György ref.
1872-1873 Bobor György ev. Hausch György rk.
1873-1876 Ferenczy István ref. Prandóczki András rk.
1876-1882 Reitinger Pál rk. Nagy György rk.
1882-1888 Nagy György ref. Prandóczki András rk.
1888-1892 Prandóczki András rk. Szabó Sándor ref.
1892-1893 Kováts János ref. H. Bruder András rk.126 

122  Szakály 1995, 52.
123  Németh 1983, 66..
124  Németh 1983, 76.
125  Németh 1983, 83.
126  Szánthó 1996, 176–179.
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Polgári átalakulás a főváros vonzásában

Puzsár Imre
Gazdaság a boldog békeidőkben
A jobbágyfelszabadítás után néhány év vagy évtized alatt (1848/1876-1883)
nemcsak jogi, hanem gazdasági szerkezetváltás is történt a községben.
Jelentősen megnövekedett a szántóföldi művelés (2392 holdról 3064 holdra)
és a kaszálás (160 holdról 238 holdra) mértéke, eltűntek a puszták (a korábbi
31 hold teljesen eltűnt) és az erdők (237 holdról 11,5 holdra csökkent), meg-
csappant a legelők területe (839 holdról 364 holdra), és még a szőlőterületek
nagysága is harmadára esett vissza (175 holdról 56 holdra). Ez a gabona- és
kapásnövény-termesztés nagyarányú növekedésére és a legeltető helyett az
istállózó állattartás elterjedésére vall. Az utak területe is közel duplájára nőtt,
ami talán a szétaprózódottabb parcellák megközelíthetőségének szükséglete
miatt következett be, és jelentősen terebélyesedett a belterület is (143 holdról
190 holdra).127

A földesúri nagybirtok idővel egyre több birtokos között oszlott meg, és a
tulajdonosok egyre inkább bérbe adták a földet, minthogy maguk gazdál-
kodjanak rajta. III. Antal 1874-ben saját kezelésébe vette birtokát, de nem túl
eredményesen vezette azt, ráadásul nőügyei is sokba kerültek, és ebbe is halt
bele 1885-ben. Ekkor nővére, Antos Istvánné Laffert Matild kezébe került a bir-
tok, aki 1889-ben eladta a Kavicsos- és Anglia-dűlőket a kiskastéllyal és
annak kertjével együtt (összesen mintegy 800 hold) gróf Vigyázó Sándornak,
és az árából tehermentesítette a maradékot. Ennek kisebb részét nagybér-
letbe, nagyobb részét kisbérletbe adta, ami sokat segített a helybéli gazdák-
nak, nem is vándoroltak ki sokan Amerikába.128

Az 1880-as évek közepén érkezhetett Cinkotáról Rákoscsabára Goldmann
Mór,129 aki tejtermelő svájceriát alapított és már annak születésétől kezdve
hordta a tejet Rákosligetre feleségével egy homokfutón. (Svájc ekkoriban
élenjárt az üzemszerű istállózó tehéntartásban, és például ott találták fel a
sűrített tejet is.) 1897-ben utánajött testvére, Goldmann Antal is, és 1200 holdas
mintagazdaságot hozott itt létre. 1898-ban Antal magához költöztette szüleit
is, aminek nagy szerepe lett az önálló csabai izraelita hitközség azévi mega-
lakulásában. 1912-ben Goldmann Antal a teljes csabai Bolza-birtokot, fivére,
Mór a Schell bárónétól a Kalmárvölgyi- és a Körtvélyes-dűlőket bérelte, és a
Kucorgót majornak használta. (Az 1889-ben Vigyázó Sándornak eladott
dűlőket Vigyázó Jozefa örökölte. Jozefát (1868-1912) 1881-ben vette nevére Vi-
gyázó Jozefine Antoinette (Jozefa /Józsa/ Antónia) néven Vigyázó Sándor,

127  Puzsár 2008a, 67–68.
128   Puzsár 2008a, 21–22.
129   Hódos Mária: Kétezren voltak, k.n., h.n., 2006 (Hódos 2006), 67–83.
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mivel az anya, báró Podmaniczky Zsuzsanna még Harkányi Frigyes felesége volt
születésekor. Vigyázó Jozefa 1895-ben ment férjhez gróf Bolza Pálhoz. 1911.
december 15-én született meg lányuk, Mariette (+1996). Az anya néhány
hónap múlva, 1912 márciusában meghalt. Birtokát Mariette örökölte, akit
apja Szarvasra vitt. Gr. Bolza Mariette /Maya/ Paulina Jozefine hozzáment
zichi és vásonkeői gróf Zichy Domokoshoz. Gyermekeik: Zichy Jenő, daruvári
Kacskovics Sándorné született Zichy Margit és Kacskovics Imréné született Zichy
Katalin.)130 Akkoriban az Üllőiúti- és az urasági Belsőlegelői-dűlő is bérbe volt
adva, utóbbit főként rakodóhelyként használták a bérlők.131

1914-re keltezik, de inkább 1919. január-márciusában születhetett az a sajtó-
cikk, miszerint Goldmann Antal 100 ezer korona kölcsönt nyújtott Rákos-
csaba községnek a nép élelmezéséhez, amit a nemzeti tanács megköszönt.
Ekkor megkérdezték tőle, miképp akar elhelyezkedni az „új átalakulásban”,
mire a „demokratikus” és „szocialista érzelmű” Goldmann azt válaszolta,
hogy birtokát munkásai között felosztani, és gazdasági ismereteit felhasz-
nálva egyszerű munkásként kollektívan művelni szeretné. Ekkor már tár-
gyalt a földmívesek szocialista szervezetével és a gazdasági munkásokkal.132

Kívánsága pár hét múlva minden bizonnyal valóra vált, ahogy bátyja tehe-
nészetét is kommunizálta a szovjet.
A Bolza-birtok következő bérlője Lexa Ferenc volt, aki haszonbérlettel
foglalkozott, vagyis a földet terményhányadért (általában 1/3 vagy1/2) kisebb
parcellákban parasztoknak adta bérbe. 1927-ben Goldmann Mór újabb 12
évre szóló bérleti szerződést kötött Schell Gyulánéval egy több mint 260
holdas területre vonatkozóan. (Talán a mai Virágtelepről van szó, amit a ’30-
as évek folyamán nem is parcelláztak fel.) Ekkor már saját cséplőgépe is volt,
sőt 1931-ben már traktorral is rendelkezett. Lexa Ferenc fia, Gyula és a
vendéglős (Péceli út Szabadság sgt. sarok) Piskó György is vásárolt
cséplőgépet, amit minden bizonnyal bérbe adtak a gazdáknak. (1937-ben
Lexa Ferenc és másik fia, az ifjabb Ferenc már Kistarcsán bérelt egy gazdasá-
got a Váci Püspökségi Uradalomtól.)133 150 holdat bérelt ekkoriban a
keresztúri származású Zsiák István is, aki 1912-ben 7 holdon lett önálló, 1938-
ban már 44 hold,134 a II. világháború előtt már közel 50 hold saját és 150 hold
bérelt földön gazdálkodott, amihez saját cséplőgépe is volt. 1951-ben méltán
lett a Petőfi TSz elnöke.135 Végül meg kell említenünk a Rákos-Csabai Hitel-
szövetkezetet, ami 1931-ben 300 katasztrális holdat bérelt.136

130   Puzsár 2008a, 145.
131 Puzsár 2008a, 65.
132 Hódos 2006, 67–83.
133 Országos Mezőgazdasági Címtár, II. k. Duna-Tisza köze, szerk.: dr. Gesztelyi Nagy László, Ka-. .

. posvár, 1937, 208–282.
134 Rákospalota és Rákosvidék, szerk.: Zsemley Oszkár, Bp., 1938 (Zsemley 1938), Személyi adattár, .

. Zsiák István.
135. TV vetélkedő 1969, 130–133.
136 Puzsár 2008a, 54.
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A feltételezhetően román származású, ortodox Martin Plinius Istvánnak a
Rétvégi- és a Kereszt I. aldűlőben voltak birtokai az 1900-as években.137 Ő azon-
ban feltehetően az egykorvolt jobbágyoktól vásárolta fel birtokát.
A XX. század elején a nagybérlők négyökrös vasekével szántottak. Istálló- és
szükség esetén műtrágyával elégítették ki földjeik tápanyagszükségletét,
miértis harmadával több termésre számíthattak, mint a gazdák. Már
vetőgépet és gőzüzemű cséplőgépet használtak, amit a majorok szérűjén ál-
lítottak üzembe. A kórót járgányos géppel szecskázták. Nem csoda a gépe-
sítés, mivel a főváros közelsége miatt napszámost, cselédet csak nehezen
lehetett kapni, azt is inkább csak aratásra a közeli tót falvakból. Búzát, árpát,
zabot, rozst és kapás veteményeket termeltek, egyesek földjein dányiak diny-
nyét termesztettek. A nagybérlők jobb minőségű legelőiken pásztorlást tar-
tottak külön-külön csordában a teheneket, lovakat, sertéseket, és istállózták
is a szarvasmarhákat, amiket természetes és mesterséges takarmánnyal, a
kőbányai sörgyárakból szállított csirkával és malátával is etettek,138 amiért
cserébe árpát és komlót termeltek.139 Körükben ekkor kezdtek elterjedni a
Hollandiából behozott fajták. Igára muraközi nehéz lovakat használtak, sza-
ladásra arabs féléket, sertésből félangol fajtát. Teheneknek és lovaknak szénát
és sarjút a Rákos-patak rétjein évente kétszer kaszáltattak, takarmányul mu-
hart, lucernát, bükkönyöst, zabot, csalamádét, marharépát, lóherét és balta-
cint neveltek.
Bár a lakosság többnyire a vasúthoz és a fővárosi gyárakba járt munkába,
földjeiket bérbe nem adták, inkább még béreltek, és szabadidejükben maguk
művelték, vagy asszonyaikra, gyermekeikre és az öregekre bízták. Kétlovas
vasekével szántottak, de nem trágyáztak, inkább azt is eladták. Kézzel vetet-
tek, a cséplést a nagyobb gazdák faluközeli földjeiken, mások beltelkükön
végezték, előbbiek benzinmotoros gépekkel, utóbbiak lónyomtatással vagy
cséphadaróval. A kapásnövények mellett csak rozst termeltek. Gyümölcster-
mesztéssel a gazdasági ismétlő iskola gyenge hatásfoka miatt nemigen
foglalkoztak, annál inkább szőlőtermesztéssel. 1869-ben 40 holdon beültették
a Bikahegyet, és máshol is szőlők jelentek meg, de a philoxera és a pero-
noszpóra megtizedelte az állományt, amit ekkor kezdtek csak újratelepíteni,
de ezt sem nagy hozzáértéssel. A Rákos laposán babot, borsót, uborkát és
paradicsomot nagyban termelt a lakosság, amit jól el tudtak adni a pesti pi-
acon,140 noha a bolgárkertészek csak később, a ’20-as években jelentek meg a
községben. (1930-ban a 60 külhonos csabai lakos majd mindegyike bolgár
származású kertész volt.)141 A paradicsomot később itt is konzervgyárak
kötötték le.142 Addigra beindult a nagyarányú gyümölcstermesztés is, és a
137  Puzsár 2008a, 54.
138    Szánthó 1996, 239–246.
139   TV vetélkedő 1969, 130–133.
140   Szánthó 1996, 239–246.
141   Zsemley 1938, 291–300.
142  TV vetélkedő 1969130–133.
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csabai torma és dinnye már fogalom volt Pesten,143 ahol a burgonyát is
megvették. Csaba másik fő piaca Rákosliget lett.144 A ’40-es évekre, amellett,
hogy a Kiskúti- és a Csordakúti-szőlőkben is szaporodtak a gyümölcsfák,
két nagy gyümölcsös alakult ki, az egyik a Csongrád – Szigetcsép –
Gyümölcsösdűlő – Mezőőr út és Kiskúti-szőlő határolta területen,145 a másik
Rákoskert utolsóként parcellázott Ötvenöt nevű részén (55 hold a Bodonyi –
Pesti – Zsigmond utcák határolta részen),146 amit báró Schellné keresztúri-
akkal telepíttetett.
Az 1930-40-es években selyemhernyótenyésztéssel próbálkoztak Keresztú-
ron és Rákoscsabán, amihez eperfákat ültettek, de a fák nagy részét a világ-
háború okozta szénhiány idején kivágták tüzelőnek. Ennek emlékét őrzik a
rákosligeti vasútállomás fái. 
Míg a XIX. század végén még a keresztúriak béreltek vagy vettek földet
Pesten, Csömörön, Rákoscsabán vagy Pestlőrincen, addig az 1930-as években
már a csabaiak béreltek földet Rákoskeresztúron.147

1945-ig minden Budapestre szállított termény után vámot kellett fizetni a
régi vámháznál, ami még ma is áll a Pesti úton, falán Budapest címerével.
A volt jobbágyok és zsellérek a közel 100 holdas Belső Legelő felét közösen
kapták meg. A gazdák Legeltetési Társulatot alakítottak rajta, és továbbra is
eredeti céljára használták, továbbá legelő volt a Csordakúti- és Kanászkúti-
aldűlő is, amiről ezen újabb nevek is tanuskodnak, ahogy arról is, hogy a
gazdák szintén külön tartották a teheneket, sertéseket és lovakat. A társulat-
ban ki-ki jobbágytelekméret arányában tarthatott barmot a csordákban, de
pénzért az előírtnál többet is küldhetett, illetve mások barmait is befogadták.
Tehénből a jól tejelő svájci fajtából volt 150-200 darab, amikhez a község két
bikát tartott. 1876-ban államméntelepet hoztak létre, de az becsődölt. Sertés-
ből a mangalica dívott, abból is tartottak két kant. Hasonlóan abrakoltattak,
mint a nagybérlők, de műtakarmányt nem vettek.148 A pásztorház és a
bikaakol a Pásztorház utcában a község és a legelő határán volt (ma Alsó-
dabas utca), és nem messze volt innen a dögtér avagy állattemető is. A pász-
torházat 1936-ban bontották el, és gerendáit a cserkészotthon építéséhez
adták oda. Elképzelhető, hogy a Bikahegy valójában a község bikáinak le-
geltetését szolgálta.149 A XX. század elején közel 8 holdnyi területen homok-
bánya is működött rajta a belőle kihasított Ilonatelep és temetők közötti
területen,150 de sajnos nem tudjuk, hogy ki és milyen célból fejtett itt homokot.
143  Zsemley 1938, 291–300.
144 Bárczy István – Harrer Ferenc: Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcso-.

. lásáról, Bp., 1908 (Bárczy–Harrer 1908).
145 Rákoscsaba közintézményi térképe, Ájer András tűzoltóparancsnok eredetijét átdolgozta Láng. .

. Gábor MÁV főtiszt , 1940-es évek, Budapest Főváros Levéltára, XV. 16. f. 283/2.
146 Puzsár 2008a, 193.
147 Zsemley 1938, 291–300.
148   Szánthó 1996, 239–246.
149 Puzsár 2008a, 26–27, 92, 107.
150    Puzsár 2008a, 64–65.
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Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a Kaszálók déli részén talált mészkövet a
tulajdonosok a Budapest-Újszász vasútvonal (megnyílt: 1882. március 12.)
állomásépületeihez adták el a MÁV-nak. Ugyanezen vonal töltéseinek
építéséhez nyitották meg a mai Pásztorfalva utca 38-46. szám alatti homok-
bányát. A homok szállításához még csillepályát is építettek a vasútig. Később
a rákoskerti házakhoz is bányásztak itt homokot. Mivel a homok itt agyaggal
kevert, amiért a belőle készült vakolat idő előtt porladni kezd, a kitermelés
az 1950-es évek elején megszűnt.
Voltak azonban, akik még a rossz minőségű csabai homok-agyag keveréket
is jól tudták hasznosítani. A már említett Goldmann-fivérek a kezdetektől
részt vettek a Rákoscsabai Takarékpénztár működésében is. Antalt még abba
a küldöttségbe is beválasztották, amely Németországba utazott a homok-
téglagyártás tanulmányozására, és ami a Csabán létrehozott üzem gépeit
rögtön meg is vásárolta. A gyárat 1909 decemberében indították be, és egy-
tucat munkást foglalkoztatott. Az alapanyagot az üzem mögött bányászták.
(A téglagyárra az újtelepeken folyó építkezések miatt volt szükség, amint azt
még látni fogjuk.) A takarékpénztár később a Gödöllői Takarékpénztár
érdekeltségébe került.151 1927-ben Goldmann Antal megvásárolta a gyárat,
és feleségéről, Mandl Stefániáról nevezte el. Két villanyárammal működő
égetőkemencével szerelte fel, és a tégla mellett más agyagárukat is gyártani
kezdett, amik közül a virágcserép bizonyult jó üzletnek, így hamarosan az
ország egyik legnagyobb ilyen jellegű üzeme lett 30 munkással152 és saját
teherautóval. Az üzem területén 1927-ben megnyitotta a Csabagyöngye
Strandfürdőt, de részvényese lett a Rákoscsabai Strandfürdő Rt.-nek is, ami
1931-ben a vasútállomás melletti Mária Strandfürdőt adta át a fürdővendé-
geknek. 1930-ban Mór 104 házhelyre parcelláztatta a testvére gyára mögötti
19 holdas területet, és Antal is feloszttatta közeli házhelyeit. Az izraelita
hitközség elnökeként Goldmann Antal kezdeményezte és támogatta a csabai
zsinagóga felépítését. A hálás zsidó közönség 1937-ben róla nevezte el a zsi-
nagóga mellett felépült kultúrházát. Halála után, özvegye eladta a strandot
és a még meglévő házhelyeket Iványi Gyulának, de a virágcserépgyárat meg-
tartotta.153 Az özvegy átvette a gyár vezetését, a kereskedelmi iroda főnöke
Takáts Ilona, 1934-től üzemvezetője Szalai János volt. 1951 elejétől egy ideig a
Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat működött a volt téglagyár épületében, a
Lemberg utca 32. szám alatt.154 Goldmann Antal fia, Zoltán, aki orvosnak ta-
nult, nevét Cserepesre változtatta.155 Iványi Gyula 1938-ban kapott ipar-en-
gedélyt a Csabagyöngye Strandfürdő működtetésére. 1942 augusztusában

151 Szánthó 1996 és Puzsár 2008, 125–126.
152 Zsemley 1938, Személyi adattár, Goldmann Antal, Stefánia Virágcserépgyár.
153 Szánthó 1996 és Puzsár 2008, 172–173.
154 Puzsár 2008a, 173.
155 Zsemley 1938, Személyi adattár, Goldmann Antal.
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hősi halált halt a keleti fronton. Iparát örököse, apja, Iványi Lajos folytatta
volna, de zsidó származása miatt iparengedélyét bevonták.156 Goldmann Mór
néhány évvel túlélte fivérét. A cserépgyár mögötti területére 1944-ben már
Fritsche István kért új felosztási engedélyt.157 Goldmann Móricnak 4 gyer-
meke született feleségétől, Hoff Zsófitól, de közülük egy sem élte meg még a
serdülőkort sem.158

A Kavicsos-dűlő sem véletlenül kapta nevét. A talaj itt hasonló szerkezetű,
mint Keresztúron, Hegyen és Ligeten. A XX. század elején a dűlő végében
fekvő tisztviselői földeket még keresztúri tótok bérelték. 1931-ben aztán Raj-
nák János nyugalmazott MÁV kocsirendező nyitotta meg rajta sóderbányáját,
amit fia, Mihály fedezett fel.159 1939. március 21-én vették át a frissen elké-
szült Bártfai utat, és rögtön meg is tiltották rajta az átmenő forgalmat, mert
az utca végén lévő kavicsbányából a kavics fuvarozása tette tönkre, ezért kel-
lett felújítani.160

A községben a legrégebbi iparos tevékenységet a kovács és a malmok jelen-
tették. A Czeglédi Mihály és a Lajosház utca sarkán (akkor Lajos u. 1.) állt az
1738-ban épült községi kovácsműhely egy úrbéres telken, amit 1868-ban vá-
156   PML, IV.427.b., Gödöllői főszolgabíró, Általános iratok, 788. d., 15244/1942.
157 Puzsár 2008a, 172.
158 Hódos 2006, 67–83.
159 Puzsár 2008a, 60–61, 162.
160 Puzsár 2008a, 162.

Képeslap: Csabagyöngye strandfürdő. Kiadta: Karinger, Budapesten, 1927 után. 
(Erdős Renée Ház)
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tott meg a község. 1870-ben lakhatatlanná vált, ezért újat építettek helyette,
amit 1906-ban ismét újjáépítettek. 1939-ben Tóth Jánosné, a kovácsműhely
bérlője kérvényezte egy szoba és egy kamra hozzáépítésének engedélyezését
az épülethez. Mivel évi 600 P jövedelme volt a községnek a bérletből, és fél-
tek, hogy a bérlő felmondja, ha nem engedik a hozzáépítést, ezért jóvá-
hagyták a kérést, és utasították az elöljáróságot, hogy készíttessen tervet és
költségvetést. 1940-ben elfogadták a tervet, és 1400 pengőt írtak rá elő az
1941. évi költségvetésben.161

A parasztközségben eredetileg 3 vízimalom szolgált. A község vízimalma a
Lajos (ma Lajosház) utcai malom volt, ahol részes molnárt tartottak, akit az
elöljáróság (a malombíró) ellenőrzött. Itt mértek konvenciót több községi al-
kalmazottnak a község hombárjából. A malmot 1863-ban a község eladta az
uraságnak. A III. katonai felmérés térképszelvényén (1872-84) már nem
jelölték, talán már nem működött, esetleg nem is állt. 1912-ben viszont már
biztosan nem állt, hiszen a patakmalom udvarán Dr. Imrey Lajos épített házat
festő műteremmel, aminek déli oldalán még mindig megtalálható az a szűk
lejárat a patakhoz, amit Szánthó Géza is megírt.162

Pintér Endre 1890-ben építette fel víz- és gőzerőre berendezett emeletes
malmát a Battonya utcában, ami 1897. körül került a tulajdonába. Ezen a
helyen az I. katonai felmérés térképe szerint az 1780-as években már állt
malom, de joggal feltételezhetjük, hogy az 1701-ben összeírt három malom
egyike is már itt állt. Hajdan pitlivel is ellátott, 3-4 kerékre járó urasági vízi-
malom volt, de a III. katonai felmérés térképén (1872-84) már nem jelölték,
valószínűleg használaton kívül állt. Mióta részben gőzerő hajtotta, és fi-
nomabb lisztet őrölt, népszerűbb lett a gazdaközönség körében. 1931-ben
Maurer Ferenc volt a malomtulajdonos. 1933-ban Heller István bérelte. 1938-
ban napi teljesítménye 1 vagon volt. 1946-ban a Szabadság sugárúti iskola
diákjai tettek ide tanulmányi kirándulást, tehát ekkor még üzemelt,163 de még
a rendszerváltás körüli időkben is őröltek benne, és még ma is áll.
A Péceli úton, a Lemberg utcával szemben állt az urasági vízimalom, amit
1912 körül a Döbrey-család bérelt (Döbrey-malom). 1843 tavaszán egy gyúj-
togató tartotta rettegésben a csabaiakat, aki negyedik alkalommal az urasági
malmot próbálta felperzselni, sikertelenül. A Pintér Endre-féle malomhoz
hasonlóan, hajdan 3-4 kerékre járt, amikor még a gazdák kizárólag saját
terményükből őrölt lisztet fogyasztottak. Amióta azonban a gőzmalmokban
őrölt finomabb liszt volt kapható, a gazdák a szemes búzát inkább eladták
és ilyen lisztet vásároltak. Minden bizonnyal ebből kiindulva állították át a
malmot szívógáz üzemre, amit 1926-27-ben Hoffmann János birtokolt. A
szívógázmotor szilárd tüzelőanyag (fa, faszén, szén) gázfejlesztő generátor-

161  Puzsár 2008a, 105
162 Puzsár 2008a, 106–107.
163 Puzsár 2008a, 113.
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ban történő elgázosításából származó gázzal dolgozó belsőégésű motor. Úgy
tűnik még így sem volt elég versenyképes, mert hamarosan eladták Dr. Fo-
kányi Lászlónak, aki 1928 decemberében kapott engedélyt a telek 23 házhelyre
történő felosztására. Egy év múlva a létrejött két új utcát el is nevezték Lab-
darúgó, illetve Malomház utcának, ám 1948-ban átkeresztelték őket Eszpe-
rantó és Zamenhof utcára.164

A XIX. század vége felé szabályozták a Rákos-patakot, amit megemeltek, és
ekkor építettek egy mesterséges csatornát a mélyebben fekvő területek le-
csapolására, ami a Felső- és Alsóréti dűlő közepén húzódott.165

Jelentősebb üzem volt még Csabán a Fiume Csokoládéáru-gyár 1922-től 25-30
fővel.166

Szánthó Géza szerint: „Rákoscsabán a kereskedelmet a beköltözött izraeliták hon-
osították meg”,167 ami annyiban igaz is lehet, hogy az 1780-as évektől éltek
Rákoscsabán zsidók,168 noha úrbéres földet 1840-ig nem birtokolhattak, tehát
legfeljebb a földesúri haszonvételeket (malom, kocsma, kovácsműhely) bérel-
hették, ipart űzhettek, vagy kereskedhettek. Előbbire nincsenek bizonyí-
tékaink, de az iparosok és kereskedők között jelentős számban voltak zsidók.
Míg a kereskedők szakmai szerveződéséről nincs tudomásunk, addig ipar-
testületről már igen. Elsőként a Péceli és Rákoscsabai Egyesült Általános
Ipartestület jött létre 1900-ban, aminek 1912-ben már 80-85 tagja volt.169 Az
önálló csabai ipartestület 1920-ban vált külön, és 1925-ben 80, 1930-ban 120,
az évtized végén pedig kb. 220 tagja volt. 1941-43 között ismét egyesült a
pécelivel, és több mint 350 tagja volt. Emellett 1944-ben volt még Rákoscsa-
bán 104 segéd és 39 iparostanonc.170

Puzsár Imre
Az új telepek kialakulása Rákoscsabán
Az első új telep Rákoscsabán az Antaltelep volt. Nevét az utolsó Laffert báró,
Antal után kapta, aki parcellázta a telepet. Valamikor 1874-1882 között
jöhetett létre, tekintve, hogy Laffert Antal báró 1874-ben vált nagykorúvá,
mikoris átvette birtokai kezelését, és 1882-ben, amikor a régi, Rákoskeresztúr-
ral közös vasútállomás (Nagyjából a mai rákoscsaba-újtelepi állomás helyén
volt, de a Szabadság sugárút másik oldalán.) helyett önálló állomást kapott
Csaba, Antal báró is a reformátusok mellé állt a katolikusokkal szemben.
Ugyanis a reformátusok az állomásépületet magukhoz közelebb, a Rákoscsa-
ba utca mellé szerették volna felépíttetni, ami a báró új telepéhez is közelebb

164  Puzsár 2008a, 136–137.
165 Puzsár 2008a, 61.
166 Zsemley 1938, Személyi adattár, Koss Jakab és Áron, Pestkörnyéki Tejszövetkezet, Ungár József
167 Szánthó 1996, 150.
168 Hódos 2006, 33-55 és 67–83.
169 Szánthó 1996, 252–253.
170 TV vetélkedő 1969, 115–126.
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lett volna, míg a győztes katolikus álláspont, amivel a minden bizonnyal re-
formátus többségű közbirtokosság is egyetértett a földesúréhoz hasonló
okokból, a mai Czeglédi Mihály utca melletti helyet preferálta. Így bizonyos,
hogy a telepet báró Laffert Antal e két időpont között parcelláztatta, minden
bizonnyal olyankor, amikor éppen tőkére volt szüksége, hiszen birtokát nem
túl nagy sikerrel menedzselte.171

1881. október 16-án a közbirtokosság a Belsőlegelői-dűlő északi részéből 7
katasztrális holdat hasított ki zselléri illetményül, amin az új tulajdonosok
építkezni kezdtek. Nevét (Ilonatelep) később a földesúrnő, az utolsó Laffert,
Antos Istvánné báró Laffert Mathild Antos Ilona (1891-1941) nevű leányáról
kapta. Ugyanekkor a Belső Legelő másik végéből 4 holdat hasítottak ki
felekezeti temetők és közel egy holdat faiskolák számára.172

A vasút mellett, a Tarcsai út jobb oldalán Martin Istvánnak volt 10 csinos
bérháza, a folytatásában pedig nagy birtoka. Ezt a kis telepet Máriatelepnek
nevezték.173

A 20. század első felében Rákoscsabán a lakosság száma, több mint ötszö-
rösére nőtt (1900-ban 3008 fő, 1949-ben 15601 fő volt a község népessége174).
A népszaporulat ekkor a második legmagasabb volt az országban. Ebben
jelentős szerepe volt a természetes szaporodásnak (18,8%, míg az országos
átlag 7,3%, a budapesti -0,4%), de még meghatározóbbak voltak a folyamatos
parcellázások, a település terjeszkedése, aminek következtében évente 200-
250 új lakás is épült.175

1906 áprilisában eladták a régi református temető felparcellázott telkeit, 1908-
ban pedig felosztották a régi katolikus temető maradékát is. Mindkettő az
adott felekezet temploma mögött feküdt.176

1903-ban a kereskedők drágaságával szemben fogyasztási és takarék-
szövetkezet létrehozását határozta el Konkoly Elemér és Kaál József. Így jött
létre 1903. július 1-jén a Rákoscsabai Takarék- és Hitelszövetkezet, ami 1905-től
részvénytársaságként működött. Ezidőben budapesti kisiparosok megalapí-
tották a Budapest Környékén Családházakat Építő Egyesületet, hogy tagjaiknak
olcsón biztosítsanak lakást. Amikor a takarékszövetkezet vezetői 1907-ben meg-
tudták, hogy az egyesület Rákoscsabát szemelte ki, megvették Antos Istvánné
báró Laffert Mathildtól az Anna utca, Péceli út és a községhatár (Tápióbicske utca)
által határolt 63 holdas területet, amit még a nyáron tovább is adtak. A nye-
reségből rekordáron vettek meg egy telket a Csaba vezér téren, ahol új székházat
építettek. Az egyesület még az évben felparcelláztatta a területet Vondra Béla
mérnökkel 420 db átlagosan 200 nöl-es telekre, és 1908-ban már épültek is a házak
szintén a takarékszövetkezet anyagi közreműködésével (Mathildtelep).

171  Puzsár 2008a, 97, 117.
172 Puzsár 2008a, 64.
173 Puzsár 2008a, 143.
174 Létay 1996, 43–58.
175 Puzsár 2008a, 221.
176 Puzsár 2008a, 88, 91.
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A sikeren felbuzdulva a társaság megvásárolt a Péceli út másik oldalán egy
22,5 holdas területet a rákoskeresztúri Mirák Páltól, ahol a Miráktelep alakult
ki. Itt 64 db átlagosan szintén 200 nöl-es telket parcelláztak. Az utcákat 1910-
ben nevezte el a község. Az egyiket Vannay utcának Vannay József, a Balas-
sagyarmati Takarékpénztár vezérigazgatója után, aki az újtelepen épült
házak nagy részéhez kölcsönökkel járult hozzá.177

Kezdetben a 3 nyugati újtelep, az Antal-, a Mathild- és a Miráktelep viselte
a Rákoscsaba-Újtelep nevet, ami az 1914-ben itt, valószínűleg a régi Csaba-
keresztúri vasútállomás helyén létesült állomás,178 illetve a később felépült
római katolikus egyház nevében is megjelent. Az új lakók érdekeik
védelmére 1912-ben létrehozták a Rákoscsaba Újtelepi Ház- és Telektulaj-
donosok Egyesületét.
A MÁV nyújtotta tömegközlekedési lehetőségeket a születő HÉV vonalak
egészítették ki, a közelben pl. a gödöllői HÉV vagy a Budapest-szentlőrinci
HÉV (a mai 50-es villamos) vonala. Rákosmentén az 1897-ben már biztosan
tervezett Budapest-péceli HÉV lett volna ilyen, ami 1909-ben került
legközelebb a megvalósításhoz.179 A Miráktelep parcellázása során egy sávot
meghagytak a Budapest-péceli helyi érdekű vasút számára, aminek jogait a
helyi áramszolgáltató, a Phöbus Villamos Vállalatok Rt. vásárolta meg, és
177  Puzsár 2008a, 125–126, 138.
178 Puzsár Imre: Településegyesítés 2 az 1-ben – Budapest XVII. kerület, Rákosmente létrejötte, 
. In: Rákosmenti Múzeumi Estek, X. évf. 1-2. szám, 2015. június (Puzsár 2015b), 8.
179 Puzsár 2015b, 10.
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részvénytársaság keretében kívánta működtetni. A tárgyalások során a fő-
város - mivel a Maglódi út és Jászberényi út kereszteződéséből indult volna
- ragaszkodott a HÉV helyett a közúti vasút, azaz a villamos jellegű meg-
valósításhoz, de a terv 1914-re elhalt.180 1922-ben a BSzKRt szerződést kötött
a községekkel a villamosvasút kizárólagos jogára, amit 1947-ig évente meg
is újított.181 1931/32-ben és 1943/44-ben is leporolták a villamosvonal
építésének ötletét. Ekkor az is felmerült, hogy takarékossági szempontok
miatt az Új köztemetőtől hosszabbítsák meg a villamosok útvonalát,182 de
Rákoshegyen is felmerült ugyanez az elképzelés a község irányába.183 1947.
április 13-án tartották a Rákosmenti Nemzeti Bizottság egyetlen ismert ülését,
aminek szintén a rákosmenti villamos volt a témája. Az ülésen Rákoske-
resztúr, Rákoscsaba és Rákoshegy képviselői jelentek meg, a rákosligetiek
későn kapták meg a meghívót. Ekkor elfogadták a keresztúri Baranyai Lajos
javaslatát, miszerint a BSzKRt hosszabbítsa meg a 28-as villamos vonalát egy
sínpárral a Jászberényi úton, és vezesse körbe a Pesti – Zrínyi – Csabai úton,
valamint egy-egy leágazás vezessen a Ferihegyi úton Rákosliget és Rákos-
hegy felé is. A rákoshegyi Kardos Jakab még azt is felvetette, hogy a hegyi
vonalat kössék össze a pestszentlőrinci (ma 50-es) villamos Béke téri végál-
lomásával.184 A villamosvonal azóta sem valósult meg, noha 2000-ben még
biztosan szerepelt a BKV távlati terveiben Rákoskeresztúr városközponti
végállomással.
1909-ben országos téglahiány állt be, mire a szövetkezet december 1-jével
homoktéglagyárat létesített a Lemberg és Csabagyöngye utca sarkán. Ezzel
egy időben vízmű építésébe fogtak, ami 1910-től nemcsak az Újtelepen,
hanem az anyaközség főutcáján is szolgáltatta a vizet.185

A homoktéglagyár körüli feleslegessé vált területeket hamarosan felosztották
házhelyekké, amit a köznyelv a strand után Csabagyöngyének nevezett el.
Először 1930. március 26-án tárgyalta a községi képviselő-testület Goldmann
Mór parcellázás iránti kérelmét. Úgy döntöttek, hogy kiküldik az elöljárósá-
got szemlére, hogy a terület alkalmas-e a beépítésre, mivel a szomszédos 12
OFB házhely is alkalmatlan vizenyőssége miatt, amit már bíróság is megál-
lapított. Május 24-én mégis engedélyezték a parcellázást a 18 h 1587 nöl in-
gatlanra vonatkozóan, ahol 104 házhelyet alakítottak ki, csak egyes parcellák
beépítését tiltották meg. 1500 P biztosíték befizetésére is kötelezték a vál-
lalkozót. Augusztusban Goldmann Antal is kérelmezte ingatlana 10 ház-
helyre osztásának engedélyezését a Csabagyöngye fürdőnél.
180 Puzsár Imre: Rákoscsaba Szánthó Géza korában (1903-1933), In: Rákosmenti Múzeumi Estek,    . .

. . III. évf. 3. sz., 2008. augusztus (Puzsár 2008b), 4.
181 BFL, XVII.25., a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság iratai, 1947. ápr. 13.
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. 1538/1932, 4982/1943, 3985/1944
183 Zsemley 1938, 291–300.
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Goldmann Antal eladta a strandfürdőt és a parcellákat Iványi Gyulának, aki
1937 nyarán kérvényezte a terület egy részének (összesen 2578 nöl) újbóli
megosztását, mert így a korábbinál nagyobb telkek keletkeznek. A községi
közgyűlés hozzá is járult. 1944-ben már Fritsche István adott be tervet az
Anna, Lemberg és Lövész utcák közti terület, vagyis a volt téglagyár körüli
telkek rendezésére és parcellázására. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa a ren-
dezési tervet kidolgozta, a község pedig elfogadta, mert így az Erdélyi
(Füzesabony), Felvidéki (Pestvidéki) és Nyugatmagyarországi (Úttörő)
zsákutcák megnyittatnak.186

1908-ban a Kereszt I. dűlőben Martin István (Martintelep), a református
lelkész és a katolikus plébános felparcelláztatta 2-2 hold földjét. 1910-ben a
községi jegyző, a katolikus kántor és református rector is felosztatta itt 1-1
hold földjét, ami a lelkészi parcellákkal a Tisztviselők telepe nevet kapta.
1912-re kis munkásházak épültek a területen. A háború után a Martintelep
és a Tisztviselők telepe nevükben beolvadtak a szomszédos Ilonatelepbe.
Utcáikat csak 1928. szeptember 5-én nevezték el.187

Az ilonatelepi lakosok 1927 tavaszán kérték vasúti megálló létesítését a 8. sz.
őrháznál, amit a képviselő-testület is támogatott, és utasította az elöljáróságot
az intézkedésre. Sajnos nem tudjuk, hogy sikerült-e elérni, hogy megálljon
itt a vonat, valószínűleg nem.188

Gróf Teleki Pál kormánya földművelésügyi miniszterének, Nagyatádi Szabó
Istvánnak földreformtervezetét 1920. november 13-án fogadták el. Alapja a
vásárlás lett, jogosultjai elsősorban hadirokkantak, hadiözvegyek és felnőtt
hadiárvák, akik, ha se házuk se földjük nem volt, teleknek legfeljebb 600 nöl
földet igényelhettek. Ha földet akartak művelni és kevesebb, mint 3
katasztrális holdjuk volt, akkor birtokaikat legfeljebb 3 holdra lehetett
kiegészíteni. Ezután következtek a földnélküli mezőgazdasági munkások,
akik birtokait szintén legfeljebb 3 holdra lehetett kiegészíteni, végül a törpe-
és kisbirtokosok földjeit pedig maximum 15 holdra. A föld nélküli közalkal-
mazottak, kisiparosok és ipari munkások legfeljebb 1 katasztrális holdat sze-
rezhettek, a nyugdíjas közalkalmazottak és katonák nyugdíjukért cserébe
juthattak földhöz.
A fenti, 8420/1920 sz., házhelyek és kishaszonbérletek alakításáról szóló ko-
rmányrendelet értelmében a képviselő-testület 7 tagú bizottságot választott,
ami 1920. december 20-22-ig összeírta a jogos igénylőket: 108 házhely- és 89
kishaszonbérlet-igénylőt. A házhely-igényléseket a következőképpen bírál-
ták el: az I. csoportba tartozó hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák 23
igényléséből mindet, a II. csoportba tartozó mezőgazdasági munkások és tör-
pebirtokosok 33 igényléséből 31-et, míg a III. csoportba tartozó 10 éve a
községben lakó családfők 58 igényléséből 54-et találtak jogosnak.Az utóbbiak
186 Puzsár 2008a, 172.
187 Puzsár 2008a, 54, 111.
188..  Puzsár 2008a, 113.

63



esetében: az I-II. csoportba tartozók (hadirokkantak, -özvegyek, és -árvák,
valamint a mezőgazdasági munkások és törpebirtokosok) 17 igényléséből
15-öt, a III. csoportba tartozó (10 éve a községben lakó családfők) 145 igénylés
közül 74-et találtak jogosnak, a többit elutasították.
Gróf Bolza Mariette (helyette valószínűleg inkább gyámja, ugyanis ekkor
még csak 9 éves) megbízott ügyvédje útján önként felajánlott 200 katasztrális
hold földet kishaszonbérletre, ami az igénylőket tökéletesen kielégítette. De-
cember 29-én a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jogi képviselő mielőbb
egyezzen meg a földek kijelöléséről és a holdankénti haszonbérlet összegéről
az igénylőkkel, hogy következő tavasszal már el tudják kezdeni a földek
művelését. Így átlagosan közel 2 ¼ hold jutott a földigénylőknek.189

Ugyanekkor a közgyűlés indítványozta azt is, hogy az Ilonatelep üres par-
celláit és a Schell-birtokon a Körút feletti szántót és az Ó- és Újtelep „között”
Keresztúr felé fekvő földeket használják fel házhelyeknek. A földbir-
tokosokkal (feltehetően Schell báróval és a bérlőkkel?) azonban nem volt re-
mény a megegyezésre. 
A főszolgabíró utasítására azonban újból fel kellett venni a házhely- és
kishaszonbérlet-igényléseket, mert rossz űrlapon vették fel ezeket. Eszerint
a házhelyigénylések közül az I. csoport mind a 23, a II. csoport mind a 34 és
a III. csoport 59 igényléséből 55-öt jogosnak találtak, így a kimérendő házhe-
lyek száma 112-re módosult. A termőföld-igénylők közül az I-II. csoportba
tartozó igénylések tekintélyes része a 8420/1920. számú rendelet 14. §-a
alapján részes művelési földdel kielégítést nyert. A többi igénylés közül 27-
et elfogadtak, Lexa Ferenc csabai nagybérlő 26 harmadosát elutasították, 10
igénylőt érdemtelennek találtak, 30-an visszavonták igényüket, 62-t elutasí-
tottak, mert nem voltak földművelők, 6-ot pedig azért, mert kommunista.
Az igényléseket a 66666/1920. sz. FM rendelet alapján bírálták el. A földbir-
tokosokkal továbbra sem volt esély megállapodni, ezért a képviselő-testület
házhelyrendező-bizottság kiküldését kérte.190

1922. elején az 1920:XXXVI. tc. alapján a képviselő-testület az újabb földi-
génylőket a következők szerint véleményezte: a hadirokkantak 35 igény-
léséből 34-et, a hadiözvegyek és -árvák 19 kérvényéből mindet, a mező-
gazdasági munkások 62 igényéből 61-et, a törpe- és kisbirtokosok 118
igényéből szintén mindet, a közalkalmazottak, kisiparosok és ipari munká-
sok 355 igényléséből 339-et (10-t nem tárgyaltak, 6-ot elutasítottak) találtak
jogosnak. Ez alapján felkérték az Országos Földbirtokrendező Bíróságot
(OFB-t), hogy br. Schell Gyuláné és gr. Bolza Marietta birtokaiból elégítse ki
az igényléseket, amit Pest vármegye Gazdasági Felügyelőségének is jóvá kel-
lett hagynia.

189   Puzsár 2008a, 55.
189   Puzsár 2008a, 145–146.
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1925 végén újabb 339 házhelyigénylő jelentkezett, akik közül 320-at arra
érdemesnek talált a képviselő-testület, így 1925 februárjában és 1926-ban 373
házhelyet mértek ki a Bolzatelepen (Bártfai utca - Diadal utca – községha-
tár/Ároktő utca - vasútvonal határolta területen), ebből 142-t a házhelyi-
génylőknek, a többit vásárlóknak. A telep közterületeit 1928. szeptember 5-én
nevezte el a községi közgyűlés Horthy Miklós térnek (Szent Imre herceg utca
nyugati vége), Pozsonyi (Ároktő), Losonci (Ősagárd), Lőcsei (Robogó), Eper-
jesi (Terény), Bártfai és Kassai (Besenyszög) utcának. 1935 végén már több
mint 500 házban mintegy 2000-en laktak a telepen.191

A Rákosligeti Vízmű Szövetkezetnek 1936. július 24-én engedélyezték, hogy
a Bolzatelepen 400 méter hosszan kiépítse a vízműhálózatot az Ároktő, Be-
senyszög és Alapkő utcákban, de az Ároktő utcai bővítéshez már nem járult
hozzá a közgyűlés, mert a korábbi engedély szerinti 2 hidránst (tűzcsapot)
nem szerelték fel.192

A későbbi Schelltelepen (az Ó- és Újtelep „között” Keresztúr felé fekvő
földek) 1924 március végén zajlott a földosztás, aminek során a Körúton a
Károly és a Zrínyi utca között egy sor telket, majd folytatólagosan a Zrínyi
utca és az Anna utca között több sor telket osztottak ki a Laffert-részből,
vagyis báró Schell Gyuláné született Antos Ilona birtokából. Összesen 47
házhelyet osztottak itt ki. Az újabb jelentkezőknek 1926 elején az Emlék
utcától nyugatra, az Alsódabas utca első sora mögött a szőlőkig több sor
házhelyet osztottak ki. Keletre pedig a református és bárói temetők mellett
szintén a szőlőkig temetőnek mértek ki földet.193

Gazdasági célra 1924. március végén a Schell-birtokból a Körtvélyes-dűlőben
a Külsőlegelő és az Újföldek mellett, a Bolza-birtokból az Anglia-dűlőben a
Tarcsai út mellett és a Kavicsos-dűlőben a ligeti temetőtől délre, a későbbi
Damjanich – Pozsonyi – Juranics – Losonci utcák által határolt területen osz-
tottak parcellákat, utóbbin főleg ligeti és keresztúri lakosoknak.194

Valószínűleg ekkor kapott földet a Rákoskeresztúri Katolikus Egyház is a
mai Strázsahegyen.
Később, ahogy a parcellázások kezdték körülnőni a Bolzatelep melletti OFB
földeket, a birtokosok is egyre jobban szerették volna felosztani azokat
házhelyekké. 1934-ben Zaletnik István keresztúri lakosnak engedélyezte
Rákoscsaba község, hogy 1200 nöl OFB földjéből kihasítson 2 db 200 nöl-es
házhelyet, amit azonban még Pest vármegyének is jóvá kellett hagynia. A jó-
váhagyást feltehetően nem kapta meg, ami azért is valószínű, mert 1936-ban
ifj. Gyurcsánszky István és társai 1000 nöl-es OFB földjének felosztási kérelmét

191  Puzsár 2008a, 55.
192 Puzsár 2008a, 147.
193 Puzsár 2008a, 167.
194  Puzsár 2008a, 56.
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azonnal elutasította a község. Viszont, mivel itt volt a többi ligeti és keresztúri
igénylő földje is, és ezeket minden irányból házhelyek vették körül, utasítot-
ták az elöljáróságot, hogy kezdjen tárgyalásokat a teljes 14400 nöl felosz-
tásáról. Hogy végül mikor osztották fel a területet, nem tudjuk, de az 1940-es
években készült közigazgatási térkép szerint még parcellázatlan volt.195

A Schelltelepen történt br. Schell Gyuláné további két kisebb parcellázása is.
Az elsőt 1928. szeptember 5-én hagyta jóvá a községi közgyűlés, a másodikat
1929. március 2-án. Előbb 35, majd 17 házhely született. 1928. szeptember 5-
én minden bizonnyal az új parcellázás megkönnyítése miatt is Aradi
(Kalmárvölgy), Tordai (Csabagyöngye köz) és Szabadkai (Szabadhatár) utcá-
nak nevezték el a már létrejött közterületeket a Schelltelepen.
1931-ben Kovács János adott be kérelmet a 2534. telekkönyvi betétben 2669/2.
helyrajziszámú 4 holdas területen 20 db 171-246 nöl-es házhely kialakítására,
és a megmaradó 1 h 530 nöl területnek, ami alkalmatlan házhelynek,
mezőgazdasági művelésben való meghagyására. A községi képviselő-
testület jóváhagyta a benyújtott vázrajzokat.
Dr. Fokányi László is itt parcellázott először. 1929 nyarán kérelmet nyújtott
be Zrínyi utcai ingatlanának felparcellázása iránt, amit a képviselő-testület
engedélyezett. Szeptemberben újabb kérelméhez járultak hozzá a Körút (Al-
sódabas – Csabagyöngye utca) feletti, a Zrínyi utca és a Szőlők alja út (?)
közötti 2 h 800 nöl-es területre vonatkozóan, amit 18 házhelyre tervezett
felosztani. A következő év márciusában újabb vázrajzok feküdtek a köz-
gyűlés előtt a mai Csabagyöngye és Zrínyi utca sarkán található 4114 nöl
területre, amit szintén jóváhagytak.
1931. április 25-én végül elnevezték a Schelltelep új utcáit: Az átszelő
hosszanti utca a Temesvári (Porzó), a keresztutcák a Dévai (Nógrádkövesd),
Vajdahunyadi (Peregi) és Szebeni (Nemesbükk) nevet kapták.196

Dr. Fokányi László máshol is parcellázott a községben. 1928 decemberétől ő
oszthatta fel házhelyekre az RTK pálya melletti egykori malomház terüle-
tet.197

1929. július 29-én engedélyt kapott a víztorony mögötti 39839 nöl-es ingat-
lanának parcellázására. Decemberben már kérvényezte is a keletkezett 4 új
utca elnevezését és a közvilágítás bevezetését. A közgyűlés a telepet
Fokányitelepnek (az Öntöző utca, községhatár/Tápióbicske utca, Lövész
utca és a Nápoly utca között), az utcákat Erdélyi (Füzesabony), Bácskai
(Baracska), Felvidéki (Pestvidéki) és a főszolgabíró után vitéz Dr. Endre Lász-
ló utcának nevezte el, amennyiben az érintett hozzájárul. Ha nem, akkor
Nyugatmagyarországi utcának. Mivel Endre László főszolgabíró köszönettel

195  Puzsár 2008a, 157.
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197 Puzsár 2008a, 136–137.
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viszautasította, hogy róla utcát nevezzenek el, ezért a Fokányitelep 4. utcáját
Nyugatmagyarországi felkelők utcájának (Úttörő utca) nevezték el.198

1930-ban előbb mintegy 7600 nöl, majd újabb 1 h 152 nöl földterület
felosztását hagyták jóvá Dr. Fokányi László számára a Rákoscsaba-újtelepi
vasútállomás és a Rákos-patak között. 1931. április 25-én el is nevezték a
telepen létrejött 5 új utcát Zólyomi (Váltóőr), Iglói (Gázló), Lévai, Rimaszom-
bati és Ungvári (Vasútőr) utcának. 1935-ben ismét engedélyezték számára
két, Ungvári utcában található terület felosztását, ahol a parcellázó 11, illetve
3 házhelyet alakíthatott ki.199

1937-ben széleskörű vizsgálat indult Dr. Fokányi László parcellázásainak
ügyében. A járási főszolgabíró az 1938. február 15-i helyszíni szemle alapján,
22736/1937. kig. számon 1938. máj. 11-én a Schell- és Fokányitelepre
vonatkozóan kötelezte Fokányi Lászlót, hogy a községnek juttatott utcák és
közterületek telekkönyvi végzéseit mutassa be, hozza szintbe a kocsiutakat,
pótolja az utak alatti esővíz-átereszeket, és nyissa meg a Baracska, Füzes-
abony és Pestvidéki utcákat a Lemberg utca felé. Utasította továbbá a
községet a munkák ellenőrzésére, vagy ha parcellázó azt nem végzi el, akkor
a munkáknak parcellázó költségén való teljesítésére. A munkák befejezéséig
a fenti területekre építési engedélyt nem adhattak. Fokányi július 28-án lev-
élben válaszolt a főszolgabírónak, miszerint a feltételeket teljesítette, de az
említett utcákat nem tudja megnyitni, mert nem az övé a terület, így azok
egyelőre csak a Nápoly utcában végződhetnek. Végül kérte a községet a
munkák átvételére. Ez meg is történt a 12131/1938. kig. számú, augusztus 6-
i jegyző-könyv tanúsága szerint az átereszek kivételével, amik eliszaposod-
tak, ezért használhatatlanok voltak. Emellett megjegyezték, hogy a kérdéses
utcák részben bányára nyílnak, megnyitásuk ezért is problematikus. A
gödöllői főszolgabíró 2724/1939. (1940. jan. 26.) számon utasította a községi
elöljáróságot, hogy az eliszaposodott átereszek megtisztítását 60 nap múlva
ellenő-rizze, továbbá vizsgálja meg az utcák megnyitását és az esetleges
kisajátítást. Az elöljáróság 1450/1940. (febr. 9.) számon megállapította, hogy
az átere-szeket Fokányi megtisztította. Az utcákat viszont nem nyittatták
meg, de a kialakított utcacsonkokat sem szándékoztak eladni, mert később
szükség lehet a megnyitásukra.200

Schell báróné Dr. Füredi Ferenc ügyvéd tanácsára, hogy férje adósságait ren-
dezze, és méltó megélhetést biztosítson magának, elhatározta, hogy birtoka
maradék részét felparcellázza, és a kialakított házhelyeket eladja. Úgy tűnik,
több lépcsőben történt a folyamat. Első lépésben valószínűleg rendezték a bá-

198   Puzsár 2008a, 171.
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róné birtokait, hogy ne kerüljön összeütközésbe a földbérlőkkel. Erre az en-
gedélyt 1929 decemberében adta meg a közgyűlés, amit a gödöllői járás-
bíróság, mint illetékes telekkönyvi bíróság is jóváhagyott. 1930-ban 5 fős
Parcellázási Bizottság alakult Mihály Árpád főjegyző, Zsiák István bíró, Lokai-
tsek Károly esperes-plébános, Merva Ferenc, a katolikus iskola igazgatója és
egy írnok részvételével. A bizottság helyszíni szemle után megtervezte az
utcá-kat-tereket, kijelölték az iskola (mai Erzsébet körúti), a piac (Zrínyi utca
kiöblösödése a Rákoskert sugárútnál), a temető (Vida-domb) és a templom
(mai Tiszaörs és Rózsaszál utca sarkán levő tér) helyét. 1931 januárjában már
készen álltak a tervek.201

A képviselő-testület
először 1931. augusz-
tus 21-én adott enge-
délyt Fáy György péceli
lakosnak, mint br. Schell
Gyuláné meghatalma-
zottjának, hogy a Zrí-
nyi, Rámás, Nemes-
bük, Nagyszentmik-
lósi és Szigetcsép ut-
cák, valamint a Pesti út
között parcellázzon.202

(Schell II. telep keleti
fele)
Azután 1931. novem-
ber 19-én engedélyez-
ték, hogy a Keresztúr
és a Kalmár-völgy kö-
zött a mai Pesti útig
terjedő ingatlanokat is
házhelyekre felossza.
(Schell II. telep nyu-
gati fele) 
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Azonban a Batthyányi utcától észak-keletre eső telkek esetében kikötötték,
hogy a beépítés az utcától maximum 25-30 méterig eszközölhető tekintettel
a terület vizenyősségére.203

A vármegyei alispán azonban újratárgyaltatta a parcellázási engedélyt a be-
adott újabb felosztási kérelmek miatt. 1933. január 16-ára tűzték ki a tár-
gyalást. A kijelölt időpontban össze is ült a képviselő-testület, de a főjegyző,
mint előadó szabadsága és az alispántól az iratok meg nem érkezése miatt
elhalasztották az ülést február 19-ére. A főszolgabíró, az alispán, az Állam-
építészeti Hivatal és a Budapesti Magyar Királyi Kulturménöki Hivatal köz-
ben helyszíni tárgyalást tartottak, és kikötéseket tettek a parcellázással
kapcsolatban. Ezek alapján február 19-én a képviselő-testület ismét engedé-
lyezte a korábban jóváhagyott 57 h 1351 nöl (Schell II. telep keleti fele),
valamint újonnan engedélyezte az új kérvényben szereplő összesen 453 h
1413 nöl terület (Rákoscsaba-Kertváros, azaz Rákoskert, a Schell II. telep
nyugati fele és a Schell II. telep Szigetcsép utcán túli része) felosztását a
következő feltételekkel: a 3 vázrajzban feltüntetett területeket csak foko-
zatosan kezdhette el parcellázni, vagyis ha az előző terület telkeinek 60%-át
eladta, csak akkor kezdhette meg a következő felosztását (I. vázrajz: 128 h
417 nöl, II. vázrajz: 270 h 622 nöl, III. vázrajz: 55 h 1496 nöl), és a Pesti és
Zrínyi út menti parcellákon csak az úttól legalább 3 méteres távolságban
lehetett építkezni. Ugyanekkor már el is nevezték a Schell II. telep első utcáit:
keleten a Zrínyi utca folytatása Zrínyi utca lett, a vele párhuzamos utcát
Szigetvári (Szigetcsép), a többit pedig Torontáli (Kréta), Radnai (Edző), Csíki
(Rés), Háromszéki (Regélő), Fogarasi (Rovátka), Udvarhelyi (Pelikán) és Lu-
gosi (Lugas) utcának keresztelték el. Nyugaton Attila (Nyeremény), Árpád
(Árkádos), Andrássy (Agyagos), Eötvös (Pajta), Jókai (Lövész) és Jósika
(Kispajtás) lettek az utcák nevei.
Az egyik parcellázási iroda Dr. Füredi Ferenc budapesti lakásán, a másik a
Kucorgó csárda egyik helyiségében nyílt meg Szőke Károly vezetésével, de a
kereslet nem lehetett túl nagy, főleg a gazdasági világválság korában. Gondot
jelentett a terület megközelítése is. Bár a Budapest – Újszász – Szolnok vasút-
vonal 1882 óta nem messze haladt el a terület mellett, de a közelben nem volt
megállóhelye. A vasútállomás helyére is Füredi Ferenc tett javaslatot, de a
birtok és a vasút között voltak a keresztúri gazdák földjei. A korabeli menet-
rend szerint 1933. május 15-től feltételes megállóhely lett Rákoskert, a feltétel
pedig az volt, hogy valaki le illetve fel akarjon szállni. A bárónő saját költ-
ségén állomást építtetett, és kutat fúratott. A MÁV azt is megígérte, hogy ha
12 rendszeres utas lesz az állomáson, akkor táblás megállóvá alakítják az ál-
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lomást. A fáma szerint a bárónő erre felfogadott egy tucat embert, akiknek
az volt a feladata, hogy utazgassanak Rákoskertről. Így 1937-ben rendes
megálló lett a telep.
A vasúti megálló létesítése után már plakátokon is hirdették a telkeket,
amiket naponta kétszer az utazási költségek átvállalásával mutattak meg az
érdeklődőknek. Ekkor már a Vámház körút 7. sz. alatt, a Dohánytőzsde épü-
letében volt a parcellázási iroda.
Az első házat a telepen Horgász Nagy István mezőőr számára építtette fel
Schell bárónő 1934 májusára, akit a terület őrzésére fogadott fel. A közelben
(Andráshida – Bodonyi utca sarok) található Horgász-kút, ami már a III. ka-
tonai felmérés térképén is szerepel, róla kapta nevét. Ezévben már volt egy-
két lakott telek. Gróf Bolza Mariette-nek támadt az az ötlete, hogy úgy
bizonyítsák az érdeklődőknek, hogy nem ők az első lakók, hogy kijelölnek
10 telket, amiket ingyen odaadnak vállalkozó szellemű egyéneknek, akik vál-
lalják, hogy 2 éven belül házat építenek rá. 1935-ben realizálták az ötletet, és
még kedvező kölcsönt is szereztek számukra a Trieszt Biztosítótól. Jelent-
kezett is egy rokoni és ismerősi viszonyban álló csoport, és 1937-ben már állt
is 9 ház a “Tízházak” közül.
A telkek értékesítése a területrendezés üteméhez igazodva, 10 ütemben
történt (1. Kékliliom – Zrínyi – Pásztorfalva – Irsa u./községhatár, 2. Rákos-
kert sgt. – Erzsébet krt. – Pásztorfalva – Zrínyi u., 3. Nyomdász – Erzsébet
krt. – Rákoskert sgt. – Zrínyi u., 4. Pesti út – Erzsébet krt. – Nyomdász – Zrí-
nyi u., 5. Rákoskert sgt. – Görömböly – Bodonyi u. – Erzsébet krt., 6. Nyom-
dász – Bodonyi u. – Rákoskert sgt. – Erzsébet krt., 7. Pesti út – Nyomdász –
Erzsébet krt., 8. Rákoskert sgt. – Zsigmond – Görömböly – Bodonyi u., 9.
Pesti út – Zsigmond u. – Rákoskert sgt. – Bodonyi u., 10. Rezgő – Irsa – Pász-
torfalva u. – vasútvonal). A 8-9. ütemben 1942-ben kialakított telkek az
„Ötvenöt” nevet viselték a terület nagysága (55 hold) után. A 10. ütem képezi
azt a területet, amit a keresztúriaktól sikerült megszerezni, de ezt már nem
br. Schell Gyuláné parcelláztatta.204

1938. március 29-én tárgyalta a közgyűlés Fáy György kérelmét a területen
található 2260 nöl-re vonatkozó parcellázási engedély visszaadása iránt. A
kérelemből nem derült ki, hogy az abban nem szereplő Fehértemplom,
Beszterce (Aknász) és Világos (Reszelő) utcákkal mi lesz a megszüntetni
kívánt Tusnádi (Nyomdok), Nagykikindai (Körösszeg), Lippai (Becske) és
Vingai (Ököl) utcák között, így a közgyűlés nem tudott határozni, és kérte a
kérelem korrigálását. Ezek a területek a Feszthy (Alsókörtvélyes) utcával
együtt, mint tervezett utcák szerepelnek az 1940 körül készült térképen, és
ma már be vannak építve, így az engedély visszaadásától a kérelmező
valószínűleg elállt. 205

204 Puzsár 2008a, 185–186, 193.
205   Puzsár 2008a, 179.
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A csabai határ és a vasút közötti részt báró Thierry Gaszton budapesti lakosnak
sikerült összevásárolnia a keresztúri gazdáktól, és 1940-ben ő kérte a
Rákoskert állomás körüli 11 h 1105 nöl terület Rákoscsabához csatolását. Ter-
mészetesen Rákoskeresztúr tiltakozott, míg a csabai képviselő-testület támo-
gatta a kérelmet, mivel Kertváros állomása volt itt, amihez az utat Rákos-
csaba tartotta fent, viszont Keresztúrnak semmi jövedelme sem volt innen.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa Parcellázási Bizottsága szeptember 5-én tár-
gyalta br. Thierry Gaszton parcellázási kérelmét, végül a szabályozási tervet
30125/1941. sz. alatt hagyták jóvá. A területet 1942-ben parcellázták fel.
1942-ben az értékesítési iroda már az Irsa és a Pásztortűz utca sarkán álló
nyaralóban volt. Az adásvételi szerződést és a telekkönyvi bejegyzést rend-
szerint már csak akkor ejtették meg, amikor a kötelező érvényű vételi aján-
latba foglalt vételár utolsó részletét is kifizették a vevők. Olyan is előfordult,
hogy valaki 10-13 telket is megvett befektetési szándékkal, persze a többség
csak egyet vásárolt. A háború után Rákoskerten az elhagyott, állami tulaj-
donba került házakba felvidéki magyarokat telepítettek.206

Mivel a vármegyei szabályrendelet értelmében a községek közterületén talál-
ható fák termése a községet illette meg, így történhetett, hogy a rákoskerti
gyümölcsfáknak külön története van, pontosabban a Rákoskert Ötvenöt
nevű részén találhatóknak, ami korábban gyümölcsös volt. Az Ötvenöt a
Schell II. telep és Rákoskert egyszerre parcellázott területeinek a 3. vázrajzon
szereplő, 55 holdas része – erről kapta nevét -, amit a felosztási engedély
értelmében utoljára lehetett parcellázni. Ez a terület a mai a Bodonyi, Pesti
és Zsigmond utcák, valamint a községhatár által övezett rész volt.
1943 nyarán a Gyümölcstermelők Egyesülete rákoskerti csoportjának keze-
lésében lehetett, mert 55 holdas gyümölcsösükbe 3 mezőőri állás szervezését
kérték, amit a képviselő-testület el is határozott. Ez arra utal, hogy ennek a
területnek a parcellázása ekkor még nem kezdődött meg, vagy legalábbis
igen kezdeti állapotban lehetett, és a birtokos, hogy addig is hasznot húzzon
belőle talán bérbeadta.
A felszabadulás után a telep lakói munkaközösségben ápolták a fákat, és ter-
mésüket arányosan elosztották, de az 1946. szeptember 29-én és az 1947. no-
vember. 9-én tartott árveréseken a Hegyközség túllicitálta a munkaközös-
séget, így 1947-re fánként 4, 1948-ra fánként 9 Ft-ért vehették azokat bérbe.
A bevételt a telep hiányaira (víz, közvilágítás) fordította a község.
1948 nyarán a Rákoskerti Hegyközség kérelmet adott be a vármegyei alispán-
nak, amiben azt kérték, hogy a kerti gyümölcsfákat a Hegyközség tulaj-
donába adja. Az alispán továbbutalta az ügyet Rákoscsaba közgyűlésének,
ami elutasította a kérést.

206   Puzsár 2008a, 194.
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A rákoskerti gyümölcsfák árverése az 1949. évre viszont eredménytelen lett,
mert a Hegyközséget 5523 Ft tartozás miatt kizárták, a Földműves Szövetség
pedig csak 6 Ft-t adott fánként a kikiáltási 9 Ft-tal szemben. Ezek után a
községi képviselő-testület felhatalmazta az elöljáróságot, hogy 3 évre fánként
9 Ft-ért kössön szerződést a Földműves Szövetséggel, ami meg is történt.
1949 szeptemberében a Rákoskerti Földműves Szövetség a bérleti díj mérsék-
lését kérte a gyenge termés miatt. A képviselő-testület hozzá is járult, hogy
a bérleti díj 1/3-át elengedve a 924 fa után a darabonkénti 9 helyett 6 Ft-ot,
vagyis összesen 8316 Ft helyett 5544 Ft-ot fizessenek.207

Miután a község 1935-ben nem vásárolta meg a Schell-kastélyt, hamar felme-
rült a kastélyterület parcellázása, és februárban a kastély mellett létesítendő
új utcát már el is nevezték Gálóczy Árpádról. Majd évekig nem történt sem-
mi, míg 1940 végén ismét beindultak az események. Döntés született a kas-
tély elbontásáról, de előtte a község megfesttette Révfi Istvánnal, a községi
állami elemi iskola tanárával, eleget téve Horthy Miklósné művészetpár-
tolásra buzdító felhívásának. Decemberben kész volt a Fővárosi Közmunkák
Tanácsának szabályozási terve 31796/1/1940. számon a Péceli út, Laffert,
Szánthó Géza és Temető utcák közötti területre vonatkozóan. Ezt a képviselő-
testület is jóváhagyta.

207  Puzsár 2008a, 203.
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1939 szeptemberében a II. világháború kezdetét jelentő Lengyelország elleni
német, majd szovjet támadás miatt kialakult vert helyzetben lengyel katonák
(és persze civilek, köztük izraelita felekezetűek is) menekültek az újra csupán
fél éve létező lengyel-magyar határon keresztül az országba. Hivatalosan in-
ternált lengyel katonáknak nevezték őket, de nyilván a németbarátság miatt
hadifoglyokként tartották számon. A Laffert- pontosabban akkori tulaj-
donosa, báró Schell Gyuláné után Schell-kastélyban helyezték el őket. Az
1939. szeptember 26-1940. március 31-ig terjedő időszakra a Honvéd Kincstár
6856,5 pengőt utalt ki szállásköltség gyanánt, de április 13-án a Magyar Kirá-
lyi Honvéd gyűjtőtábor parancsnoksága levélben utasította a község
elöljáróságát, hogy a pénzt további utasításig tartsa vissza. Az utasítás addig
késett, míg a község novemberben takarékbetét-könyvben helyezte el az
összeget.
1940. augusztus 9-én a Honvédelmi Minisztérium rendeletére az internált
lengyel katonák szeged-alsóközponti táborát Rákoscsabára telepítették át. A
kastély „spártai egyszerűséggel berendezve megfelelő szállást biztosított legalább
száz lengyel tiszt számára. A hatalmas kúria egyik szárnyában kapott helyet a ma-
gyar és a lengyel táborparancsnokság, valamint a magyar őrszolgálat. A másik
szárnyban a tábori konyha és a raktárak működtek, de itt voltak a tiszti szolgák is,
akik mint szakácsok, iparosok és tábori szolgálatot vivők dolgoztak. Egy különálló,
emeletes épületben, amely a hatalmas négyszögletes udvar park felöli részét zárta le,
Trojanowski, Sawicki és Hubicki tábornokok szállása helyezkedett el.” –írta im-
máron otthon Paweł Stepkiewicz alzászlós-őrmester, később főhadnagy, a tiszti
kaszinó büfése – ugyanis ilyet is létesítettek. Jan Korkozowicz ezredes felje-
gyezte, hogy az általa csak „egykori egészségügyi és népjóléti miniszter”-nek
nevezett Dr. Stefan Hubicki orvos, dandártábornok a csabai tábori egészségü-
gyi szekció vezetője volt. Hubicki később Budapestre került, ahol Rydz-
Śmigly marsall halála után a menekültek újrafelfegyverzésével és fegyveres
tiszti különítmények hazajuttatásával foglalkozó csoport vezetője lett.
A kastélyban könyvtárat is szerveztek Jan Kruszewski főhadnagy hazulról ho-
zott könyveiből, a lengyeleket segítő Amerikai Bizottság mozgókönyvtárából
és a Schell család köteteiből. A tiszti ebédlőben tájékoztató szolgálat műkö-
dött, ami ebédidőben kommentálta az újságok és a rádió híreit. A tiszti kaszi-
nóban működött a büfé és a tábori bolt.
Közben, 1942 márciusában a gödöllői főszolgabíró is engedélyezte
13031/1941. szám alatt a „kastély” felosztását br. Schell Gyuláné számára, aki
ezt már nem érhette meg, 1941. január 29-én meghalt. Két nappal később
temették el a községben. 1943-ban az internált lengyel katonák rákoscsabai
táborát bezárták, és lakóit Dömsödre költöztették. Hamarosan a felosztáshoz
kapcsolódó munkálatok megkezdődtek, és 1943 decemberében már Binder
Rezső, az új parcellázó kérelmét tárgyalta a község. Eszerint a feltételeket
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75%-ban már teljesítette, de anyaghiány és a rossz idő miatt nem tudta foly-
tatni a munkálatokat. A vízvezetékek megvoltak, de nem tudta lefektetni
őket. Binder Rezső 50000 P bankgaranciát ajánlott fel, csakhogy a főszol-
gabíró adja ki a vázrajzot, vagyis az engedélyt a további munkákhoz. Ehhez
kérte a képviselő-testület támogatását, amit meg is kapott azzal a feltétellel,
hogy ha 60 napon belül nem készül el az elmaradt munkákkal, akkor a ga-
ranciát felemeltetik. Továbbá utasították az elöljáróságot a közvilágítás
megrendelésére, ugyanis br. Schell Gyulánénak még úgy adott engedélyt a
főszolgabíró a parcellázásra, ha a közvilágítást saját költségén biztosítja, de
a község és a Phöbus közötti szerződés szerint csak a község rendelhette azt
meg, és ebben az esetben a Phöbus köteles volt azt ingyen elvégezni, ezért
Binder vállalta, hogy a közvilágítás kiépítése helyett 5 évi üzembentartást
fizet ki előre, egy összegben.
A Schell-kastély rendezése folytán a község 45x200 m-es parkot kapott,
aminek parkírozására a képviselő-testület kétszer is tervet készíttetett, mert
az elsőt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa nem hagyta jóvá. Sajnos úgy tűnik,
hogy később ezt a területet is beépítették.
A korábban „U” alakú kastélynak, úgy tűnik, először csak a régebbi felét
bontották el, mivel az Ájer András tűzoltóparancsnok által készített térképen
már csak „L” alakban ábrázolták, majd a ’40-es években készült, de későbbi
bejegyzésekkel bővített térképen már a tervezett utcákat jelölték a helyén.208

1929-ben a Bolza-birtokon is folytatódott a parcellázás a Bolzateleptől észak-
ra és keletre (Vangel I-II. telep avagy Rákoscsaba-Villatelep). A még mindig
kiskorú gróf Bolza Mariette nevében Dr. Vangel Gyula ügyintéző ügyvéd
bonyolította a házhelyosztást, ezért kapta róla a nevét a telep.
Szeptember 7-én tárgyalta a képviselő-testület a telekfejlesztési engedély
iránti kérelmet, ami 124 hold 1160 nöl terület közterületek (utcák + 1600 nöl,
amit ingyen enged át a községnek) nélkül 1212 db 150-220 nöl közötti par-
cella kimérését tartalmazta. A parcellázást az Altruista Bank útján kívánta
Vangel eszközölni. Az elöljáróság előzetes helyszíni szemléje után a kép-
viselő-testület 73/1929 kgy. 6590/1929 elölj. számon 9 feltétel mellett járult
hozzá az engedély megadásához. Ezek között szerepelt, hogy sporttelep,
temető, iskola és óvoda céljára legalább még 6000 nöl területet át kell enged-
nie térítésmentesen a községnek, gondoskodnia kell a vízelvezetésről, a te-
rületen található kisebb-nagyobb gödröket be kell temettetnie, az utakat a
járdáktól árokkal és fákkal el kell választtatnia, és a teljes terület után en-
gedélyezési díjat kell fizetnie.

208  Puzsár 2008a, 74, 77.
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1929. október 2-án Dr. Vangel Gyula kérésére a képviselő-testület újratár-
gyalta az ügyet, és határozatát módosítva 10 feltételt szabott. Az egyik leg-
fontosabb módosítás volt, hogy a korábbival szemben nem 20000, csak 10000
pengő biztosítékot kellett a fel nem parcellázott földekre telekkönyvileg be-
jegyeztetni.
1930. augusztus 30-án Dr. Vangel Gyula kérelmére a képviselő-testület
további terület felparcellázását tárgyalta. Az újonnan tervezett mintegy 1800
telekből egyelőre csupán 237 (38886 nöl) szerepelt a benyújtott felosztási
vázrajzon. A képviselő-testület a később benyújtandó vázrajzok jóváhagyását
az elöljáróságra bízta. A felosztáshoz az előzőhöz hasonló feltételek mellett
a következőket rendelték el: A Cinkotai (ma Naplás) út alsó szakaszát mint-
egy 700 méter hosszan Vangel köteles kiépíteni saját költségén, ám ameny-
nyiben az építési költségvetés bemutatásakor a községnek még marad pénze
a közdűlőutakra fordítandó keretből, akkor azzal köteles hozzájárulni a
munkálatokhoz. Parcellázó köteles a közvilágítás kérdését rendezni a Vil-
lamosmű Rt.-vel (Phöbus) úgy, hogy az a községnek többletkiadást ne okoz-
zon. Ez alól felmentik parcellázót, ha az odaköltözött lakosságot erre a célra
meg lehet adóztatni. A megnövekedett terület miatt a korábbi 6000-rel szem-
ben 7000 nöl átengedését kötötték ki közterület céljára. 
1931. április 25-én a képviselő-testület ideiglenes névvel látta el az utcákat a
telepen: a hosszú utcákat római számokkal, a keresztutcákat nagybetűkkel,
és kötelezték a parcellázót, hogy jelölje meg ezeket saját költségén. 1933.
február 19-én már végleges nevet adtak az első utcáknak: Szt Imre herceg út,
gr. Apponyi Albert út (Naplás út), gr. Tisza István út (Tarcsai út) és Hunyadi
János út (Hidasnémeti).209 

A Gyomán megjelenő Gyoma-Endrőd-Kondoros című hetilap 1931. évi június
hó 21-én megjelent számában Egy pár szó dr. Vángel Gyuláról címmel megje-
lent közlemény a következőképpen nyilatkozik a parcellázóról:
„A legközelebb elmúlt napokban, több ember jelenlétében egy olyan valaki nyilatko-
zott dr. Vángel Gyula személyét és múltját illetőleg, aki nemcsak, hogy alapos
ismerője mindezeknek, hanem ezenkívül vérségi kapcsok is fűzik hozzá, tehát közeli
rokona. 
Megkérdeztük tőle, hogy mi indította őt arra, hogy ezt a nyilatkozatot megtegye, a
következő választ kaptuk:
Az kérem, hogy én ismerem dr. Vángel Gyulát és tudom, hogyha Ő képviselő lesz,
azt kicsiben nemzeti szerencsétlenségnek kell tartanunk. 
Ezek után pedig álljon itt a nyilatkozat:
Dr. Vángel Gyula a háború előtt a legjobb futballisták és gyorsfutók egyike volt. Apja
befolyásával — aki a m. kir. dohányjövedék miniszteri tanácsosa volt — különféle
üzletekhez jutott, különösen a dohányjövedékkel kapcsolatban. 
209  Puzsár 2008a, 149–150.
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A háború kitörésekor210 annak ellenére, hogy jól kisportolt, erős szervezetű, egészséges
atléta volt, katonának egy percre sem ment, hanem hadseregszállító volt. Szállított
bort, kötszereket, biztosítótűket stb., de legfőképpen dohányt, szabálytalan úton. 
A forradalom alatt211 Lovászy Mártont212 tetemes pénzekkel segítette. Friedrich213

uralomra jutásakor a Friedrich-párt tagja lett és igen sok pénzt áldozott pártcélokra,
természetesen nem önzetlenül. Fellépett képviselőjelöltnek is Friedrich-párti prog-
rammal, de megbukott. 
Burgenlandi Nyugat-Magyarország védelmében személyesen nem vett részt, de va-
gyont áldozott azzal a feltétellel, hogy ő legyen Burgenland pénzügyminisztere. 
Abban az időben, mikor pénzünk a legszerencsétlenebb körülményekkel küzdött,
megalakította a termelőbankot, mellyel behálózta Ruprecht nagybirtokost, aki nyolc
milliárdját vesztette el. A bank és részvényesei tönkrementek, minek következtében a
bűnügyek sorozata keletkezett. 
Ezután dr. Fazekas Kálmánnal — akinek egy államtitkár jóakarója volt — megalakí-
totta a Kogsz-ot (Köztisztviselők orsz. gazd. szövetkezete), mely mint ismeretes, két
év alatt gyalázatos körülmények között megbukott és a kormánynak sok veszteséget
és kellemetlenséget okozott.
Dr. Vángel Gyula azonban kitűnő szerződéssel biztosította magát és 60.000 pengő
végkielégítést kapott. 
Megszerezte a gróf Bolza (Vigyázó) féle rákoscsabai telkek parcellázását, melyben
már idáig is milliót keresett. Ezzel egyidejűleg egy volt bécsi udvari kishivatalnokkal
kieszelték a magyar-osztrák árucserét és Magyarországon bejegyeztették a Magyar
Gazdák Egyesülete, mint Szövetkezet céget, melynél kinevezte magát elnöknek. 
Éppen ez időben nagybátyja, Vángel Viktor mérnök közbenjöttével az Angol-Magyar
Bank Plántakerete megkezdte a m. kir. dohányjövedék gyártmányainak exportját.
Apja, Károly, vezérigazgató lett, fia pedig igazgatósági tag. Nagybátyját teljesen ki-
játszották. 
Apja révén ismét befurakodott különböző jövedéki üzletekbe, mint például a hírhedt
Aivaz Boris214 jövedékkel kötött Gellért- és Árpád-cigaretta szerződésbe. A do-
hányjövedék volt vezetője, dr. Tömöry h. államtitkár úr bővebb felvilágosítással tudna
szolgálni. 
Felesége mellett szeretőket tartott s olyan életet élt, hogy az az áldott jó asszony nem
bírta ki s megszökött tőle.

210  Ti. az I. világháború kitörésekor
211 Ti. az őszirózsás forradalom alatt
212 1919. szept. 11-ig a Friedrich-kormány külügyminisztere
213 Friedrich István miniszterelnök 1919. aug. 15-nov. 24.
214 A magyar származású Aivaz Borisz szabadalmaztatta 1925-ben a ma is használatos krepp papír-.

. . ból készült cigaretta-füstszűrőt.
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Arról, hogy nagybátyjával milyen cinikus lelketlenséggel bánt, nem is beszélek. Pedig
nagybátyja milliós vagyont vesztett el azért, mert nem akart más lenni, mint magyar
s ugyanezen okból börtönt és kényszermunkát szenvedett Angliában és nem gyűjtötte
idehaza a hadimilliókat. 
Mindez azonban csak igen kis töredéke annak, amit Vángel Gyula életében ideális
célokért «hazájáért» és a «közért» önzetlenül tett.
Hogy ember előtt semmi sem szent, sem haza, sem kötelesség, sem ideál, sem em-
beriség, kinek se szíve, se lelke, kinek vallása a pénz bármi úton, mások bármely
szenvedése és exisztenciája árán, egyedül csak a büntető paragrafusoktól félve, ki
végtelen ravaszsággal és hipokrízissel téveszti meg az embereket saját emberi
értékéről, ki, mikor mások a becsület mezején pusztulnak, amikor árvák és özvegyek
jajkiáltása hörgött végig az országon, akkor is fiatal, egészséges atléta létére minden-
féle utakon a (hadimilliókat gyűjtötte, aki annyi párti volt, ahány kézben a hatalom,
hogy egy ilyen ember fel mer lépni, mint a közérdek képviselője — igaz, hogy jó
messze dicső működése terétől — s amellett egyedüli vágya a hatalomrajutás, hogy
egy ember, ki hazájának semmit sem adott, hogy az merjen szembeszállni hazánk
harmadik alapítója, Isten által nekünk adott gróf Bethlen István akaratával, ellene
küzdeni s munkáját bírálat tárgyává merészeli tenni s útjába merjen állni Bethlen
gróf gigantikus egyéniségének, midőn most megcsonkítva, ezer veszély fenyegeti
hazánkat: ez mégis vérlázító.”
Úgy tűnik, hogy a gyomai választókerületben 1931. július 5-én megtartott
képviselő-választáson dr. Vangel Gyula indult Zeőke Antallal szemben, és
utóbbi érdekében született a fenti cikk, ami miatt aztán két ízben is Zeőke
Antal megválasztott országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesz-
tését kérték, de mindkétszer hiába.215

1933-ban a vármegyei alispán 35113/1933. kig. szám alatt elrendelte az Ál-
lamépítészeti Hivatal és egy bizottság közbejöttével a Rákoscsabán folyó par-
cellázások felülvizsgálatát, hogy azok az engedélyeknek megfelelnek-e.
Mivel a vizsgálat során kiderült, hogy a Vangel-féle parcellázás sem felelt
meg mindenben az engedélyekben foglaltaknak, a képviselő-testület felszólí-
totta a parcellázót, hogy szeptember 1-jéig tegyen eleget kötelezettségeinek.
Ezzel megkezdődött a Vangeltelep körüli bonyodalmak egész sora, amik
hosszú évekig foglalkoztatták nemcsak a telep lakóit, a parcellázót és a köz-
séget, hanem a vármegyei hatóságokat és olykor még az országgyűlést is. A
probléma lényege az volt, hogy Vangel az engedélyben foglaltak ellenére
nem vezettette be a közvilágítást a területre, nem építette ki az előírt utakat
és járdákat, nem oldotta meg a vízelvezetést, és még a telep közepén is
maradt egy 60 holdas beépítetlen terület. Ennek következtében a bete-
lepülőket számos kellemetlenség érte. Sokszor hóban-sárban voltak kényte-
lenek közlekedni. Este legfeljebb a hold világított nekik, ami rontotta a
215  Puzsár Imre: Tőlünk zeng az egész Ház! – A rákosmenti parcellázások a T. Ház előtt, In: Rákos-. .

. menti Múzeumi Estek, VIII. évf. 3-4. szám, 2013. november (Puzsár 2013), 7–8.
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közbiztonságot, és ilyen körülmények között sokaknak jókorát kellett kerül-
nie a telep közepén maradt szántóföld miatt. Emellett a községtől sem kapták
meg azt a közintézményi infrastruktúrát (iskola, temető, stb.), ami elvárható
lett volna. A telep benépesülésével Rákoscsaba nagyközség terhei is egyre
nőttek, miközben a betelepülők huzamosabb ideig házadómentességet
élveztek, így a falu bevételei nem nőttek.
1935. november 29-én a községi közgyűlés megállapította, hogy a Bolza-bir-
tokból eddig 563983 nölt parcelláztak (465465 nöl-t házhelynek, 98518 nölt
utcának, nem parcelláztak 207871 nölt), ami után 9309 P 30 f parcellázási díjat
vetettek ki. Ebből 6000 pengőt fizetett be a parcellázó. Az utcák már át voltak
írva a község nevére, de a többi közterület nem.
Az 1936. január 17-i közgyűlésen Dr. Vangel Gyula kérelmezte, hogy a köz-
ség vegye át a már felparcellázott utcákat, a kihasítatlanokat pedig fásítás
nélkül vegye át, és tekintsen el a közvilágítással kapcsolatos terhektől.
Cserébe felajánlott 4600 nöl területet Hősök ligete céljára a Rákoscsaba utca,
Rákos-patak és a strandfürdő vízelvezető árka között, 200 pengős hoz-
zájárulást a Bártfai utca megjavításához, 2 áteresz elkészíttetését a Tarcsai
úton, és a ki nem hasított utcák után évi 400 pengő kötbért a következő gaz-
dasági évtől. A képviselő-testület megállapította, hogy az utcákat telekköny-
vileg már bejegyezték a község nevére, de a többi közterület továbbra sincs
átírva, és a 10000 pengő biztosíték sincs telekkönyvileg bejegyezve. A köz-
világítás sincs kiépítve a már lakott részeken, és a parcellázó elmaradt a szük-
séges vázrajzok (tkp. a parcellázási engedélykérelmek) benyújtásával is. Az
elöljáróság javasolta, hogy kötelezzék Vangelt a közterületek átíratására, és
a parcellázási illeték maradékának befizetésére, ami 3309 pengő 30 fillér volt,
továbbá kötelezzék a közvilágítás problémájának megoldására is úgy, hogy
az a községnek költségébe ne kerüljön. Addig is a feltétlenül szükséges lám-
pákról 60 napon belül a község intézkedjen. Indítványozták viszont, hogy
tekintsenek el a 10000 pengős biztosítéktól, mivel Vangel a strandfürdő
létesítésével jót tett a községnek. Az egyik képviselő-testületi tag megje-
gyezte, hogy a közvilágítás megoldására parcellázó csak a 45/1930. számú
határozattal lett kötelezve, vagyis a korábban parcellázott területen az nem
az ő dolga. A közgyűlés végül úgy határozott, hogy bizottságot küld ki annak
vizsgálatára, hogy mennyiben teljesítette a parcellázó az engedélyekben
foglalt kikötéseket, és mely utcákat lehet átvenni.
Májusban Dr. Vangel Gyula kérelmezte a zálogjoggal megterhelt parcellái-
nak részleges felszabadítását egy pénzügyi tranzakcióhoz, amivel a további
parcellázáshoz szerezne fedezetet, de a község ezt megtagadta, hogy a köz-
séggel évek óta fennálló vitás kérdéseit végre rendezni kényszerüljön.
Eközben gr. Zichy Domonkosné szerződésileg megbízta Dr. Vangel Gyulát
761554 nöl birtok parcellázásával 900000 P értékben, és eladott neki 159185
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nöl-t, aminek értéke az egészhez viszonyítva 188124 P. A község mind a
900000 pengőre kivetette a vagyonátruházási illetéket (13500 P), de azt Pest
vármegye közigazgatási bizottsága (725/1936. kig. sz.)  leszállította 2821
pengő 86 fillérre, mivel ilyen illetéket csak eladott és átírt ingatlanra lehet
kivetni. Dr. Mészáros Géza községi közigazgatási jegyző (kivető) szerint azon-
ban a községi szabályrendelet 1. §-a szerint mindazon esetekben kivethető
illeték, amikor az 1920:XXXIV. tc. szerint állami illeték kivethető, ezért Pest
vármegye határozata ellen bírósági panasszal éltek.
Szeptember 1-jén a járási főszolgabíró, a parcellázó és a község bizottsága
értekezletet tartott a telepen. Ekkor Vangel felajánlotta, hogy az első négy
keresztutca távolságáig az utakat, járdákat sóderrel lehengerli, és 3 évig kar-
bantartja (azután ez a község dolga lenne), valamint a kitört fákat pótolja.
Cserébe azt kérte, hogy a község a lakosoktól 6 évig évi 50 fillér járulékot
adó módjára hajtson be számára.
A szeptember 18-i közgyűlés határozatot hozott, hogy a mindenképpen jogos
ingatlanvagyon-átruházási illeték és parcellázási illeték 6211 pengőjét biz-
tosítékul a felajánlott 25103 nöl földterületre bejegyzik, és a többi ingatlanról
a terhet levetetik. A fenti tartozást a parcellázó köteles október 1-jétől havi
1000 pengőjével befizetni. Utasították az elöljáróságot is, hogy mérje fel és
pénzesítse a még fennálló parcellázási hiányokat, hogy azt további ingat-
lanokra lehessen bejegyezni.216

1936 novemberében gr. Zichy Domonkosné jogi képviselőjeként már Dr. Tel-
léry Géza mondott le egy 60 h 225 nöl-es terület parcellázási engedélyéről, és
bejelentette, hogy ott 1935 elejétől nem parcelláz. A képviselő-testület, bár
tudomásul vette, hogy ez a terület a telekkönyvi felosztás ellenére, mint
szántó bérbe van adva Zsiák Istvánnak, nem fogadta el a bejelentést, és utasí-
totta az elöljáróságot, hogy a vázrajzon szereplő utcákat hasíttassa ki, nyit-
tassa meg, és adassa át a községnek a közterületekkel együtt.217 

A vármegyei alispán 1937. január 3-án értekezletet tartott a főszolgabíró
részvételével a Vangel-féle parcellázás problémáinak megoldására. Vangel
Gyula parcellázó és egyben községi virilis képviselő az értekezleten felaján-
lotta, hogy 10000 fát ültet a tönkrementek pótlására, a 4,5 km utcahossz
közvilágításának 1300 P díjából 700 pengőt magára vállal 5 évig, ha a község
vállalja a maradékot. Felajánlotta továbbá, hogy, amennyiben a község 2 km
utat (a Naplásból 700 m-t és a Bártfaiból 1300 m-t) 3 m szélesen 5000 pengőért
kiépíttet, ő vállalja a maradék kiépítését, valamint ha őt bízzák meg a járdák
kiépítésével, és a költségek felét a község időben közadók módjára behajtja,
akkor az összeg másik felét ő állja. Vangel szerint a 13500 P vagyonátruházási
illetéket a község még nem törölte, és a 6000 P bejegyzett parcellázási illeték
sem helyes, mert azt csak az eladott telkekre lehet kivetni. Ha sikerül ezeket
216   Puzsár 2008a, 150–151.
217 Puzsár 2008a, 155.
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rendezni, Vangel – ajánlata szerint – 40000 P értékű területre jegyezteti be a
10000 P biztosítékot. Végül kérte, hogy a község vegye át a már átírt, és kész
területeket. Az alispáni jelentés szerint azonban a fel nem osztott földekre
újabb engedélyt kell kérnie Vangelnek.
A községi közgyűlés elfogadta Vangel ajánlatát. Vállalták, hogy a Szt. Imre
hg., Besenyszög, Abaliget, Dallamos, Harsona, Hidasnémeti, Naplás és Tura
utcákban 5 évig évi 600 pengővel járulnak hozzá a közvilágításhoz, ha a vál-
lalkozó ugyanaddig évi 700 pengővel. Ezzel a parcellázott területen a köz-
világítási kötelezettségeinek Vangel eleget is tenne, különösen, mert ahol
még a lakók vagy a község közvilágítást óhajtanak, ott a hálózatot a Phöbus-
nak ingyen kell szolgáltatnia. Vállalták továbbá a Naplás és a Bártfai utcák
kiépíttetését is, amire pályázatot fognak kiírni, amin Vangel is indulhat. El-
határozták a járdák kavicsoztatását is, az ehhez szükséges összeg községre
eső felét pedig elhatározták, hogy kivetik, és közadók módjára hajtják be a
lakóktól. Erre a célra 20 pengőt szándékoztak kivetni, amiből a hiányzó fákat
is pótolják. A korábbi 10000 P biztosítékot azonban pénzben kérték elhe-
lyezni. Ezen felül kimondták, hogy a vagyonátruházási illetéket mérséklik,
valamint a parcellázási díjat is rendezik, továbbá hogy a korábban elkészült
létesítményeket állapotra való tekintet nélkül 30 napon belül átveszik, ezek
karbantartására bizottságot küldenek ki, valamint a jövőben elkészülő
utcákat a bejelentéstől számított 14 napon belül át fogják venni, és attól
kezdve a község gondoskodik róluk, de az átírást a parcellázónak kell elin-
téznie. Az alispán javaslatára ragaszkodtak hozzá, hogy Vangel új engedélyt
kérjen a felosztatlan területekre.
Az egyezség megszületett. Májusra Vangel Gyula az Angol Magyar Banknál
takarékbetétkönyvben elhelyezte a 10000 P biztosítékot, vagyonátruházási
illeték tartozását befizette, és további 2000 pengőt parcellázási illeték címén.
Ajánlatot tett a Naplás és Bártfai utak kiépítésére 5000 pengőért, amit 3 évi
részletben kért később kifizetni, addig megelőlegezte, és vállalta a többi út
kiépíttetését, valamint a járdák elkészítését felerészt saját költségen. A köz-
gyűlés versenytárgyalás nélkül ki is adta neki az út- és járdaépítést, és fel-
szólította, hogy adja be a terveket. A 600 + 700 pengős közvilágítási
kötelezettséget pedig kiépítésről fenntartásra módosították a felek.218 Idő-
közben a községházán felelősségi vizsgálat indult az engedélyezéssel kapcso-
latban.
Eközben az Országgyűlésen a városrendezésről és az építésügyről szóló
1937. évi VI. törvény vitája alkalmával Bródy Ernő képviselő 1937. január 29-
én épp arról beszélt felszólalásában, hogy a Pestkörnyéki települések város-
rendezése tekintetében mennyire előnyös lesz a Közmunkatanács jogkörének
kiterjesztése, amikor felszólalása során a következők hangzottak el:
218 Puzsár 2008a, 151–152.
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„Aki kimegy a vidékre, az nem azért teszi ezt, hogy nyomorúságot szedjen magába,
hanem azért, hogy a városias kultúra előnyeit élvezze. Itt Pesten kínlódik, dolgozik
egész nap és ha este hazamegy, úttalan utakon, világítás nélküli helyeken jár s az
egész életenergiája meg van támadva. (Kassay Károly: Ilyenkor nem ragaszkodnak
az ősi röghöz, ha négyszögölét hat pengőért lehet eladni? — Dinnyés Lajos: Ki adta
el Érdet? — Rassay Károly: A tulajdonos; de nem egy van, van egy sereg. — Fábián
Béla: Tessék megnézni, itt van a rákoscsabai parcellázás. — Rassay Károly: Az is
olyan!)”219

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a vangeltelepi problémák és minden bi-
zonnyal a keresztúri Bélatelep tapasztalatai is hozzájárultak az 1937. évi VI.,
városfejlesztési törvénycikk elfogadásához.
Ekkor következett Fábián Béla nevezetes interpellációja az Országgyűlésben
a vangeltelepi felosztás során kialakult anomáliák miatt (1937. március 10.):
[Elnök:] „Következik Fábián Béla képviselő úr interpellációja a belügyminiszter urat
helyettesítő miniszterelnök úrhoz. Kérem az interpelláció szövegének felolvasását. 
vitéz Kenyeres János jegyző (felolvassa): »Interpelláció a belügyminiszter úrhoz. 
Van-e tudomása a belügyminiszter úrnak arról, hogy az esőzések következtében egyes
pestkörnyéki községekben, különösen Rákoscsabán és Pestszentlőrincen az újonnan
épített házak, lakóinak helyzete tarthatatlanná vált. 
Mit kíván a miniszter úr tenni a víz által sújtott lakók helyzetének javítása céljából?«
Elnök: Fábián Béla képviselő urat illeti a szó.
Fábián Béla: T. Ház! Most már nem emlékszem, hogy Jókai Mór melyik regényében
említi a Százesztendős Kalendáriumnak azt a mondását, hogy aki 1837-ben nem fúl
a vízbe, azt biztosan megsegíti az Isten. Úgylátszik, hogy a Százesztendős Kalendári-
umnak ez a mondása száz esztendő után megint visszatér. Ebben az országban azt
szokták mondani, hogy esőből soha sincs elég. Ez az esztendő azonban úgy kezdődik,
hogy most már azt mondhatjuk, hogy elég volt az esőből, különösen mondhatjuk ezt
Budapest környékén, ahol az új telepeken, de a régi házakban is, igen sok helyen olyan
szörnyűséges állapotok vannak, hogy a lakók vederrel kénytelenek házaikból kiönteni
a vizet. Különösen áll ez Pestszentlőrincen és Rákoscsabán, amely helyekről inter-
pellációm szól, mert itt egyes házakból az anyák és az apák a hátukon viszik a gyer-
mekeket az iskolába, mert a kis elemisták nem tudnak keresztül lábolni a vízen.
Méltóztassanak megengedni, hogy egymásután említsem meg ezeket a telepeket és
egyszersmint megemlítsem azokat az okokat, amelyek szerény véleményem szerint
ezeket a katasztrófákat előidézték. 
Sajnálom, hogy nincs itt a miniszterelnök úr, akihez interpellációimat intéztem. Van
egy utca Pestszentlőrincen, amely az ő nevéről van elnevezve, a Darányi Kálmán-
utca. (Malasits Géza: De siettek vele!) Ott a legnagyobb a vízveszedelem. Utána
következik a Hunyadi János-út, a Reviczky-út a Madách- és a Benedek Elek-utcák.

219  Puzsár 2013, 8.
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Talán a miniszter úr megnyugtatására szolgál, hogy elődei közül a Bánffy Dezsőről
és Bethlen Istvánról elnevezett utcákban nem kevésbé rossz a helyzet, mint amilyen
rossz a miniszterelnökről elnevezett utcában.
T. Képviselőház! A Lipták-telepről és a pestszentlőrinci Rendesi-féle telepről meg kell
állapítanom, hogy ezeket a telepeket — különösen a Rendesi-féle telepet — rossz
helyre, mélyedéses területre építették. Micsoda lelkiismeretlenség kellett ahhoz, hogy
ilyen területen építtessenek ezekkel a szegény kisemberekkel, hiszen csupa dolgozó
munkás, kistisztviselő, vasutas; és postásaltiszt lakik ezeken a telepeken, akik
életüknek utolsó reménységeként építették meg ezeket a kis házakat és ma kiderül,
hogy ezekben tarthatatlan az élet. 
Hogy sorra vegyem a dolgokat, a szakértők véleménye szerint meg lehetne szüntetni
a pestszentlőrinci Rendesi-telep katasztrofális állapotát azzal, ha vagy csatornát
építenének ott, vagy pedig egy vízátemelő telepet készítenének, de a telep elkészítése
még késik. Ma délelőtt kaptam végre értesítést arra vonatkozólag, hogy a Rendesi-
telepen a minden esztendőben ősszel és tavasszal visszatérő árvízkatasztrófát a
jövőben egy ilyen vízátemelő telep létesítésével meg fogják akadályozni. 
Most pedig méltóztassék megengedni, hogy rátérjek arra a kérdésre, amellyel itt a
képviselőházban nemrég foglalkoztam már, a városrendezési törvényjavaslat tár-
gyalásánál. Minden képviselőtársam tisztában van azzal, mit jelent egy dolgozó em-
bernek az, ha ötezer pengő értékben építtethet, hogy mit jelent egy vasúti altisztnek,
egy postásaltisztnek, egy fővárosi kis tisztviselőnek, egy munkásnak az, ha egyszer
egy száz vagy kétszáz négyszögöles területen egy kis kertes házat építhet magának.
Ezek a budapestkörnyéki telepek mind úgy keletkeztek, hogy megjelentek a hangzatos
és szép felhívások, hogy: »építs magadnak Budapest közelében, hivatalodtól alig
néhány kilométernyi távolságban kertes házat, hadd emlékeztessen szüleidre«.
Megígérték, hogy megépítik az utakat, hogy az árvíz veszélyétől mentesíteni fogják
őket, megígérték, hogy vízvezetékkel, villanyvilágítással látják el azt a területet. De
mi történt? Felépült például Rákoscsabán egy ezer házból álló telep, amelyen nincs
út, mert csak markírozták az utakat, nincs közvilágítás, mert a közvilágítás kérdését
nem oldották meg, ellenben vadvíz annyi van, hogy azzal száraz időkben igazán ezer
és ezer holdakat lehetne megtermékenyíteni. Most a község azt mondja, nekem semmi
közöm az egészhez, ezek jöttmentek, hiszen még adót sem fizetnek, — még nem esnek
ugyanis adó alá ezek az ingatlanok — a közvilágításra pedig a parcellázok azt mond-
ják, hogy a községre tartozik, a község pedig azt mondja, hogy azt a költségvetési
összeget, melyet közvilágításra szánt, a régi telepítéseknél felhasználta és itt újból
felhasználni nem tudja. 
Nincs tehát út, nincs közvilágítás, a vizet pedig nem tudják elvezetni azért, mert
semmiféle irányban nem történnek megfelelő intézkedések. Hol van tehát az állam
keze és hol jelentkezzék az államhatalom, ha nem ilyen esetekben, ahol azt látja, hogy
kis-emberek, kis-exisztenciák a saját hibájukon kívül bajba kerültek. Az a meg-
győződésem, hogy a talajvízért, az utak és a közvilágítás hiányáért száz százalékig
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az felel, aki ezeket a parcellázásokat csinálta, mert amikor csinálta a parcellázásokat,
tudatában kellett lennie annak, hogy közvilágítás, utak és a víz elvezetése nélkül az
ott felépített házakban a lakhatás lehetetlenné válik.
T. Ház! Amint mondottam, a délelőtt folyamán a Rendesi-telepre nézve kaptam azt
a megnyugtató kijelentést, hogy ott a vízátemelő készülékeket meg fogják építeni, de
kérdem: mi lesz Rákoscsabával? Lehet-e tétlenül néznie a kormányzatnak azt, hogy
ez a száz család, amely kiment oda azért, mert azt remélte, hogy jobb lesz a levegője,
amely azt remélte, hogy gyermekei egészségesebb légkörben fognak felnőni, ott éljen
vagyonának utolsó romjain, a szájától keservesen megtakarított pénzen vett ingat-
lanon, ahol végül is nem tudja gyermekeinek egészségét biztosítani?
Tudom, hogy a miniszterelnök úr is el van foglalva s hogy a belügyi államtitkár úr
is el van foglalva. Úgy tudom, a belügyi államtitkár úr a miniszterelnök úr képvise-
letében Sopronba utazik, de nem szeretném, ha azért, mert a miniszterelnök úr és a
belügyi államtitkár úr nincs itt, a kormányzat ezeknek a szerencsétleneknek az ügyét
nem tenné magáévá. 
T. Ház! Még egyet kell megjegyeznem. Éppen most hoztunk egy törvényt, amelyben
kimondottuk, hogy a községek parcellázási engedélyei a jövőben a főszolgabírótól függ-
nek. Azt kell mondanom, hogy ez katasztrófának lesz az oka. A legutolsó esztendőben
például a pestkörnyéki új parcellázások teljesen megfelelőek voltak, megfelelőek azért,
mert a vármegyei szabályrendelet értelmében minden parcellázási tervet be kellett
mutatni az alispánnak és az alispán addig semmiféle parcellázásra engedélyt nem
adott, amíg az utakról, a vizek levezetéséről és a világításról nem gondoskodtak
kellőkép. Most hoztunk egy törvényt, amely az eddigi jó intézkedéseket megváltoz-
tatta és kimondottuk, hogy ezentúl a főszolgabíróhoz kell fordulni. Hogy a
főszolgabírói gondoskodás mit jelent erre nézve, nem akarom a t. képviselőtársaimat
untatni azokkal a fényképekkel, amelyeket itt Rákoscsabán és Pestszenterzsébeten
vettünk fel, hogy miképpen néznek ki ezek a házak, amelyeknek a belsejében valósággal
derékig áll a víz és amikor az emberek vedrekkel öntik ki az utcára azt a vizet, az nem
tud lefolyni, mert nincs megfelelő levezető csatorna. Szíveskedjenek a t.
képviselőtársaim beleképzelni magukat hasonló helyzetbe, abba a helyzetbe, hogy
vagyonkájuk utolsó romjait vinné így el mint ahogyan ezeknek az embereknek vagyo-
na utolsó roncsait viszi el és kérdem mit tennének t. képviselőtársaim, ha lakásukba
törne be úgy a talajvíz, mint ahogyan ezeknek az embereknek a lakásába betört. 
Innen kérem a miniszterelnök urat és a belügyi államtitkár urat, szíveskedjenek ezzel a kérdéssel
ugyanolyan jóindulattal foglalkozni, mint amilyen jóindulattal foglalkozik ezzel a kérdéssel Pest
vármegye és méltóztassanak lehetővé tenni, hogy ezeknek az embereknek emberhez méltó megél-
hetésük a saját házaikban lehetővé tétessék. (Helyeslés.)”220

A korábbi egyezség ellenére Vangel Gyula 1937. március 19-én beadvánnyal
élt a Fővárosi Közmunkák Tanácsához, miszerint 1937. január 3-án Pest
vármegye alispánja közvetítésével megállapodást kötött Rákoscsaba nagy-
220  Képviselőházi napló, az országgyűlés 1935-ben összeült képviselőházának 197. ülése, . . .

. 1937. márc. 10. (KN 1935 197).

83



községgel. A vállalt kötelezettségeknek azóta eleget is tett, sőt önként tel-
jesített 140.000 pengőnyi beruházást. Ezek között volt egyes utak rendbe-
hozatala, amiket viszont a község nem vett át. Azonban míg az elvégzett
munkákat nem veszik át, addig nem hagyják jóvá az újabb beadott vázrajzait
sem a soron következő parcellázandó területeire, így súlyos károk érik.
Ugyanis a község időközben engedélyezte újabb 7 h 892 nöl Mária
strandfürdő feletti (a kiskastély kertje, azaz a Mária strandfürdő, a Rákoscsa-
ba utca, a község alja, vagyis a Csaba vezér téri telkek vége és a Czeglédi Mi-
hály utca közötti terület) és 22 h 1101 nöl vangeltelepi terület felosztását,
előbbit azzal a feltétellel, hogy a Czeglédi Mihály és a Rákoscsaba utca között
utcát kell nyitni, amivel megszűnnek a zsákutcák, továbbá ki kellett mélyíteni
és gátakkal ellátni a Malom-árkot. De a vármegyei kisgyűlés is csak azzal
hagyta jóvá, hogy vázrajz (parcellázási engedély) csak akkor adható ki, ha a
korábbi parcellázások kapcsán az összes feltételek teljesültek. Ezeket kérte
Vangel kiadni. Rákoscsaba község vízjogi kérdések miatt nem vett át egyes
utcákat, amik rendezése már folyamatban volt.
A központi járás főszolgabírája 1937. november 23-án helyszíni vizsgálatot
tartott, ahol felmérte a hiányokat, amik a mérnöki osztály helyszíni szemléje
szerint még mindig nem teljesültek. A mérnöki és szépészeti bizottság
javaslatára egy vizsgálóbizottságot küldtek ki, megállapítandó a felek
kötelezettségeit, azok teljesítettségét és értékét, valamint Vangel önként
elvégzett munkáinak értékét. A bizottságnak javaslatait a járási főszolgabí-
róhoz kellett eljuttatnia.221

1937. december 15-én a vangeltelepi lakosok kérelemmel fordultak a képvise-
lő-testülethez a felosztott területek között maradt 60 holdas szántóföld miatt,
ami zsákutcákat eredményezett, és jelentős kerülőre késztette az ottlakókat.
A közgyűlés kötelezte gróf Zichy Domonkosnét és Dr. Vangel Gyulát, hogy
a Bolza- és Vangeltelep közé ékelődő, a tervekben parcellázandóként szerep-
lő területen az utcákat nyissa meg, és a szükséges munkákat (utak, járdák,
árkok kiépítése) végezze el 1938. április 1-jéig, különben a község végzi azt
el.222

Fábián Béla országgyűlési képviselő elhivatottságát dicséri, hogy egy év el-
teltével (1938. március 9.) ismét a belügyminiszterhez fordult a rákoscsabai
házhelyosztás tárgyában, ahol még mindig nem született megoldás a fennál-
lott problémákra:
„T. Képviselőház! Egy olyan anomáliáról akarok a t. Képviselőháznak jelentést tenni
& egy olyan kérdésre akarom a miniszter úr és az összkormány figyelmét felhívni,
amelyben, remélem, sikerül az egész Ház együttérzését azok részére megszereznem,
akik egész vagyonukat veszélyeztetve látják. Kistisztviselők, állami altisztek, városi
altisztek mentek ki Rákoscsabára, amikor ott megindult a nagy parcellázás és
221  Puzsár 2008a, 153.
222  Puzsár 2008a, 156.
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vásároltak telkeket négy-öt-hat-hét pengőért négyszögölenként. Amikor megvásá-
rolták a telkeket, a parcellázási irodáktól megkapták az ígéreteket arra, hogy a
közvilágításról, az utakról és a víz levezetéséről gondoskodás fog történni. Kétezer
ház épült fel Rákoscsabán, kétezer család verejtékéből és megspórolt krajcáraiból.
Méltóztassanak elképzelni, mit jelent az, amikor egy állami vagy városi altiszt, vagy
más effajta kisember 4—5000 pengőt megtakarít és elhatározza, hogy Budapestről
kimegy Rákoscsabára lakni és még adásságokba is veri magát. (Payr Hugó: És koplal!)
Ezek az emberek, mint Payr képviselőtársam mondja, koplaltak, a szájuktól vonták
el a falatot, hogy maguknak családiházat teremthessenek. Ezek állampolgári szem-
pontból az államra igazán a legkívánatosabb elemek, — ha már a polgárok között
különbséget teszünk — mert hiszen a maguk kis keresetét nem költötték el, nem jártak
kocsmába, mulatóba, hanem maguknak és családjuknak kis házat építettek. 
És mégis, Rákoscsaba-telepen e 2000 házban lakó emberek részére nincs közvilágítás,
út és vízlevezetők. Hogy a közvilágítás hiánya mit jelent, azt azok a képviselőtársaim
jól ismerik, akiknek alkalmuk van falvakban megjelenni. Itt este lefekszenek az em-
berek, de Pestkörnyékén olyan emberek élnek, akik késő éjjel járnak haza, például a
vasúti szolgálatból és akik a közvilágítás hiánya miatt nem tudnak közlekedni. Emel-
lett ősszel és tavasszal szörnyű nagy a sár, a víz. A szülők, hogy gyermekeik az
iskolákat látogathassák, a hátukon kénytelenek a gyerekeket az iskolába vinni és haza-
hozni. 
Ha ez a szörnyűség valahol Budapesttől 150—200 kilométernyire volna, nem szólnék
semmit, de 15 kilométernyi távolságra van mindez a fővárostól. Az emberek azt
kérdezik, hova lett az a pénz, amit a községházán a parcellázott telkek megvételével
kapcsolatban befizettek és hogy mi lesz? (Takács Ferenc: Ez is egy eszmei község, ahol
ellopják a pénzt?) Meddig kénytelen ez a 2000 háztulajdonos-család tűrni, hogy a
főváros közvetlen közelében ázsiai életet éljen, hogy ki legyen téve az időjárás vizon-
tagságainak, hogy se a vízlevezetésről, se az utakról, se a közvilágításról ne gondo-
skodjanak. 
Végtelenül sajnálom, hogy nincs itt a belügyminiszter úr, mert ez a 2000 család
megérdemelné, hogy ezzel a kérdéssel a közigazgatás, az állam vezetősége foglalkoz-
zék.  …
Előre tisztelettel bejelentem, hogy én ezt a kérdést feküdni hagyni nem fogom és abban
az esetben, ha a belügyminiszter úr részéről ebben a kérdésben a legsürgősebben
választ és a válasz mellett intézkedést nem kapok, kénytelen leszek ezt az ügyet még-
egyszer idehozni a képviselőház nyilvánossága elé, de akkor részletesebb adatokkal
arra vonatkozólag, hogy volt szántóföldeket milyen áron adtak el, kik és mennyiért
árusították ezeket és azok az emberek, akik megvették ezeket a területeket, milyen
pénzeket fektettek bele ezekbe a házakba. Innen kérem a távollevő belügyminiszter
urat, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni szíveskedjék és szíveskedjék kiküldeni egy
vizsgálóbizottságot, amely megállapítja, kik voltak a vásárlók és kik az eladók s vál-
lalták-e magukra a parcellázást csinálok a kötelezettséget az utakra vonatkozólag?
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Méltóztassék egyúttal megvizsgáltatni azt is hogy milyen volt Rákoscsaba község
vezetőségének szerepe ebben a kérdésben és mi lett azzal a pénzzel, amelyet azok, akik
parcellákat vásároltak, az útrendezés céljaira befizettek.”223

Közben a kiküldött bizottság helyszíni szemlét tartott. Ez alapján a Fővárosi
Közmunkák Tanácsa 1938. október 11-én jóváhagyta a község szeptember
15-i határozatát és a központi járás főszolgabírájánál levő vázrajzot is a 22 h
1101 nöl felosztására vonatkozóan, cserébe:
a) Vangel hozzájárult, hogy a biztosítékba adott 10000 pengőt és kamatait
felvegyék és a Magyar Királyi Államépítészeti Hivatalnak adják át a Bártfai
utca teljes hosszban való kiépítésére még az ősz folyamán. Mivel 5000
pengővel a községnek kellene hozzájárulni az útépítéshez, Vangelnek viszont
vízteleníteni kellene a területet, ezért az összköltséget a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa fogja felosztani a felek között. Az Államépítészeti Hivatal már el is
készítette a terveket az útépítéshez: a 19140 pengős költségvetésből 10000 P
Vangel biztosítéka, 2500 P van erre a célra a községi költségvetésében, a ma-
radékot a Tanács fogja biztosítani.
b) A hátralevő munkák biztosítékául Vangel a községnek átengedi a lakókra
kivetendő és közadók módjára behajtandó kintlevőségeit.
c) Ezen kintlevőségei biztosítékaként Vangel 20000 pengős váltót helyez
letétbe a Tanács részére, és vállalja, hogy a lakosok által befizetendő összeg
eléri majd ezt az összeget.
Javasolták továbbá, hogy Pest vármegye építse ki a Tarcsai utat 2 km-en, amit
a közgyűlés a 20/1937. kgy. sz. rákoscsabai határozattal vállalt. A bizottság
megállapította, hogy Rákoscsaba sem teljesítette egészen kötelezettségeit,
ezért felkérték az alispánt, hogy szólítsa fel erre a községet, a Központi járás
főszolgabíráját pedig arra, hogy a már lakott telkeknek a víztelenítés céljából
való igénybevételéhez a nyilatkozatok ingatlantulajdonosoktól való beszer-
zésében működjön közre.
A Tanács elhatározta, hogy még foglalkozni fog a víztelenítés, a járdák és a
közvilágítás ügyével, továbbá felkérte a főszolgabírót, hogy hívjon össze egy
értekezletet az Államépítészeti Hivatal, a Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hi-
vatal, Rákoscsaba elöljárósága, Vangel Gyula és az egyéb érdekeltek részvé-
telével.
A főszolgabíró a helyszíni tárgyalást meg is tartotta, ahol a községi képviselő-
testület hozzájárult a Bártfai utcának a Szt. Imre hg. úttól 1600 méteren
történő kiépítéséhez, és az út végétől a Tarcsai (ma Inda) utcáig járda
építéséhez, aminek 19000 P költségére az 1938. évi mellett az 1939. évi
büdzséből is felajánlottak 2500 pengőt, valamint hozzájárultak Vangel Gyula
10000 pengős biztosítékának és kamatainak felhasználásához is. A hiányzó

223  Puzsár 2013, 8–9.
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összegre és az 1939. évi 2500 pengőre kamatmentes kölcsönt terveztek fel-
venni a Tanácstól. Hozzájárultak továbbá, hogy a lakosoktól járdaépítésre
beszedendő adókból, először ezt a kölcsönt törlesztik vissza.
1939. március 21-ére át is vették az elkészült Bártfai utcát, és rögtön meg is
tiltották rajta az átmenő forgalmat, mert az utca végén lévő kavicsbányából
történő fuvarozás tönkretette volna.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa kiküldött bizottsága 1939 áprilisában megál-
lapította, hogy a közterületek átadásának tárgyában csak akkor tudnak állást
foglalni, ha a gr. Zichy Domokosné Bolza Marietta birtokában levő 60 holdas
mezőgazdasági terület útnyitási és területátadási kérdései elbíráltattak, mert
a közterületek megállapítása azokkal együtt történt. Ezek kivételével a többi
utca szabályosan megnyittatott. A vízrendezés továbbra sem volt elintézve.
A fásítás rendben volt, bár ekkor már hiányos. A területegyengetés sem volt
megfelelő, és az út- és járdaépítés sem volt teljes a 20/1937. sz. határozathoz
képest. Ezek ellenére a függőben tartott 22 holdas parcellázás jóváhagyott
vázrajzát kiadták, hogy a vállalkozó ebből tudja majd finanszírozni további
kötelezettségeit, ám a kiskastély kertjére ekkor sem kapott jóváhagyott váz-
rajzot. A község sem teljesítette kötelezettségét, mivel továbbra sem vette át
a beépítményeket. A városrendezési bizottság javaslatára a Tanács felhívta a
főszolgabírót, hogy pótoltassa Vangellel a hiányokat, vettesse ki a községgel
az adót, október 10-ig adjon jelentést a munkák pótlásáról és a 20000 P be-
fizetéséről, valamint ellenőrizze a 20/1937. sz. határozat teljesítését. Szintén
jóváhagyták, hogy a főszolgabíró utasítsa a községi elöljáróságot a 641765 P
visszafizetésére, és az elkészült létesítmények átvételére.224

Ugyanekkor került a Tanács elé Vangel azon kérése, hogy legalább egy par-
cellát leválaszthasson a kiskastély kertjéből, hogy azon családi házat építhes-
sen magának, de ezt is elvetették. Ezek után csak annyit tudunk, hogy 1943
nyarán a főszolgabíró 4873/1943. számon engedélyezte az egyik itteni ingat-
lan felosztását. Mivel az 1940-es években készült közigazgatási térképen sem
látni utcákat a területen, joggal feltételezhetjük, hogy a kiskastély kertjének
felosztása abba- vagy félbemaradt. A Patak és Fűzkút utcákban is csak az
1990-es években épültek házak.225

1939 májusában már a Közmunkatanács tárgyalta a 60 holdas mezőgaz-
dasági terület ügyében gr. Zichy Domokosné által beadott fellebbezést, a la-
kosok utcanyitási kérelmét és Vangel Gyula bejelentéseit. Bizottságot küldtek
Rákoscsabára, ami megállapította, hogy belső területről van szó, és közle-
kedési nehézségeket okoz, ezért felhívták parcellázót, hogy nyissa meg az
utcákat 60 napon belül, valamint írja át őket a község nevére.
1940-ben a grófné a belügyminiszternél fellebbezte meg a Fővárosi Köz-
munkák Tanácsának döntését, de ismét elutasították. A község közben új
224    Puzsár 2008a, 153–154.
225 Puzsár 2008a, 79.
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feltételeket szabott, amennyiben az eddigieken kívül 600 nöl templom és
kultúrház, valamint 1000 nöl iskola részére való ingyenes átengedésére és a
piactérnek átengedett terület más ugyanakkora parcellára kicserélésére
kötelezte a parcellázót. Telléry Géza ekkor azt javasolta megbízójának, hogy
inkább parcellázzon a régi feltételekkel. Hiába a legfelsőbb fokú döntés, a
háború végéig valószínűleg még az utcákat sem hasították ki az ominózus
60 holdon.226

A Rákoscsabai Ház- és Telektulajdonosok Egyesületét, ami nem azonos az
1912-ben létrejött, a nyugati, régi Újtelep lakóit összefogó Rákoscsaba Új-
telepi Ház- és Telektulajdonosok Egyesületével, 1937. április 4-én hozták
létre, hogy az egész község lakosságának érdekképviseletét ellássa. Később
nyilván az újtelepiek érdekeit kívánták védeni az Ófalu lakóiéval szemben.
Tagjai főként vangeltelepiek voltak, és alapító okiratában is a község
vezetőségét a telepet parcellázó Vangel Gyulával és Bolza Mariette-tel szem-
ben kívánták támogatni a Vangeltelep problémáinak (megfelelő utak,
közvilágítás, elemi iskola, piac, közterek, orvos, gyógyszertár és posta
hiánya, rossz közbiztonság, telep közepén hatalmas, 60 holdas szántó)
megoldásában. Lapja a Rákoscsaba volt, ami kéthavonta jelent meg, és az
egyesület, valamint a lap szerkesztősége a Herczog vendéglőben működött
az újtelepi állomásnál.
1945. március 17-én rendelet született a földosztásról, aminek értelmében
április 5-én Földigénylő Bizottság alakult Rákoscsabán, és a hónap folyamán
a még el nem adott vangeltelepi parcellákból 317-et osztottak ki mintegy 54
hold területtel. Júniusban Dr. Telléry Géza 1 h 930 nöl Vangeltelep közepi in-
gatlanának 13 házhelyre (191-218 nöl) osztását engedélyezte a községi
közgyűlés, amiket a parcellázó már el is adott, de átírni addig nem tudták.227

1946-ban a Földigénylő Bizottság rendezési és felosztási tervet készített a
Vangeltelep még felosztatlan területeire, amit a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa el is fogadott. Eszerint 150 nöles telkeket terveztek kimérni fésűs
beépítéssel és a helyben szokásos közművekkel (víz, út, villany), és az új tu-
lajdonosoknak építőszövetkezetbe kellett tömörülni. A mellékelt vázrajz sze-
rint 3 terület felosztására került sor:
1. Újszilvás – Hidasnémeti – Tóalmás – Tarcsai utcák által határolt terület,
2. Magyarhida - Bártfai – Petri – Naplás utcák által határolt terület, kivéve a
délnyugati részt,
3. végül a bizonyos 60 hold 225 nöl-es terület az Ananász – Naplás – Bertóti
utca déli telkei – Tura – Diadal – Igazság – Jásztelek utcák által határolt terület
és a Jászapáti utca déli parcellái. 

226   Puzsár 2008a, 156.
227 Puzsár 2008a, 155.
228   Puzsár 2008a, 156–157.
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November 30-án a képviselő-testület is elfogadta a rendezési tervet, mert így
450-en juthatnak házhelyhez, és a község egyik főútvonala is kiépülhet.228

1932-34-ben zajlott a Máriatelep folytatásában levő (Nagytarcsai úttól keletre
a vasút mellett) egykor Martin István tulajdonát képező telkek parcellázása,
amire Keller Gyula kapott engedélyt a községtől (ekkor már Martintelep
néven ismert).
Rákoscsaba vasúton túli újtelepeit (Bolza-, Vangel- és Martintelep) már a ’30-
as években is nevezték újabb Újtelepnek a Mirák- Mathild- és Antaltelep
alkotta régi Újtelep mellett, majd 1990-ben hivatalosan is ezek a vasúton túli
területek lettek a ma is ismert Rákoscsaba-Újtelep.229 A név „átvitelében” va-
lószínűleg Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnak volt nagy szerepe. Mivel az
Ócsaba és Keresztúr közötti részt is így (Rákoscsaba-Újtelep) nevezték a két
világháború között, 2005 decemberében felmerült, hogy átkereszteljék a te-
lepülésrészt Rákoscsaba-Villatelep, Rákospark, vagy Csabaliget névre.230

A „Belsőlegelőtelepet” tulajdonképpen még a parcellázáskor is csak Belső
Legelőnek nevezték a dűlő után, ahol házhelyeit kimérték. Miután 1881-ben
a dűlő egyik végéből temetőnek, a másik végéből pedig zselléri illetménynek
(Ilonatelep) hasított ki területet a közbirtokosság, már 1912-ben tárgyaltak a
maradék felosztásáról, minden bizonnyal a községben folyó parcellázások
sikerein felbuzdúlva. Hogy a mindenképpen ígéretes ötletet végül miért nem
kivitelezték, nem tudjuk. 1924-ben és 1926-ban a dűlő urasági részét osztották
fel az OFB eljárás során (Schelltelep). Talán ehhez kapcsolódik, hogy 1927-
ben a közbirtokosság legelőjéből is kihasítottak néhány parcellát házhelynek,
de a terület nagy része továbbra is legelő maradt. Majd 1946-ban a Legeltetési
Társulat kérésére a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 13455/1946. számon hatá-
rozatot hozott a Belső Legelő felosztásáról. Eredetileg 150-200 nöl-es telkeket
terveztek, de ezt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa nem fogadta el, így a 35 h
700 nöl területet 300 nöl-es házhelyekre osztották.231 Területén korábban 4,5
ha-os homokbánya működött.232

229   Puzsár 2008b, 5.
230   Dudás László: Elkeresztelt kerületrész, In: Hírhozó, XVI. évf. 1. sz., 2006. január, 14.
231 Puzsár 2008a, 207.
232 Rákosmenti Híradó, XVIII. évf. 4. sz., 1989. december, 10.
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Puzsár Imre
Rákoscsaba városiasodása és közműfeljlődése az egyesített főváros vonzáskörzetében 
Az új telepekkel bővülő község foglalkoztatási összetétele és infrastruktúrális
fejlettsége átalakulóban volt. Bárczy István és Harrer Ferenc 1908-i vizsgálata
értelmében Rákoscsaba 5000 fős lakosságával már sok rendezett tanácsú
városnál népeseb 9b volt. A csabaiak több mint fele (3200 fő) már nem
őster-melésből élt, 4-500-an jártak a fővárosba dolgozni, amihez napi 22
vonat (1912) állt rendelkezésükre.233 Emellett már 100 nyaraló is lakott a
telepü-lésen. A lakosság összetételének megváltozása, és a Pestről kiköltözők
magasabb kulturális, közmű- és komfortigénye Csabán is hatott a település
fej- lődésére. Ennek azonban nem volt kellő anyagi fedezete még a parcel-
lázásokkal összefüggő legalapvetőbb dolgokra sem jutott pénz, úgymint az
utak és járdák kiépítése, közvilágítása, hogy az iskoláról, esetleg
középiskoláról, temetőről, orvosi és védőnői rendelőről ne is beszéljünk.
Hiába jelentett egyszeri jelentős bevételt 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 csapa-dékvíz-elvezetést és a villamoshálózat kiépítését a
közvilágítással együtt hamarosan a parcellázókra terhelték.234 Ekkoriban még
nem volt szabályozá-si terv, csatorna és vízvezeték, de már volt közvilágítás
és tűzoltóság. A lakások többsége már nem parasztház (229) volt, hanem
családi ház (331, ebből 229 munkásház).235

Rákoscsaba főtere a Péceli út kiszélesedése volt a református templomtól a
kastély és a községháza közötti területig (nagyjából a Csaba vezér tér), majd
innen tovább a katolikus templomig, parókiáig és iskoláig. A régebbi, refor-
mátus templom előtti részen hetente kétszer, szerdán és szombaton tartották
a piacot. 1923 novemberében a községi közgyűlés elfogadta a Hősök emlék-
szobrának árát, ami 2x30 mázsa búza tőzsdei ára volt, és amit egy évvel
később, amikor a szobrot a községbe szállították, ki is vetették adóként a la-
kosságra. 1925. augusztus elsejére felállították az emlékművet a téren. A szo-
bor a község nevével összhangban Csaba vezért ábrázolja, amiről aztán a tér
a nevét kapta.
1930 márciusában elhatározták a piac áthelyezését és a tér parkírozását. Új
helynek a községháza és a Hangya közötti területet vagy a Zrínyi utcát java-
solták. Végül azonban mindkettő az lett. Novemberben már kérvényezték a
kereskedelmi minisztertől, hogy a Zrínyi utca végén jelöljön ki területet szer-
dai szúróállatvásárra, 1933 novemberében pedig a református egyház kéré-
sére a hetipiacot a Hősök szobrától áthelyezték a községházától a Hangyáig

233 Szánthó 1996, 198.
234  Puzsár 2015b, 11.
235 Bárczy–Harrer 1908.
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húzódó területre, és amennyiben ez nem elég, a Schiffer előtti részre is. El-
rendelték a szobor körüli rész parkírozását, ahová az országzászlót is ter-
vezték elhelyezni, de erre várni kellett 1936-ig.236

A Szabadság téren (ma Nagyszénás tér) 1925 végén engedélyezték piac
működését heti 2 alkalommal, de ezek nem ütközhettek a szerda-szombati
régi piaccal. 1929-ben a főszolgabíró 8743/1929. kig. sz. rendeletére a vasár-
napi hetivásárt szombat délutánra tették át ideiglenesen, majd 1933-ban
visszatették vasárnapra. Puza András és társai kérésére 1937-ben a szombat
délutáni élelmiszerpiacot vasárnap délelőttre helyezték át, de 9 óráig véget
kellett érnie. 1939-ben úgy határozott a főszolgabíró, hogy a Szabadság téren
szerda és szombat délután tartható vásár. Végül 1940-ben a tér rendezése
miatt a hetipiacot áthelyezték, a gyalogpiacot a Péceli útra a Piskó vendéglőtől
a Szabó hentesig, a kocsipiacot a Szabadság sugárútra a Péceli út és a Nagy-
szénás tér közé.237

A Bolzatelepen 1932. szeptember 20-án engedélyezték a Horthy Miklós téren
csütörtökönkénti hetivásár tartását, amit 1933 júniusában keddre tettek át,
végül 1939 decemberében a főszolgabíró határozatára engedélyezték, hogy
kedd és csütörtök délelőtt is legyen. 238

236   Puzsár 2008a, 155.
237...Puzsár 2008a, 130.
238   Puzsár 2008a, 148.

Piac-tér. Képeslap, kiadta: Divald és Monostory 1916-ban, Budapesten.Magántulajdon
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Rákoskerten 1939 végén a főszolgabíró engedélyezte a Zrínyi u. és Mátyás
király sgt. (Rákoskert sgt.) sarkán a szerda és szombat délután tartható
napivásárt. 1942-ben közadakozásból felállítottak itt egy kőkeresztet.239

1910. március 9-én kötött szerződést a község a Phöbus villanyvilágítási vál-
lalattal 50 egészéjjeles és 80 féléjjeles, összesen 130 darab 40 gyertyafényű (40
lux) utcai lámpára 3000 koronáért, amit a cég köteles volt 2 éven belül felállí-
tani. Ezt teljesítette is a vállalat, ugyanis 1912. június 18. óta a községben (Ófa-
lu, Mathild-, Mirák- és Antaltelep) villanyvilágítás működött fele részben egész
este, fele részben fél éjszaka. A később kialakuló telepekre is ez a cég vezette
be az áramot. 1925 végén a község elfogadta a Phöbus-szal kötött szerződés
módosítását. A képviselő-testület bizottságot küldött ki, hány új lámpát kell
felszerelni a községben. A vizsgálat meglepő eredménnyel zárult, ugyanis
Merva Ferenc jelentette, hogy a szerződésben foglaltaknál 20-szal kevesebb
lámpa ég a községben, ezért utasították az elöljáróságot az intézkedésre.
1928 végén ismét módosították a közvilágítási lámpák fogyasztási díjáról
szóló szerződést úgy, hogy 120 méterenként 1 egész- és 1 féléjjeles lámpát
kellett felállítania a szolgáltatónak. 1930-ban a község felmérette, hogy a par-
cellázások következtében hány új fogyasztója van a cégnek, ugyanis a
Phöbus-szal kötött szerződés értelmében minden 20 új fogyasztó után egy
új utcai lámpát kellett állítania a vállalatnak. Ebből is látszik, hogy a közvilá-
gítás bevezetése egy-egy új területre természetesen mindig egyben az áram-
szolgáltatás kiterjesztését is jelentette.240 Ekkor Rákoscsabán a lakások
53,4%-ába volt bevezetve a villany.241

A Phöbus 1948. december 31-vel felmondta az 1928. márc. 5-én kelt áram-
szolgáltatási szerződést. Ezzel minden kedvezmény (részesedés, ingyenes
közvilágítás, ingyenes áram egyeseknek, egyéb) a község részére megszűnt.
Így a községi költségvetésben eredetileg közvilágításra szánt 17300 Ft 45000
Ft-tal lett kevesebb a szükségesnél, pedig a közvilágítást fejleszteni kellett,
nem leépíteni. A község kénytelen volt államsegélyt kérni erre a célra.242

A cég helyi központja a Kossuth Lajos utcában (ma Péceli út 141.) volt, ahol
egy darunak használt kapuszerű villanypózna ma is őrzi emlékét.
A vízvezeték-hálózatot elsősorban az új telepeken sikerült kiépíteni. 1909-ben
a nehezen készíthető magánkutak helyettesítésére az akkor parcellázott és
beépülő Mathild- és Miráktelepeken vízmű építésébe fogtak. A vízmű kútja
a Rákos-patak mellett volt a Várvíz és Prém utca kereszteződésénél, a víz-
torony pedig a Szabadság sugárút és Öntöző utca délnyugati sarkán, ahova
a vizet a téglagyári villanymotor hajtotta fel. 1910-ben adták át a forgalom-

239 Puzsár 2008a, 201.
240 Puzsár 2008a, 218.
241 Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872-1990) . . .

. .avagy egy integrációs folyamat tanulságai, In: Tér és Társadalom, XV. évf., 2001/3-4. sz., . . . . . . .
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242 Puzsár 2008a, 218.

92



nak, és októberben az anyaközségbe is bevezették a vezetéket. 1912-ben a ta-
karékpénztár a községi elöljárósággal tárgyalt a vízdíjak beszedésének
hatósági kezelésbe adásáról, és ezzel a vízvezeték átvételéről a község
részére, minden bizonnyal sikertelenül. 1912-ben már a Mirák-, Mathild- és
Antaltelepeken, valamint az Ófaluban a Kossuth Lajos utcán (Péceli út) a ka-
tolikus templomig és a Rákos (Rákoscsaba) utcában volt vezetékes víz.
1916-ban Szakácsi Ede és társai panaszt tettek, hogy a Rákosmenti Takarék-
pénztár újtelepi vízművének vize ihatatlan, és főzésre, mosásra is alkalmat-
lan, mire megállapítást nyert, hogy vasat tartalmaz. A vastalanítást elren-
delték, de a vízmű megtagadta. Az elöljáróság javasolta a vízmű hatósági
kezelésbe vételét, amit a képviselő-testület elutasított. Kaál József fellebbezett
a vízmű át nem vétele ellen, de elutasították. Az ügy a járási főszolgabíró elé
került, aki értekezletet hívott össze, ahova a község is elküldte két képvise-
lőjét. Hogy mi lett a tárgyalások eredménye, sajnos nem tudjuk.
A népköztársaság idején a szociáldemokraták programjával összhangban a
község kérelmezte a vízművet az államtól és utasította az elöljáróságot, hogy
értesítse a Gödöllői Takarékpénztárt – úgy tűnik ez vásárolta meg a Rákos-
menti Takarékpénztárt -, hogy a vízművet nem adhatja el. Valószínűleg ek-
kor a háborús viszonyok miatt a vízmű hadiüzem volt, ezért kérték azt az
államtól, de tartósan ez is sikertelen próbálkozás volt, bár a tanácsköztár-
saság idejére biztos a községé lett.
1930-ban Dr. Demjén János vízműtulajdonos eladási ajánlatot tett a községnek:
125000 pengőért kínálta a kimutatása szerint 369800 P leltári értékű üzemet.
A képviselő-testület új ajánlatot kért, mert szerintük a vízvezeték, amit a te-
lektulajdonosok fizettek ki, nem lehet a vízmű tulajdona. A vízműé csak a
700 nöl telek, a gépházépület, 2 villanymotor, 1 benzinmotor, 3 szivattyú, a
víztorony, 3 kút és a jogok, amiket az ajánlattevő túlértékelt.243 Ekkor összes-
ségében Csabán csak minden 5. háztartásban volt vezetékes víz.244

3 év múlva a főszolgabíró javasolta a községnek a vízmű megvételét, mivel
sok volt ellene a panasz, és a víz is drága volt. A képviselő-testület a jogi bi-
zottságot küldte ki a tulajdonossal tárgyalni. Júliusban a kiküldött bizottság
javaslatát elfogadva a község 60000 pengős ajánlatot tett a vízműre, amit
kölcsönből terveztek fedezni. Úgy kalkuláltak, hogy 50 filléres vízdíjjal és
300 fogyasztóval évi 30000 P bevételt érhetnek el, ami elegendő a hitelre és a
vízmű működtetésére. Dr. Demjén János hajlandó volt ebbe belemenni, ha a
törlesztést 8 évig 32 részletben 8%-os kamattal vállalja a község. A képviselő-
testület sokallta a kamatot, ezért utasította az elöljáróságot, hogy alkudja le
minimum 1%-kal, és készítse elő a kötelező bekapcsolást elrendelő határoza-

243   Puzsár 2008a, 215.
244 Zsemley 1938, 291–300.
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tot. 1934 februárjában jóváhagyták a vízmű Dr. Demjén Jánostól és nejétől,
született Miklós Erzsébettől való megvételére vonatkozó módosított szerző-
dést, ami szerint a Magyar Nemzeti Bank mindenkori kamatánál maximum
2,5%-kal lehet magasabb a kamat, ami ekkor összesen 7% volt. Ezt a várme-
gyei kisgyűlésnek is jóvá kellett hagynia.
Ugyanezen a napon tárgyalták a vízvezetéki szabályrendelet tervezetét is. A
lefektetett vízvezeték mentén 523 ingatlanból csak 285 volt rákötve. Azért
kellett minél több ingatlant ráköttetni, hogy a vízdíjat levihessék, és a vízmű
is nyereséges legyen. Más hasonló rendeletek is kimondták akkoriban, hogy
azok is járuljanak hozzá a vízmű fenntartásához, akiknek ingatlana nincs
rákötve. Ráadásul a község kútjai is egészségtelenek voltak. A vármegyei al-
ispán azonban a vízvezetéki szabályrendeletet átdolgozásra visszautalta,
amit 1935 januárjában a belügyminiszter leiratának megfelelően módosítot-
tak. Ezek szerint a vízvezeték házi csatlakozásának közterületre eső része a
községé, és neki is kell róla gondoskodni, továbbá az új csatlakozásokat a
község végzi az ingatlantulajdonos terhére, és a csatlakozás a főcsőtől a
vízmérő aknáig a község tulajdona. A vízmérő órákat a község szerzi be,
tartja karban és hitelesítteti. Az alispán rendeletére a vízművet 2 budapesti
mérnökkel megvizsgáltatták, és rendben találták.
Az előkészületek ígéretes előmenetele ellenére végül Németh Béla vásárolta
meg a vízművet, aki igazgatója is lett. Modernizálta, új kutakat és gépeket
állíttatott be, így teljesítménye napi 1200 m3-re nőtt, ami azonban bármikor
fokozható volt. A műszaki vezető Vértes Albert okleveles mérnök, a gépkezelő
és gépszerelő Horváth László volt. 10-12 km csőhálózattal rendelkezett.
Ezek után 7 évig nem hallunk a vízműről. 1942-ben Hegedűs-Németh Béla,
Németh József vízműtulajdonos meghatalmazottja ajánlotta fel a vízművet
megvételre 400000 P körüli összegért. A község hajlott a tárgyalásra, ha az
ajánlattevő belügyminisztériumi becsüssel felértékelteti, és a becsült árat elfo-
gadja kiindulási alapnak. Valószínűleg nem volt hajlandó.
Ehelyett 1943 végén Hegedűs Németh Béla vízműtulajdonos (minden bizon-
nyal öröklés útján) önkényesen kikapcsolással fenyegette a fogyasztókat,
ezért a képviselő-testület kérvényezte a vízmű hadiüzemmé nyilvánítását,
ami meg is történt. A háború elmúltával a Nemzeti Bizottság üzemi bizottsá-
got nevezett ki a vízműbe, ami ellen Németh Hegedűs Béla tiltakozott, ezért
az alispán visszahelyezte tulajdonába. Hamarosan ő és neje is felajánlották a
vízművet a községnek megvásárlásra, ami 5 fős bizottságot küldött ki a tár-
gyalásokra, de ezek ismét nem vezettek erdményre.
1947-ben már arról tárgyaltak a képviselők, hogy a község 3 éves terve szerint
a legégetőbb probléma a vízhiány, ezért 3 kutat akartak létesíteni Rákosker-
ten, a Schelltelepen és a Bolzatelepen. 24000 Ft-t szavaztak meg a célra, ebből
10000 Ft-t társadalmi gyűjtéssel az elöljáróság által. 1948 februárjában a Zrí-
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nyi utcai Humola vendéglő előtti közkutat takaríttatták ki 600 Ft-ért a víz-
hiány miatt, majd októberben a népjóléti miniszter tervezett rákoskerti mély-
fúrású kútjához szavaztak meg 10000 Ft hozzájárulást. Már 2 kutat
létesítettek, de még így is sok volt a lakossági panasz a vízhiányra. 1948
végén a Magyar Állami Földtani Intézet 1016/1948. sz. alatt közölte a község-
gel, hogy a vízellátás artézi kúttal megoldható. Végül Győre József és társai
kérelmére szavazták meg a Kisvárda és Agyagos utca sarkára közkút felállítását.
Időközben Szászi János képviselő-testületi tag a csabai vízmű elleni panaszo-
kat felsorolva a vízmű kényszerközségesítését kérte. A testület utasította az
elöljáróságot, hogy kezdeményezze az illetékes hatóságnál. A döntést azzal
indokolták, hogy a vízmű eredetileg szövetkezeti alapon indult, csak később
játszották át magánkézbe, a panaszokat csak így tudják orvosolni, és nincs
kilátás az idős tulajdonosok részéről a bővítésre, mert nem tartják szükséges-
nek, pedig vízhiány van, mégis csökken a fogyasztók száma. A köz-ségszám
ekkor már meghaladta a 18000 főt. A vármegyei törvényhatóság kisgyűlése
64816/1948. kig. és 1937/1948. kgy. számon jóváhagyta a vízmű községe-
sítését, és azt a belügyminiszterhez továbbította. Minden bizonnyal a mi-
niszter is jóváhagyta, miután az alispán 22466/1949. számon elrendelte a
vízmű községi kezelésbe vételét, amit az elöljáróság április 26-án már át is
vett. Ekkor vízügyi bizottság felállítását javasolták a legsürgősebb problémák
megoldására, amit meg is alakítottak április 27-én. Wirth Ádám képviselő sze-
rint a vízmű tönkre volt téve (vezeték, kutak), amihez pénz kellett.245

1936-ban a rákosligeti vízmű kiterjesztette a hálózatot a csabai Bolzatelep
egy részére.246 Rákosligeten a község kezelésében volt a szövetkezeti tulaj-
donú vízmű, aminek 1943-ban 843 tagja volt.247

1913-tól már kötelező volt a községeknek tűz- és építésrendészeti rendele-
teket alkotni. (A gödöllői járás építési rendelete 1913-tól szabályozta a köz-
ségekbeli építkezéseket, kivéve két, építési szabályrendelettel már rendel-
kező községet, amelyek egyike épp Rákoskeresztúr /beleértve ekkor még
Rákoshegyet is/ volt.248 Ebben megtiltották a tetőfedést éghető, gyúlékony
anyagokkal: szalmával, náddal, zsúppal, fadeszkákkal és -zsindellyel, helyet-
te a cserép- és palatetőt írták elő. A rendeleteknek köszönhetően nőtt a szilárd
építőanyagból épült házak száma is, a vertfal és a vályog helyett a kő, a tégla
és a beton lett az alapanyag, és már rendes alapozás is volt. (A házak száma
1930-ban Rákoscsabán 1622, ebből szilárd 731 /45,1%/, cserép- vagy palatetős
1488 /91,7%/.) Az árnyékszékek tekintetében hiányosak az ismereteink, de
valószínűleg 95% fölötti volt az ellátottság,249 de még csatorna nélkül, mivel
azt csak évtizedekkel később kezdték bevezetni a XVII. kerületbe.
245 Puzsár 2008a, 216–218.
246 Puzsár 2008a, 147.
247 Nagy Magyar Compass 1943-1944, II. k., szerk. és kiadó: dr. Galánthai Nagy Sándor örököse, ......  .

. . Bp., 1943, 659.
248 Puzsár 2015b, 11.
249 Zsemley 1938, 291–300.
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A községi utakat ekkoriban még a helyiség által alkalmazott útkaparók tar-
tották karban, akik az útmenti vízelvezető árkokat (is) takarították. Csak a
vicinális utak kezelését vette át a megye. Persze a kaparékot még nem szemét
és kutyagumi alkotta, mint manapság, hanem a kocsikat húzó és legelőre haj-
tott barmok ürüléke, amit aztán trágyának adtak el. Az 1930-as években jött
divatba a főbb utak por elleni locsolása előbb vízzel locsolókocsikból vagy
vízcsapokból, ahol volt vezetékes víz, majd később olajjal. Rákoscsabán már
az 1900-as években makadám macskaköves volt a Budapest-Isaszeg-gödöllői
törvényhatósági út, azaz a mai Péceli út, és a vasútállomásra vezető, ma
Czeglédi Mihály utca.250 Rákoscsabán az újonnan parcellázott területeken ál-
talában feltételül szabták a vállalkozóknak az utak és járdák kavicsolását,
vízelvezető árkok építését, az utak fásítását, és persze minden elérhető köz-
mű bevezetését. A vízelvezetés és a fásítás valószínűleg egyébként is kötelező
volt a községben.
1930-ban Rákosmente lakossága az alábbi gazdasági ágazatokból élt: (A ki-
mutatás a dolgozókat és eltartottakat egyaránt magába foglalja, így az elosz-
lás nem feltétlenül egyezik meg a gazdaságilag aktívak arányaival, mivel
ágazatonként jelentős különbségek lehettek az eltartottak számát tekintve.
Az iparban és a kereskedelemben dolgozók java része munkás vagy alkal-
mazott, csak a kisebbség volt önálló iparos vagy kereskedő.)

Rákoscsaba  Rákoskeresztúr    Rákosliget    Rákoshegy
lakosság 8189 7550 3112 4198
őstermelő 10,8% 22,7% 0,3% 3,2%
ipar 41,6% 44,9% 27,9% 46%
kereskedelem 6,2% 5,8% 13,1% 11%
közlekedés 17,2% 6,5% 2,8% 0,8%
közszolgálat és 5,9% 4% 14,9% 9,8%
szabadfoglalkozású.
nyugdíjas és 14,1% 4,7% 22,9% 13,4%
tőkekamataiból él
napszámos 1,4% 8,4% 0,5% 0,9%

Ekkoriban már kötelező volt a munkások és az évi 6000 pengőnél kevesebbet
kereső magántisztviselők társadalombiztosítása, ami kiterjedt a baleseti,
betegség- és nyugdíjbiztosításra egyaránt. Őket a 3 nagy biztosító intézet lát-
ta el: az OTI, a MaBI (Magánalkalmazottak Biztosító Intézete) és az OTBa
(Országos Tisztviselő Betegalap). Emellett saját biztosítója volt a MÁV-nak
és a Postának is és számos kisebb biztosító intézet is működött. A községi
orvos mellett Rákoscsabán volt egy MÁV pályaorvos – a községben feltűnő-
en sokan dolgoztak a MÁV-nál –, és 774-en tartoztak az OTI-hoz. Csabán –
egyedüliként Rákosmentén – nem volt fogorvos.251

250   Szánthó 1996, 198–199.
251   Zsemley 1938, 291–300; PPSK címtár 1931, 96–99; Hódos 2006, 67–83.
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1908. novemberben még a Zrínyi utcában nyílt meg Vagaszky Kázmér volt bu-
dapesti patikus gyógyszertára. Vagaszky úr szerette volna patikáját áthe-
lyezni a község központjába, ezért 1911. március 6-án ajánlatot tett a lelkészi
szérűskertből 300 nöl megvételére, ahol új üzletet akart építeni. Az egyházta-
nács kétszer is elutasította ajánlatát, noha 2 évvel korábban éppen ők kezde-
ményezték a terület eladását Vagaszky ajánlatánál olcsóbban. Végül felleb-
bezésre került az ügy, és mind az egyházmegyei, mind a kerületi gyűlés meg-
semmisítette a presbitériumok végzéseit. Vagaszky úrnak azonban elmehe-
tett a kedve a szérűskertben való építkezéstől, ezért 1917-ben megvásárolta
a régi községházát a községtől gyógyszertárnak és élelmiszervizsgáló állo-
másnak (Csaba Vezérhez Gyógyszertár) 35000 koronáért a Kossuth Lajos utca
25. szám alatt azzal a feltétellel, hogy a bérlőt, Kapui Józsefnét, akinek kereske-
dése volt itt, 1918. augusztus 1-jéig nem teheti ki.252

1929-ben Palasovszky Edit adott be kérvényt gyógyszertár nyitására a régi
Csaba-Újtelepen, ahol ekkor már több mint 5000 fő lakott. Elutasították, mert
a Vangel-féle folyamatban levő parcellázások miatt korainak találták. Öt év
múlva 240 lakos kérte a II. községi gyógyszertár felállítását, részben azért,
mert a lakosság meghaladta a 12000 főt. Ekkor már utasította a közgyűlés az
elöljáróságot, hogy kérvényezze a belügyminisztertől a patika engedélyezé-
sét. Az 1940. körüli közigazgatási térkép szerint a Péceli úton a Szabadság
sugárúti kereszteződéstől nyugatra működött a község II. gyógyszertára.253

Stefánia anya-, gyermek- és csecsemővédő intézet is működött Rákoscsabán. 1929-
ben az Anna utcai főjegyzői lakban adtak egy helyiséget a Stefánia anya- és
csecsemővédő otthonnak, majd egy év múlva elhatározták az épület átalakí-
tását Stefánia intézetté védőnői lakással, irodával, orvosi rendelővel, de a ta-
nácsterem használatát ezután is biztosítani kellett a leventék számára. 800 P
állandó támogatást is megszavaztak, és vállalták, hogy állják a fűtés és világí-
tás költségeit is, de a berendezésről és az orvos valamint a védőnő tiszteletdí-
járól az Országos Stefánia Szövetségnek kellett gondoskodnia, mert ezekre
a községnek már nem volt pénze. Valószínűleg a község és a Stefánia nem
tudott megegyezni az anyagiakról, mert csak 1933 februárjára nyílt meg a
rákoscsabai 241. számú anya- és csecsemővédő otthon. Négy évvel később
az adóügyi osztályt a községházából a védőnői lakásba költöztették, és a vé-
dőnőnek ehelyett inkább lakbért fizettek, 1942-ben pedig az egészet a leven-
téknek engedték át, és a Zöldkeresztes Tanácsadó Helyiséget - ugyanis
belügyminiszteri rendeletre a Stefánia 1941. január 1-jétől beolvadt az egy-
séges Zöldkereszt szervezetbe -, a Kossuth Lajos utca 77. sz. (ma Péceli út
169.) alatti bérelt házba költöztették, ami a polgári iskola korábbi épülete
volt.254

252   Puzsár 2008a, 99–100.
253   Puzsár 2008a, 131.
254   Puzsár 2008a, 119–120.
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1947-ben Rákoskerten a mai Rezgő utcai óvoda épületében működött Zöld-
kereszt fiók, aminek felállítására az alispántól kértek és kaptak 1100 Ft se-
gélyt.255

A Stefánia működése jelentős eredményeket hozott a csecsemőhalandóság
visszaszorításában. Emellett a község alkalmazott szülésznőt is.
Mivel Rákosmentén nem volt kórház, a betegek a fővárosi kórházakba kerül-
tek, és alkalmanként ott is lehelték ki lelküket, ami jelentősen módosította a
helyi népmozgalmi statisztikákat.
1945. január 11-én a rákoscsabai szovjet városparancsnokság 1. számú napi-
parancsában Rostiasvilli G. A. ezredes városparancsnok elrendelte, hogy kör-
zetében Dr. Áts János lássa el az orvosi felügyeletet. Ennek érelmében a dok-
tor szükségkórházat hozott létre a Kossuth Lajos utca (Péceli út) 54. sz. alatt.
A községi szükségkórházat azonban már szeptember 1-jétől megszüntették,
mert nem volt rendesen felszerelve.256

A mentésügy szervezett volt. 1899-ben a Czeglédi Mihály és a Lajosház utca
sarkán tűzoltószertár épült. 1903 májusában a korabeli gyakori tűzesetek
miatt alakították meg a Rákoscsabai Önkéntes Tűzoltó Testületet. A
következő hónapokban 3 kocsifecskendővel, 1 szerkocsival és 2 vízhordó
kocsival szerelték fel az egyesületet, a tagokat pedig uniformissal. 1913-tól a
község a tűzoltóság költségvetését saját büdzséjébe illesztette. 1910-ben már
egy őrtanyája, egy targoncafecskendője, egy vészvonata és 400 méter tömlője
is volt a testületnek.
A belügyminiszter 230000/1925. rendelete alapján a főszolgabíró rendeletére,
mivel az önkéntes tűzoltóság létszáma kicsi volt, a község kötelező tűzoltó-
ságot állított fel, vagyis a férfi lakóknak rendszeresen tűzőrséget kellett adni-
uk, és részt kellett venniük a veszélyesetek megoldásában. 1934-ben a befolyt
adományokból tűzjelző szirénát vettek. Ugyanebben az évben a Gazdakör
felajánlotta, hogy a régiért cserébe új tűzoltószertárat épít, de konkrét aján-
latot nem tudtak tenni, ezért a községi közgyűlés nem is tárgyalt róla. Úgy
tűnik később sem, mert 1935-ben a képviselő-testület 400 pengőt szavazott
meg a szertár kibővítésére.
A rákövetkező évben, mivel az autómobilok megjelenésével megszaporodtak
a közúti balesetek, az alispán rendeletére a sérültek azonnali ellátása érdeké-
ben a tűzoltóságot jelölték ki segélyállomásnak, mert a tűzoltótestületnél ta-
lálható mentőszekrény megfelelt az erre a célra fenntartandó felszerelésnek.
1937-ben már tűzoltógépkocsival rendelkezett a község, ugyanis a fővárostól
locsoló lovaskocsit szereztek, és a tartályát a meglevő gépkocsiéval kicse-
rélték. 1940-ben a közgyűlés elrendelte a tűzoltószertár átépítését, és utasí-
tották az elöljáróságot a tervek elkészíttetésére, de 1942 tavaszán a háborús
viszonyok miatt ezt levették a napirendről.257

255   Puzsár 2008a, 202.
256   Puzsár 2008a, 108.
257   Puzsár 2008a, 98.
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A sürgősségi betegszállítást a Városok és Vármegyék Országos Mentőegye-
sületének általában kispesti állomása végezte, amihez azonban Rákoscsaba
nem járult hozzá anyagilag. Állategészségügy tekintetében egy állatorvosi
kört alkotott Rákosmente,258 és kb. 1913. óta közös vágóhidat is tartottak fent
Rákoskeresztúron, amiből később tisztasági fürdő lett. Előtte Pintér Endre
malma közelében épült egy községi vágóhíd 1907 nyarán, ami feltehetően
nem sokáig működött.259 1923-ban még Velbász István, aki 15 éve hentes és
mészáros volt, engedélyt kapott a rákoscsabai volt közvágóhíd átalakítására
lóvágóhíddá,260 de valószínűleg nem járt sok sikerrel, mivel 1926 már-
ciusában a község a megszűnt vágóhíd elbontásáról döntött.261

1937. január 1-jétől önálló községi állatorvosi állás szervezését határozta el a
képviselő-testület, de a kivitelezés úgy tűnik ebben az esetben sem sikerült,
mert 1939 decemberében már egy második körállatorvosi állás szervezéséről
tárgyaltak, amit a rákosmenti községek október 7-i közös értekezletén hatá-
roztak el. Az ok az volt, hogy a közös vágóhídi - aminek 41 %-ban Rákoscsa-
ba volt a tulajdonosa – húsvizsgálat miatt az állatorvos nem tudott az ál-
latokkal foglalkozni. A csabaiak még azt is kikötötték, hogy a II. körállatorvos
a községben lakjon.
Eredetileg a temetők a református és a katolikus templomok mellett voltak.
A katolikus egyház egy 1785-ös okmányában megjegyzik, hogy a reformá-
tusoknak mindig is volt temetőjük, amit szükség szerint Keresztúr felé
bővítettek a földesúr ajándékozásaiból. (Nagyjából a mai Kaszinó utcai in-
gatlanok területén, a templom mögött.) 1793-ban és 1819-ben is kaptak ilyen
bővítményt, majd 1853. január 9-én ismét. 1873-ban báró Laffert Antal megint
120 négyszögölet adott.
A XVII. század második negyedében a reformátusok és a katolikusok még
közösen használták a „régi”, református temetőt, de a katolikusok nem szíve-
sen temetkeztek oda, ezért Laffert Ferdinánd Antal újat adott nekik a Temető
és Petőfi utca északnyugati sarkánál, a katolikus templom mögött. 1841. júli-
us 5-én felszentelték a katolikus temetőhöz újonnan csatolt délnyugati részt
is.
1881. február 17-én a vármegye a báró közbenjárására elrendelte, hogy a re-
formátus és katolikus temetőket egészségügyi okok miatt 1 éven belül be kell
zárni. Valójában, mint családja ajándékát megpróbálta visszaszerezni a föld-
területeket, de azok az egyházak tulajdonában maradtak. A képviselő-tes-
tület végül 1881. október 16-i ülésén úgy határozott, hogy a református
faiskola felhasználásával, a Temető utca mentén, a Petőfi utcai házaktól délre
az egykori református faiskola és az ezt kiegészítő belsőlegelő-dűlői köz- és
urasági legelőterületeken mindkét egyház ugyanakkora földet kap temető
258    Zsemley 1938, 291–300; PPSK címtár 1931, 96–99.
259 Puzsár 2008a, 113.
260 PML, IV.427.b., Gödöllői főszolgabíró, Általános iratok, 783. d.
261 Puzsár 2008a, 113.
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céljára, a faiskoláért pedig jó minőségű, de félannyi földdel kárpótoltatnak a re-
formátusok és a katolikusok is, noha nekik nem is volt addig faiskolájuk. 1882.
február 28-án nyílt meg az új katolikus temető, és minden bizonnyal a reformá-
tusok is használatba vették a sajátjukat még az év folyamán. 1898-ban az új
katolikus és református temető határán hullaházat létesítettek.
Még 12 évig, 1892-ig használhatták a régi temetőket, ahova az adomány sze-
rint ingyen kellett a reformátusoknak az evangélikusokat temetni, míg a
faiskola-ügy miatt az újba már nem kellett. 1893-ban Szász Károly dunamel-
léki püspök canonica visitatiot tartott, és az immáron romos templom helyett
új építéséhez templomépítési pótadót javasolt, amit még az évben a pres-
bitérium ki is vetett 10 évre. Törő Lajos lelkész 1903-ban meghalt, nem tudott
belefogni az új templom építésébe. A papválasztásig Arany Gusztáv péceli
lelkészt bízták meg ez egyház adminisztrációjával. Ő javasolta az egyház-
tanács július 11-i ülésén, hogy a régi temetőt adják el, és addig is vegyenek
fel rá kölcsönt, valamint kérjenek támogatást, és ebből fogjanak hozzá az
építkezéshez. 1904 októberében már állt is az épület. 1906 áprilisában a régi
temető felparcellázott telkeit eladták, és a tartozásokra fordították, ám még
így is megmaradt 1 hold 417 nöl. Az 1911. április 7-i egyháztanácsi ülésen
elhatározták a maradék régi temető eladását is.
A katolikusok úgy határoztak, hogy 30 évvel a régi temető bezárása után,
1912-ben a hitközség tulajdonába menjen át a terület, és házhelyeknek el-
adva, az abból befolyó pénz iskolájuk fenntartását célzó alapot képezzen.
Ezzel szemben egyházhatósági engedéllyel már 1908-ban felparcellázták a
régi temető maradékát is. 1897-ben Dr. Gallovich Győző plébános az új temető-
ben kápolnát építtetett, benne a maga számára sírbolttal, 1904-ben pedig
újjáépíttette a temetőkápolna szentélyét.
1906-ban mindkét temetőből kihasítottak egy széles utat, 1907-ben pedig egy
kutat készítettek a református temetőben.
1881-ben a közbirtokosságtól az izraeliták is kaptak temetőnek földet a re-
formátus és katolikus temetők végében.
1923-ban a község, a földreform keretében, a köztisztviselőknek és közcé-
lokra is igényelt földterületeket. Temető céljára 4 holdat kérvényeztek, amit
egy hónappal később is fenn-tartottak, amikor br. Schell Gyula képviselő és
megváltást szenvedő kérel- mezte az igények csökkentését, mert az túlsá-
gosan megterhelné a községet. A Földbirtokrendező Bíróság azonban egyál-
talán nem adott földet a községi tisztviselők illetményi céljára. Temető céljára
viszont megkapták a 4 holdat Schell Gyulánétól, amit 1926 elején az Emlék
utca végén balra, a református és bárói temetők mellett mértek ki a szőlőkig.
1932-ben a község úgy határozott, hogy a temető árát egy összegben előre
kifizeti az 52 évi részlet helyett. Hiába kapott a község temető céljára földet,
csak az „állattemetőt” helyezték ide, de sem az egyházak nem kaptak itt
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temetőt, sem köztemetőt nem alakítottak ki rajta, mivel még 1938-ban is csak
a 3 felekezeti temető működött a községben. Pedig igény volt rá bőven. 
Az 1773-as katolikus hívek nyilvántartására készült Protocollumban 9 evan-
gélikus családot említettek 36 taggal. Valószínűleg a szomszédos közsé-
gekből költöztek ide. Az 1785-ös canonica visitatio szerint az evangélikusokat
nem lehetett a katolikus temetőbe temet-ni, ezért a mellette levő nekik rendelt
helyen temette el őket a plébános. Az 1848-i és 1868-i törvénycikkek
értelmében gondozásukat a legközelebbi, vagyis a keresztúri evangélikus
lelkész vehette át. 1880-ban már a református temetőbe temetkeztek. 
1912-ben a baptisták mozgalmat indítottak, hogy ők is kapjanak temetőrészt
a közbirtokosságtól, úgy tűnik sikertelenül. A baptista egyház 1924-ben te-
metőkérelmet adott be. A képviselő-testület úgy döntött, hogy csak akkor
teljesítik a kérést, ha az igényelt 4 h földbirtokreform földet megkapják.
Addig is kérték, hogy a református egyház engedélyezze temetkezésüket a
református temetőben.
A rákoscsabai őskeresztények temető iránti kérelmét 1925-ben elutasították,
mivel a belügyminiszter feloszlatta az egyházat.262

262   Puzsár 2008a, 88–92.

Római katolikus temetőkápolna. Az előtte lévő kereszt talapzatán vélhetően az alábbi felirat
olvasható: “A megváltás 1900. évfordulójának emlékére állították 1934-ben a rákoscsabai
hívek.” ERH digitális fotótára
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A Vangeltelepen gr. Zichy Domokosné sz. Bolza Mariette 1 h 1083 nöl területet
temetőnek engedett át a Nagyszékes (Nagyszékes vagy Lavotta utcai temető)
és a Kopolya utcák között, aminek köztemetőként való megnyitását a főszol-
gabíró is szorgalmazta. Már 5-600 ház állt a telepen, és a telep lakosai
Rákosligetre temetkeztek vagy a 4 km-re lévő községi temetőbe, ezért a köz-
gyűlésen 1940-ben megszavazták a temető megnyitását. 1941-től 5 éven át
évi 1000 P lekötése volt szándékban a bolzatelepi temető létesítésére, de a
vármegyei alispán az 1942. évi költségvetésből törölte, ezért 1943-tól 4 évre
ismét belevették. 1943. április 22-én elrendelték a temető körülárkolását és
bejárati kapu építését, majd október 5-én a körülültetését. Előbb 1944-ben,
amikor a katolikus temető majdnem teljesen megtelt, Bajzát Imrét bízták meg
a temető terveinek elkészítésével, majd 1946-ban Párnay Istvánt, de úgy tűnik,
hogy mégsem történt semmi, hiszen 1948-ban a rákosligeti katolikus egy-
házközség kérte a Bolza- és Vangeltelepek részére temető kijelölését és
átadását, amire utasították is az elöljáróságot. A temető azonban sohasem
nyílt meg. Azóta beépítették, sőt egy utcát (Tarcsai köz) is nyitottak rajta, ami
a Nagyszékes és a Kopolya utcát köti össze.
Az 1940 körül készült közigazgatási térképen két másik terület is temetőként
szerepel a vasútvonaltól északra. Az egyik a rákosligeti temető. Ma már hi-
vatalosan is Rákosligethez tartozik, noha az egyesítés előtt Rákoscsaba terü-
letén volt. A községi főjegyző illetményi földje volt, míg el nem adták Rákos-
ligetnek, de közigazgatásilag akkor még nem csatolták el.263 1909-ben nyílt
meg a rákosligeti Fő út végénél a községi temető,264 ahol  Rákosmentén első-
ként halottasház is épült.265 Ide temették a II. világháború alatt a 7. román
hadsereg elesett 72 katonáját is. 2000-ben a katonasírokat felszámolták, és a
Rákoskeresztúri Köztemetőben helyezték örök nyugalomra maradványaikat.
Szovjet katona nem nyugodott itt, őket azonnal Gödöllőre szállították.266 Azó-
ta a teljes terület közpark, a közelmúltban stációkat állítottak fel itt.
A másik, a rákosligeti izraelita temető a Tarcsai utcán túl (ami nem azonos a
Nagytarcsai úttal) a Bártfai utca végétől keletre terül el.267 A ligeti hitközség
1909 februárjában kötött bérleti szerződést egy 400 nöl-es területre a Bártfai
utca folytatásában. 268 Elhanyagolt, nemrég még lehetett találni néhány szép
sírkövet. 269

Rákoskerten a homokbánya mellett, a Vida-domb aljában volt egy eredetileg
állítólag temető célját szolgáló terület, amit a képviselő-testület 1944 áprili-
sában sportcélokra adott át. 270

263 Puzsár 2008a, 161.
264 Kovács István: Rákosliget története – Az első évtizedek, 1997 (Kovács 1997), 19.
265 Dombóvári 2007, 35–58.
266 Dombóvári 2007, 145–159.
267 Puzsár 2008a, 161.
268 Dombóvári 2007, 35–58.
269 Puzsár 2008a, 161.
270 Puzsár 2008a, 185, 202.
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A régi dögtér (állattemető) a pásztorháztól és a lakóházaktól 200 m-re, így
kellő távolságban volt. 1935-ben Subics István és társai mégis kérelmezték a
régi dögtér áthelyezését, amit elutasított a képviselő-testület. Mindenesetre
utasították az elöljáróságot, hogy intézkedjen, hogy a dögöket se a kutyák,
se a cigányok ki ne áshassák. Egy év múlva már az elöljáróság indítványozta
a dögtér áthelyezését, amihez a képviselő-testület a közbirtokosságtól 100
nöl területet kért. Májusban a vármegye utasítására a kijelölendő dögtér
helyére új javaslatot kértek az elöljáróságtól, mire augusztusban a br. Schell
Gyuláné parcellázásából temető céljára kapott területből hasítottak ki 100
nöl-et dögtér részére. A terület a katolikus temető déli végénél lévő izraelita
temetőtől délre feküdt. 271

A községi szegényház a pásztorházzal és a bikaakollal egy telken állt a régi
Pásztorház utcában, a későbbi Körúton (ma Alsódabas utca). 272

Szent István halálának 900 éves évfordulója alkalmából határozta el a községi
képviselő-testület a Szent István szegényház létesítését, amire Dr. Fokányi
László felajánlotta a Schelltelepen a Zrínyi utca 51. szám (akkori számozás)
alatti (2675/13. hrsz.) 254 nöl-es telkét. A telken a Zöldkereszt és a Stefánia
részére is megfelelő épület építéséről határoztak. A hely talán a mai Zrínyi
utca 52/b vagy 52/c szám alatti telekkel azonosítható. 273 Valószínűleg nem
épült meg.
1909-ben a közoktatási miniszter elrendelte kisdedóvók felállítását, ezért a
község elhatározta óvoda létesítését mindkét felekezet számára. 1910. június
24-én felhatalmazták a községi főjegyzőt és bírót, hogy megvegyenek a régi,
Petőfi (ma Szánthó Géza) utcai katolikus temetőből egy kettőstelket a kato-
likus óvoda számára, ahol 1912-re tervezték az építkezés megkezdését. Végül
1914 augusztusában készült el az épület.
Nem sokáig tölthette be az épület eredeti funkcióját, ugyanis 1924 február-
jában Hordó Sándor főjegyző számára lakást alakítottak ki benne, de helyette
Áts János községi orvos foglalta el. 1935 novemberében úgy határozott a
község, hogy 1936. szeptember 1-jétől visszaadják eredeti céljára, és az or-
vosnak 1000 pengőért bérelnek lakást. Ezt a vármegye nem hagyta jóvá,
ennek ellenére valószínű, hogy mégis sikerült keresztülvinni. 1941-ben a
vármegye támogatásával napközi otthonná bővítették, a munkát Laukó
István, helybéli kőműves végezte. 274 Az óvodát az 1980-as években szüntették
meg, épületét az akkor még Göcsej utcai, ma Jókai Mór Általános Iskola
kapta meg.

271   Puzsár 2008a, 92.
272   Puzsár 2008a, 107.
273 Puzsár 2008a, 170.
274 Puzsár 2008a, 98–99.
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A református óvodának szintén 1910-ben vettek egy telket az Antal (ma
Tanár) utca elején, ahol azonban csendőrlaktanya építését is elképzelhetőnek
tartották. 1912-re tervezték az építkezés megkezdését, végül a református
óvoda is 1914 augusztusában készült el. Az Antal utcai óvodát a háború alatt
önkéntes iskolának engedték át, majd karhatalmi alakulatok lakták. 1938-
ban a vármegyei alispán rendelétere a község elhatározta az Antal utcai
óvoda napközi otthonná alakítását, amire az 1940-es költségvetésben 1500
pengőt szavaztak meg. 275 1950-ben államosították az óvodát, ami napköziott-
honos intézmény lett. Ma Mézeskalács Óvodaként működik.
Rákoskerten a mai Rezgő utcai óvoda épületében Németh Lajos és társa
kérelmére létesített a község óvodát. 276 Ma Százszorszép Óvoda néven
működik.
1948-ban a községi ügyvezető orvos, Dr. Kolta Arnold javaslatára a község
megvásárolta az egykori polgári iskola Kossuth Lajos utca 77/b. alatti (ma
Péceli út 169.) épületet, és benne iskolafürdő és bölcsőde létesítését vették
tervbe a már működő Zöldkereszt mellett. Októberre már sikerült az ügynek
megnyerni a vármegyei tiszifőorvost is, aki 10000 Ft-ot kért rá a községtől,
10000-et pedig társadalmi gyűjtésből. Megszavazták az 1949. évi költségvetés
terhére, de hogy megvalósult-e, nem tudjuk. 277

275   Puzsár 2008a, 118.
276   Puzsár 2008a, 202
277   Puzsár 2008a, 119.

Az Antal utcai óvoda növendékei 1935-ben. ERH digitális fotógyűjteménye
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1936-ban a Magyar Vöröskereszt Eőry Miklósné házában, a József utca 6. alatt
(ma Óvónő utca 3.) napköziotthont állított fel, amihez április 1-jétől a község
havi 40 pengővel járult hozzá.278

Amíg az „eredeti parasztközségben” felekezeti elemi iskolák működtek (re-
formátus és katolikus), addig az újabb telepeken államiak. Polgári iskola is
volt, de ez nem feltétlenül volt képese befogadni az összes helybéli diákot.279

Egyéb okokból is sokan jártak a fővárosba tanulni, főleg, hogy Rákosmentén
nem volt gimnázium – a rákosligeti Nagy Lajos Gimnázium csak két évig
működött. 280 Az analfabétizmus 5% alatt volt a 6 évnél idősebb népesség
körében, és folyamatosan csökkent az iskolánkívüli népművelő tanfolyamok-
nak köszönhetően. Csabán eleinte református és katolikus óvoda volt.281 Az
Ipartestület iparostanonc-iskolát működtetett, aminek felállítását 1914-ben
még sikerült megúsznia a községnek a háború terhei miatt, de 1924. novem-
ber 1-jétől megszervezték az állami elemi iskolában.282 1948-ban a polgári
iskola megszüntetése után a községi tanonciskolai igazgató kérésére a pol-
gári iskola Anna utcai épületét az 1948/9. tanévtől a tanonciskolának adták
át azzal a feltétellel, hogy a nem használt részt az állami általános iskolának
biztosítják, amíg annak épületét ki nem bővítik. A gyakorlatban ez úgy nézett
ki, hogy délelőtt az épület a Szabadság sugárúti iskola 9-10. tantermét alkotta,
ahol a 2 negyedik osztály tanult, délután pedig az iparostanonc iskola
működött benne. Egy év múlva az iparostanonc-iskola az Anna utcai ház tu-
lajdonukba átadását kérte, mert akkor az iparügyi miniszter nagyobb
beruházás eszközlését helyezte kilátásba. Szász János ellenvetése ellenére,
miszerint az iparostanonc-iskola megszüntetését már elrendelték, elfogadták
a kérést. 283 Végül az épület az általános iskoláé lett. Emellett a két felekezeti
iskola (mező-)gazdasági továbbképző iskolákat működtetett, amit a község
elvben egyesített 1928-ban gazdasági ismétlő iskolaként. A reformátusoknak
már 1853 óta, a katolikusoknak 1881-től volt faiskolájuk is a gazdasági
továbbképzőhöz. 284

A társadalmi élet tekintetében Rákoscsaba járt az élen Rákosmente községeit
tekintve, de ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy a többi község lakói elő-
szeretettel látogatták a főváros kultúrintézeteit. Itt is megszaporodtak a kocs-
mák és vendéglők, sőt egy cukrász és kávéház is működött. 285

Az egyesületek egy része a szűk befogadóképességű községi kocsmák utóda
lett, ugyanis, ahogy egykor a kocsmában lehetett politizálni, inni, énekelni

278   Puzsár 2008a, 123.
279 Zsemley 1938, 291–300; PPSK címtár 1931, 96–99.
280 Dombóvári 2007, 101–104.
281 Zsemley 1938, 291–300.
282 Puzsár 2008a, 127.
283 Puzsár 2008a, 120.
284  Puzsár 2008a, 87, 94.
285 Zsemley 1938, 291–300; PPSK címtár 1931, 96–99; Hódos 2006, 33–55, 56–66, 67–83; 
. . Szánthó 1996, 247–250.
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és táncmulatságokat tartani, úgy az egyletek és dalárdák funkciója is nagy-
jából ugyanez maradt. A saját helyiséggel rendelkező szervezetek többsége
még az italmérési engedélyt is megszerezte, sőt némelyik virilis is lett a szesz
után fizetett adó révén, míg mások vendéglőkben béreltek ki termeket, ahol
szintén lehetett enni-inni. Hasonlóan működtek a politikai pártok is. Az
egyesületek társadalmi osztályok szerint különültek el, és sokszor szakmai
szervezetek is voltak egyben, vagy ahhoz tartoztak. A gazdák Csabán már
korán Legeltetési Társulatot hoztak létre és Gazdakört alakítottak. A helyi
kereskedőket és iparosokat az ipartestületek tömörítették, ezek egyesületei
voltak az iparosok és kereskedők körei. Működött Polgári Kör, ami a kispol-
gárság (iparosok és közalkalmazottak) gyűjtőbázisa volt. A társadalmi és
értelmiségi elit az úri kaszinókba tömörült. Általában a Kaszinó és a Polgári
Kör volt mindenhol a községi vezetőség, a képviselők, virilisek és a községi
alkalmazottak találkahelye, így döntő befolyásuk volt a helyi politika irány-
vonalára.286

Csabán a Kaszinó 1904-ben alakult Dr. Lakatos Kálmán esperes-plébános el-
nökletével és Kovách Károly főjegyző közreműködésével. Székháza 1913-ban
épült. 287 Még az építés évében Gombár József és Ruster György annyira össze-
vitatkoztak, hogy harcképtelenségig tartó párbajjal oldották meg a vitás kér-

286   Zsemley 1938, 291–300; PPSK címtár 1931, 96–99; Hódos 2006, 33–55, 56–66, 67–83, 84–100.
287 Puzsár 2008a, 123.

A kaszinót ábrázoló képeslap 1916-ból. Kiadta Varga Mihály, Rákoscsabán, fotó: Divald 
és Monostory, Budapest. (ERH digitális fotógyűjteménye, Az eredeti magántulajdon)
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dést a rákoscsabai moziban (feltehetően a Kaszinóban). Végül Gombár
Józsefnek „lett igaza”.288 A kommün alatt a rákosligeti községházán műkö-
dött mozit a helybeli direktórium szocializálta, és a rákoscsabai direktórium
kérésére földbirtok és igás erő ígérete fejében annak átadta. A berendezést a
csabai Kaszinóban állították fel, és a háború után is ott maradt.289 1925-ben
engedélyezték a mozgóképszínház működését, amit Lakatos Miklós üzem-
vezető igazgató vezetett, aki 1933-tól társtulajdonosa is volt a mozinak. A
filmvetítések minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap voltak.
Saját könyvtára is volt. 1942-ben a 300 fő befogadására alkalmas mozit még
mindig Lakatos Miklós vezette, de - valószínűleg gépészként - Bruder Mihály
is közreműködött. Előadást péntek kivételével minden nap tartottak. 290 Az
Antal utca Kosuth Lajos úttól északra eső szakaszát, ahol a Kaszinó épülete
állt, 1928-ban nevezték át Kaszinó utcának. 291 Egy ideig a mozi is viselte a
Kaszinó nevet az Omnia után és a Csaba előtt. 292

De nem a Kaszinó volt Rákoscsaba első mozija, hanem az állami népisko-
lában 1914-ben megnyílt filmszínház, ami az ország első népművelési mozija
volt. 293

1948 októberében úgy határozott a közgyűlés, hogy Rákoskerten az iskola
kerítésére a 3 éves tervben előirányzott 10000 Ft-t inkább a művelődési ház
építésére fordítják. A jelenlegi művelődési ház csak 1978-ban épült meg, így
a pénzt feltehetően az államosított Kollár-féle vendéglő átépítésére és felsze-
relésére fordíthatták, ami 1978-ig moziként is funkcionálva töltötte be ezt a
szerepet. 294

1904-ben Szánthó Géza alapította a Műkedvelők Egyesületét, ami zene- és
dalkörből állt. Szintén ő szervezte a község különböző társadalmi helyzetű
lakóinak összehozására a Rákoscsabai Társaskört 1904 őszén. A Bohém Asz-
taltársaságo 1909-ben alakult iparos és kereskedő ifjak önművelődése céljából.
Zenekara, könyvtára volt, és évente több színielőadást is tartott. A Gazdák
Biztosító Társasága alapította 1910-ben a Gondviselés Országos Központi
Temetkezési Segélyző Társulat helyi egyesületét. Szintén 1910-ben alakult az
Iparos Dalkör. Egy évvel később jött létre a Koronás Takarék Asztaltársaság, a-
melynek célja a tagok felesleges pénzének megtakarítása, és kölcsön nyúj-
tása volt. 1912 februárjában jött létre a Rákoscsabai Gazdaszövetség, ami tagja
volt az Országos Gazdaszövetségnek, és feladatának tekintette a tagok gaz-
dasági érdekeinek érvényesítését. A Polgári Kör 1912. június 15-én alakult.

288   Dr. Dombóvári Antal: Orvoslás a Rákosmentén, Erdős Renée Ház, Bp., 2003 (Dombóvári 2003), 16.
289 Dombóvári 2007, 73–89.
290 Puzsár 2008a, 123.
291 Puzsár 2008a, 127.
292 Hódos: 2006, 67–83; TV vetélkedő 1969.
293 Puzsár 2008a, 127.
294 Puzsár 2008a, 202.
295 Puzsár 2008b, 6.
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A munkás szakszervezetek nyilván Budapesten működtek, ahol a munkát
biztosító üzemek is voltak, és ahol az egymástól távol lakó elvtársak
könyebben össze tudtak jönni. A munkások egyesülete volt Rákoscsabán a
Barátság Dalkör, de ide sorolhatjuk a szakszervezetet nem alkotható vasutas
és postás szervezeteket is.
Az ön- és közcélú szórakozásra irányuló egyesületek mellett léteztek kife-
jezetten kulturális, vallási és jótékonysági célú szervezetek is, amik szintén
tartottak felolvasóesteket, dal- és hangversenyeket, színielőadásokat és
bálokat. Ezek közé tartozott Csabán az Ilona Dalkör, a Műkedvelő Zene-
egyesület, a Református Dalárda, a Vöröskereszt, a Szociális Missziós Társulat és
a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület. 296

De nem maradtak le a sorban a sportklubok sem: Rákoscsabán a Rákoscsabai
Testgyakorlók Köre. Az iparos ifjak már évek óta foglalkoztak titokban lab-
darúgással a Nagymezőn, mire 1912-ben eléggé versenyképesnek érezték
magukat, hogy községi hivatalnokokat bevonva szeptember 1-jén rendes
klubbá alakuljanak Rákocsabai Testgyakorlók Köre (RTK) néven, és más
csapatokkal megmérkőzzenek. Sajnos nem tudjuk, hogy mióta használják a
mai sporttelepüket, azonban 1933-ban pályaeladási ajánlatot tettek a község-
nek, amit visszavontak, vagyis ekkor már ott edzettek. A főjegyző azonban
a képviselő-testület június 6-i ülésén javasolta, hogy a pálya a község tulaj-
donába kerüljön, tekintve, hogy az egykori eladó szerint nem az RTK-nak,
hanem a testnevelési bizottságnak adta el, amit a 21/1921. kgy. számú
határozat is igazolt, miszerint 5000 koronáért és ingyen fuvarokért vették.
Emiatt per indítását határozták el az RTK ellen. Valószínűleg nem került sor
jogi eljárásra, mert szeptemberben már át is vették a pályát, amit az RTK
tovább használhatott, de ezt a jogát telekkönyvileg nem rögzítették. Ezen
kívül a bejáratot utcaszélességűre tágíttatták ki. Később gazdasági okokból
több néven is működött az egyesület: Rákoscsabai Torna Klub, Postás, Építők,
Bőrösök. 1966. december 18-án fúzionált a Volán Sport Clubbal az utóbbi neve
alatt, és a következő években szép sikereket ért el. 1977-1985 augusztusáig a
22-es Volán vette át, azóta Rákosmenti Testedző Kör néven működik. 297

A világháború után, amikor a békeszerződésben megtiltották Magyarország-
nak tartalékos népfelkelő haderő fenntartását, különböző módokon igyekez-
tek ezt a rendelkezést megkerülni. Erre vállalkozott a Magyar Országos Véderő
Egylet is, ami eleinte főként lövészegyleteket tartott fenn. Ilyen lövészegylet
működött Csabán is.298 Később más sportágakat is támogattak, amik jobban
karbantartják a fizikai erőnlétet. Ekkoriban a futball már népsportnak számí-

296 Zsemley 1938, 291–300, PPSK címtár 1931, 96–99; Hódos 2006, 67–83
297  Puzsár 2008a, 139.
298  PPSK címtár 1931, 96–99.
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tott, így a MOVE több egyesületet is szervezett, illetve átvett, vagy támoga-
tott, és a járási főszolgabírónak gyakran már karhatalmat kellett kirendelnie
akár a rákosmenti csapatok egymás elleni meccseire is 299

A br. Schell-féle telepen (Schell II. telep) a községnek sportpálya céljára jutta-
tott 3600 nöl-es ingatlant (Edző tér), a községben működő sportegyleteknek,
különösen a MOVE futball szakosztályának használatába engedte át a köz-
gyűlés 1939. február 16-án.
„A háború befejezése után a MOVE-t feloszlatták. 1947 körül a rákoskertiek kezdemé-
nyezésére újra elkezdődött a sportélet. A pályának nem volt öltözője - a játékosok a
néhány utcányira lévő kisvendéglőben vagy a Pártház pincéjében tudtak csak átöltöz-
ni, fürdeni is csak egy lavór vízben. Azonban 3-4 év múlva ennek is vége lett, és a
pálya használatlanul állt évekig. A környékbeliek - főleg gyerekek - játszottak rajta,
mint egy játszótéren.”
„1956-ban megalakult Rákoskerten egy futballcsapat. Pályája nem volt - edzéseit a
Vida-dombon, mérkőzéseit idegenben vagy bérelt pályán játszotta (Rákoscsabán,
Rákosligeten). … Az Edző utcai pálya környékéről több fiatal is átjárt Rákoskertre
focizni. Az ő kezdeményezésükre 1962-ben megépítették az öltözőt, és a Rákoskert
focicsapata birtokba vette az elhagyott Edző utcai pályát.”

299   PML, IV.427.b., a Gödöllői járási főszolgabíró általános iratainak mutatókönyvei; BFL, IV.402.a.,
.....A Központi járási főszolgabíró általános iratainak mutatókönyvei.

A Rákoscsabai Ilona Dalkör Vén Gazember című színielőadásának szereplői 1927-ben.
(ERH digitális fotótára)
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„A csapat töretlenül vesz részt azóta is minden évben a Budapest Bajnokságban, és
végig játssza minden lépcsőfokát a kerületi bajnokságtól a BLASZ 1. osztályáig.
1960-as évek első harmadától a '90-es évek végéig Besenyei János vette át az elnöki
posztot, aki tehetsége és lehetőségei szerint vezette sok nehézségen át a kis sporte-
gyesületet. Időközben a csapat nevet változtatott és Rákoskertből Rákosmenti Községi
Sport Klub lett.” 300

Rákoskerten a Vida-domb alatti, homokbánya melletti, eredetileg állítólag
temető célját szolgáló területet a MOVE kérésére a képviselő-testület 1944
áprilisában adta át sportcélokra, ahol a MOVE által támogatott futballcsapat
is edzett. 301

A MOVE-hoz hasonló célt szolgált a Levente Mozgalom, aminek feladata
volt az ifjúság megfelelő erkölcsi és fizikai kiképzése a revízió esetleges fegy-
veres megvalósítása esetére, és aminek jelentős szerepe volt a korabeli
ifjúsági sportéletben. A Levente Egyesületeket minden községben az 1921.
évi LIII., testnevelésről szóló törvénycikk értelmében szervezték meg, ami
előírta a 12-21 év közötti fiúk kötelező testnevelési képzését. 1929-ben a volt
Anna utcai főjegyzői lakban kapott egy helyiséget a leventeotthon, és egy
évvel később, amikor elhatározták az épület átalakítását Stefánia intézetté, a
tanácsterem használatát továbbra is biztosították a leventék számára. 1942-
ben pedig az egész épületet a leventéknek engedték át. 1945-ben a levente
szervezet szalonképtelen lett, és felszámolták. 302

Szintén a gyermekek erkölcsi és fizikai nevelését célozta a cserkészmozga-
lom. Rákoscsabán már ebben az időben létezett a Pro Patria Cserkészcsapat. A
Pro Patria Cserkészcsapatnak 1936-ban adott bérbe a község egy 100 nöl-es
telket 50 évre évi 1 pengőért cserkészotthon építésére a Péceli út és a Lajosház
utca sarkán, továbbá a pásztorház lebontásából 12 gerendát is odaadtak
ingyen.303 A Bolzatelepen a Bártfai utcában volt cserkészotthonról, csak
annyit sikerült megtudni, hogy a háborúban megrongálódott, ezért 1949.
március 12-én elárverezték. 304

A MOVE, a leventék és a cserkészek székhelye Rákoskerten a Mátyás király
sgt. (ma Rákoskert sgt.) 52. sz. alatt volt. 305

A helyi fürdőkultúrát és úszósportot segítette elő a csabai Mária- valamint
Csabagyöngye Strandfürdő. Először 1912-ben Goldman Antal tervezett uszodát
és gőzfürdőt az állomás melletti nyárfásba a Czeglédi Mihály úton, majd
1915 őszén Pintér Endre malomtulajdonos és községi bíró vásárolta meg a
lelkészi és tanítói úgy nevezett káposztáskerteket nöl-enként 4,25 koronáért,
hogy oda téli nyári fürdőt és szórakozóhelyet építsen. Végül azonban Dr. Van-

300   Puzsár 2008a, 181.
301 Puzsár 2008a, 202.
302 Puzsár 2008a, 119–120.
303 Puzsár 2008a, 108.
304 Puzsár 2008a, 148.
305 Puzsár 2008a, 202.
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gel Gyula kapott engedélyt a vármegyei alispántól strandfürdő üzemelte-
tésére 28879/1931. számon és 1931. Úrnapján (június 4.) meg is nyitotta kapuit
a Mária Strand. 306 A strandot a Rákoscsabai Strandfürdő Részvénytársaság
üzemeltette, ami szintén 1931-ben alakult 100000 pengő alaptőkével. Az igaz-
gatóság tagjai voltak dr. Vangel Gyulán túl pl. gróf Bolza Mariette, Lokaicsek
Károly katolikus plébános, Mihály Árpád községi főjegyző, dr. Áts János
községi orvos és Zsiák Árpád községi bíró is. Az akkor 145000 pengő értékű
telek közepén helyezkedett el az 50x25 m-es medence, aminek legnagyobb
vímélysége 170 cm volt. A kabinokkal és öltözőkkel felszerelt strand egyszer-
re 2000-2500 fürdővendéget volt képes kiszolgálni. A vizet egy közeli artézi
kútból nyerték, 307 ezért olyan hideg volt, hogy az 1990-es években napele-
mekkel próbálták melegíteni.
A Csabagyöngye Strandfürdőt 1927-ben Goldmann Antal építtette, kihasználva
a Kalmárvölgyi-patak nyújtotta lehetőséget. A strand két medencéjébe a pa-
tak vizét vezette, miután a hordalék a strand előtti víztározóban leülepedett,
és a víz egy kissé felmelegedett. 308 Valószínű, hogy a medencéket a téglagyár
felszíni művelésű bányáiból, vagyis gödreiből alakították ki, és a víztározó
is az üzemet szolgálta eredetileg.
306    Puzsár 2008a, 78.
307 Gyöngyössy Márton: Régi rákosmenti részvények, In: Rákosmenti Múzeumi Estek, . . . . . . . .

. . 2006. évi I. szám (Gyöngyössy 2006), 6.
308 Szelepcsényi Sándor: Kalmár-völgyi patak, In: Rákosmenti Múzeumi Estek, 2010. évi II. szám . . .

. . (Szelepcsényi 2010), 13–14.

1930 utáni mozaikképeslap a Mária-strandfürdővel. Kiadta: Monostory utóda Kalántay,
Budapest IX., Lónyai u. 17. ERH digitális fotótára, eredeti: Voloncs Gábor
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Nem elhanyagolható szerepe volt Rákosmente történetében és fejlődésében
a szövetkezeti mozgalomnak. Ez a nagytőkével szemben a kisemberek, ipa-
rosok és földműves gazdák érdekeit igyekezett érvényesíteni a gazdasági
versenyben, sokszor a talponmaradásban. Három ága a takarékszövet-
kezetek, az értékesítési és fogyasztási szövetkezetek, valamint a nálunk ke-
vésbé jól hangzó termelőszövetkezetek. Előbbi elsőként nyújtott kedvező
hitel- és befektetési lehetőséget a kispénzűeknek. A második már a terme-
lőerők összehangolására volt hivatott a szállítás, feldolgozás és értékesítés
területén, míg végül a TSz-ek a nagyüzemi mezőgazdasági termelést pró-
bálták a kisgazdák munkájának összehangolásával megvalósítani.
„Megoldást keresve az 1840-es évek közepén Európában pusztító éhínség okozta tár-
sadalmi és gazdasági problémákra, a fejlődés útját sokan az önsegélyezésen alapuló
összefogásban keresték. Ez a gondolat hívta életre a szövetkezeteket.
A takarék- és hitelszövetkezeti mozgalom Németországból indult el. A takarék-
szövetkezetek megteremtője Hermann Schulze-Delitzsch volt, aki az első kölcsönös
hiteltársaságot 1850-ben alapította. Célja az volt, hogy megoldja a városi kisiparosok
és kiskereskedők hitelgondjait. A vidéki (hitel)szövetkezetek atyja pedig Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, aki az uzsorások által nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is
elnyomott vidéki lakosságot a szövetkezés útján kívánta felemelni. Tulajdonképpen e
két ember hozta létre a napjainkban is eredményesen működő szövetkezeti bankokat.
A szövetkezés eszméje igen hamar eljutott Magyarországra. A Schulze-Delitzsch el-
gondolásai nyomán szerveződő első hitelegyleteket és szövetkezeteket az erdélyi szá-
szok hívták életre a XIX. század második felében – elsőként 1851-ben Besztercén,
majd Nagyszebenben és Kolozsvárott.
Az ezt követően Pest megyében indult hitelszövetkezeti mozgalom sikerre vitele gróf
Károlyi Sándor földbirtokos nevéhez fűződik. Az ő elnökletével 1886-ban megalapí-
tották a Pestvármegyei Hitelszövetkezetet, melyet 1894-ben országos központtá fej-
lesztettek Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézete néven. A szövetkezetek az
1875. évi Kereskedelmi Törvény alapján működtek. A gyorsan fejlődő és erősödő hi-
telszövetkezeti mozgalomra támaszkodva Károlyinak és társainak sikerült elérnie,
hogy 1898-ban önálló törvényt hozzanak a gazdasági és ipari szövetkezetekről. A tör-
vény alapján megalapították az Országos Központi Hitelszövetkezetet. A hitel-
szövetkezetek alacsonyabb hitelkamatokat alkalmaztak az egyéb hitelintézetekkel
szemben, s ezáltal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a falvakból kiszorult
a hiteluzsora és országosan mérséklődtek a hitelkamatok. A két világháború közötti
időszakban a hitelszövetkezetek döntő szerepet játszottak a más típusú, termelői, fo-
gyasztói és értékesítési szövetkezeti központok megszervezésében és azok fejlődésében.
A II. világháború kezdetén már 1499 hitelszövetkezet működött az országban, közel
800.000 taggal. A háborút követően aktívan bekapcsolódtak az újjáépítés finan-
szírozásába. Azonban 1947-től fokozatosan beépültek a Magyar Nemzeti Bank és az
OTP szervezetébe. Az ötvenes évek elején történt államosítást követően 1956-ban
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alakulhattak újjá, immár takarékszövetkezet néven, korlátozott jogosítványokkal.
Nem sokkal a kétszintű bankrendszer megszületése (1985) előtt kaptak lehetőséget
arra, hogy a kisebb településeken, falvakon kívül is fiókot nyithassanak, és hitelez-
hessenek.” 309

A Rákoscsabai Takarék- és Hitelszövetkezet 1903-ban jött létre, majd 1905-ben
Rákoscsabai Takarékpénztár Részvénytársasággá alakították, 310 aminek, mint fen-
tebb láttuk, komoly szerepe volt a régi Rákoscsaba-Újtelep létrejöttében.
1910. április 1-jén a takarékszövetkezet egyesült a rákoskeresztúri takarék-
pénztárral Rákosmenti Takarékpénztár Rt. néven. 311 A takarékpénztár az 1912.
évet még 22000 korona nyereséggel zárta és száz koronás részvényeire 6 korona
osztalékot fizetett. A válságos 1913. évben azonban már 70000 korona veszteséget
könyveltek el, és már csak 3 korona osztalékot fizettek részvényenként.312 Később
a Gödöllői Takarékpénztár Rt. kebelezte be, ami 1937-ben egyesült a Gödöllői Polgári
Takarékpénztár Rt.-vel,313 és még 1938-ban is tartott fenn Rákoscsabán fiókot.314 Az
1913. évi válságot követően 1914-ben 50000 korona alaptőkével megalakult a
Rákoscsabai Takarékpénztár. 315 A ’30-as években Rákosmente minden községében
működött Hitelszövetkezet, amelyek mind az OKH tagjai voltak. A rákoscsabai 300
holdas földhaszonbérlettel rendelkezett.316

Az értékesítési és fogyasztási szövetkezetek előképe a rochdale-i szövőipari
munkások 1844-ben elvesztett bérharca után létrehozott szövetkezeti üzlete
volt, amire hatottak Owen utópista-szocialista elképzelései. Bár a takácsok
különböző összegekkel szálltak be a vállalkozásba, minden tagnak egyenlően
egy szavazatot biztosítottak. 1856-ban fióküzleteket nyitottak, majd nagybani
beszerzési központokat hoztak létre. Újféle szervezetük megváltoztatta a
kiskereskedelem menetét jelentősen csökkentve a költségeket és az árrést, –
addig ugyanis minden szatócs kényszeredetten nagykereskedő is volt egy-
ben – ezzel hozzáférhetővé téve a drágább gyarmati árukat. Magyarországon
az első városi értékesítési szövetkezetet a MÁV hozta létre 1883-ban MÁV-
Konzum néven. Ez nem demokratikus elven működött, de üzleteiben lehetett
hitelre vásárolni. 1893-ban jött létre a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete,
majd 1904-ben a munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete (ÁFoSz), ami
csak 1907-ben lendült fel, amikor a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és
a Szakszervezeti Tanács is felkarolta, de akkor is csak Budapesten és környé-
kén. 317

309    www.takarekszovetkezetek.hu / Történetünk (2015.10.27.).
310 Szánthó 1996, 255–259.
311 Puzsár 2008a, 126.
312 Gyöngyössy 2006, 5–6.
313 http://lexikon.katolikus.hu (2015.10.27.).
314 Zsemley 1938, Személyi adattár, Szabados Béla.
315 Képviselőházi napló, az országgyűlés 1910-ben összeült képviselőházának 536. ülése, 1914. máj. 6.
. (KN 1910 536).
316 PPSK címtár 1931, 96–99.
317 Sipos András: Fogyasztási szövetkezetek 1890-1918, In: História 1993/02. szám, www.tankonyv- .

. tar.hu (2015.10.27.)
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1895-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület gazdakongresszusán hatá-
rozták el gróf Károlyi Sándor javaslatára a Magyar Gazdaszövetség létrehozását.
A szövetség célja volt kisbérlettel kisgazdává alakítani a földnélkülieket és a
törpebirtokosokat, továbbá hitelszövetkezetekkel harcolni az uzsorakamat,
valamint értékesítési és fogyasztási szövetkezetekkel az áruuzsora ellen, ami
a mezőgazdasági áruféleségek mesterségesen előidézett hiányát, majd
dömpingszerű piacradobását jelentette ellátási bizonytalanságot és drágasá-
got okozva. Szintén a gróf hathatós közreműködésével alakult meg 1898-ban
a Hangya Országos Központja. A rochdale-i elvekkel ellentétben itt előbb a
központ jött létre, majd ez vásárolta fel a szövetkezeteket, amiből országos
hálózatot alakítottak ki. 1906-ban megnyitották a Hangya központi áruházát,
és ugyanebben az évben Budapesten tartotta VI. kongresszusát a Szövetke-

A hitelszövetkezet vezetősége, 1926-ban. ERH digitális fotótára. Eredeti: Domonkos Lajos
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zetek Nemzetközi Szövetsége, ami elnökségi tagjává választotta Károlyit. A vi-
lágégés után csatlakozott a Hangyához a Keresztény Szövetkezetek Központja.
1940-re a Hangyának már több mint 2000 tagszövetkezete, 700 ezer tagja, 400
üzlete, 30 konzervgyára és 20 ipari üzeme volt. 318 1946-ban a Hangyát álla-
mosították, és az üzletek nagy részét az ÁFÉSz (Általános Fogyasztási és
Értékesítési Szövetkezet, majd Coop) kapta meg.
1912-ben alakult meg a Rákoscsabai Gazdaszövetség, ami az országos gaz-
daszövetség tagja volt. 319 Rákoscsabán Hangya- és Konzum-üzlet is volt. 320

A Hangya Fogyasztási Szövetkezet boltja a Kossuth Lajos utcában (ma Péceli
út) volt. Az épületet 1925-ben renováltak, az üzletet 1937-től Fekete István
vezette. A szövetkezet ügyvezető igazgatója Kubinyecz Dániel volt. 321

1900-ban szintén a Magyar Gazdaszövetséghez kapcsolódóan jött létre a Gaz-
dák Biztosító Szövetkezete, ami először csak mezőgazdasági károkra (pl.
jégverés) specializálódott, és csak később terjesztette ki termékkörét. 1949-
ben egyesítették az Első Magyar Általános Biztosítóval Állami Biztosító néven
(ma Aegon). 1910-ben a Gazdák Biztosító Szövetkezete létrehozta a Gond-
viselés Országos Központi Temetkezési Segélyező Társulatot, aminek Rákoscsabán
is működött tagszervezete. 322

Rákoscsabán Postatakarékpénztár is volt. 323 Hazánkban az 1885. IX. tc. létesí-
tett magyar királyi Postatakarékpénztár címen állami kezelés és jótállás alatt
álló takarékpénztárt, melynek székhelye Budapest, és a kereskedelmi mi-
niszternek volt alárendelve. Az intézmény célja a köznépnél a takarékosság
kifejtése és megszilárdítása volt, tekintettel arra, hogy a nép alsóbb rétegei
csak ritkán tudtak akkora pénzösszeget összegyüjteni, amennyit betétként
már más hitelintézetek is elfogadtak. Ezért a postatakarékpénztárakban a
legkisebb betét 50 korona volt. Az intézmény első létesítője Anglia volt, ahol
már a XIX. század első éveiben keletkeztek postatakarékpénztárak, és innen
indultak egész Európára kiterjedő diadalmas körútjukra. 324

Persze a posta a hagyományos postai funkciókat is ellátta. Rákoscsabán az
önálló csabai vasútállomás megalakulásától, 1882-től volt posta és távírda a
Laffert utca közepe táján, és 1901-től már telefonközpont is működött, a szol-
gáltatásnak 1914-ben már 9 előfizetője volt.325 Az új telepek létrejöttével sorra
nyíltak a posták is, Rákoskerten 1936-ban és (a régi) Rákoscsaba-Újtelepen

318    Primozics Krisztián: A Hangya sikertörténete, http://tanulokozosseg.mindentudo.hu és . . . . . .

. http://lexikon.katolikus.hu (2015.10.27.).
319 Szánthó 1996, 262–263.
320 PPSK címtár 1931, 96–99.
321 Puzsár 2008a, 108
322 Szánthó 1996, 262–263.
323 Puzsár 2008a, 107.
324 www.kislexikon.hu/postatakarekpenztar.html (2015.10.27.).
325 Puzsár 2008a, 107.
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1941-ben (Kossuth Lajos utca 71. /ma Péceli út 151./ és József /ma Óvónő/
utca sarok). 326 Kerten a posta 1938. június 1-jétől a Mátyás király sugárút (ma
Rákoskert sgt.) 18. sz. alatt működött. 327

A Csaba-keresztúri vasútállomást a Magyar Északi Vasút Pest-Salgótarján
közötti vasútvonalán feltehetően már a forgalom 1867. évi megindulását
követő években megnyitották. Ez a mai Rákoscsaba-Újtelep állomás mellett,
a Szabadság sugárút nyugati oldalán, a kanyarban feküdhetett. 328

1882. május 15-én megszüntették a Csaba és Keresztúr határán működött
közös vasútállomást, és külön megállókat ígértek helyettük. Az előljáróság
református és katolikus tagjai a papokkal és a földesúrral együtt vitára keltek
az új állomás helyét illetően. A katolikusok magukhoz közelebb, a Czeglédi
Mihály utcánál szerették volna az állomásépületet, a reformátusok szintén
magukhoz közelebb, a Rákoscsaba utcánál, ahol házhelyeket is lehetett volna
parcellázni, és a földesúr frissen parcellázott Antaltelepéhez is közelebb lett
volna, de a többség nyert. 329

Nagyjából a régi Csaba-keresztúri állomás helyén hozták létre a Rákoscsaba-
újtelepi megállót az itt lakó MÁV hivatalnokoknak és munkásoknak. Ezt az
is igazolni látszik, hogy noha az állomásépület a Szabadság sugárút keleti
oldalán van, a vonatok kb. az 1970-80-as évekig az út nyugati oldalán álltak
meg 330 (ahogy a Csaba-keresztúri állomás esetében is) 331, mint azt helybeli
lakosok elmondták.
A Miráktelep tervezésekor villamosvasút céljára meghagytak egy sávot a Pé-
celi úton a telep teljes hosszában. 1909. február 11-én Dr. Piufsich Oszkár
ügyvéd és Réthey Ferenc építési vállalkozó kapott engedélyt (4429. számon)
a Budapest-péceli helyi érdekű vasút megterveztetésére. Az engedélyt
később átruházták a Phöbus Villamos Vállalatok Részvénytársaságra
(4/93801/1912. sz.). 1909. augusztus 30-31-én már sort is kerítettek a nyom-
vonal közigazgatási bejárására (84080/1909. sz.), ami a Jászberényi és Mag-
lódi út kereszteződésétől a Jászberényi törvényhatósági úton haladt Rákos-
keresztúron át, aztán Rákoscsabán a Péceli törvényhatósági úton, a végál-
lomás pedig Pécel Templom tér lett volna. Leágazásai a rákosligeti MÁV
megállóhelyre és Pécel MÁV állomásra tartottak. A bejárás során a fővárosi
törvényhatósági bizottság közgyűlésének küldöttei a megbízó főváros
nevében azt a feltételt szabták, hogy ne a közúttól teljesen elkülönített HÉV,
hanem legalább Budapest területén, de inkább a teljes vonalon közúti vil-
lamos vasút, vagyis a mai értelemben vett villamosvonal létesüljön
3126   Puzsár 2008a, 126; PPSK címtár 1931, 96–99; TV vetélkedő 1969, 137–173.
327 Puzsár 2008a, 201.
328 Debnár László: Adalékok a magyar Északi Vasút, később MÁV vasúti pálya rákosmenti sza-. . . .

. kaszához, In: Rákosmenti Múzeumi Estek, 2016. évi II-III. szám (Debnár 2016), 3, 6.
329 Puzsár 2008a, 97.
330 Puzsár 2008a, 138.
331 Debnár 2016, 6.
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(24839/1910. és 540/1910. sz.). A vállalkozók 2 év múlva bemutatták a ter-
vezett költségvetést (19261/1911), ami alapján a kereskedelemügyi miniszter
összehívta az állandó vasútengedélyezési bizottságot 1913. április 21-ére
(90268/1912. sz.).
Az ülésen Budapest képviselői a villamosként, a Phöbus képviselői: Dr. Dub-
sky Alfréd vezérigazgató, Kemény Sándor és Dr. Urbankovits Zoltán igazgatók
pedig a HÉV-ként való megvalósításhoz ragaszkodtak. (Ha a főváros enged,
a miniszter, ha nem, akkor az országgyűlés volt jogosult engedélyezni a vál-
lalkozást.) Emellett megjegyezték, hogy már tárgyalásban vannak a Budapest
Villamos Városi Vasút Rt.-vel a főváros területére való közvetlen beveze-
tésről. Ez valószínűleg az akkoriban már minden bizonnyal létező, a Keleti
pályaudvart vagy a Blaha Lujza teret az Új köztemetővel összekötő, ma 28-
asként ismert villamosvonallal való összekapcsolást jelentette volna. A MÁV
képviselői jelezték, hogy Rákoskeresztúr és Rákosliget állomások közé új,
összevont állomást terveznek, és ide javasolták a leágazás megépítését. Az
építési és üzletberendezési feltételeket jóváhagyták, és miniszteri jóvá-
hagyásra terjesztették fel.
Eszerint a 16,3 km-es nyomvonalra 12 állomást terveztek 3 várócsarnokkal
és 4 váróbódéval. A villamosenergiát a Pécelen létesítendő központi áram-
fejlesztő-telepről biztosították volna, amit 3 db, egyenként 300 lóerős nyers-

Képeslap. Kiadta Varga Mihály, Rákoscsabán, 1916-ban. Fotó: Divald és Monostory, 
Budapest (8768 8 sz.) ERH digitális fotótár, eredeti: Voloncs Gábor
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olajmotorral és 3 db, egyenként 220 kW-os forgóáram- (váltóáram-) generá-
torral állítottak volna elő. A váltóáramot a péceli állomáson és egy Budapest
határában létesítendő alállomáson alakították volna egyenárammá. Engedé-
lyes a vonal teljes hosszán üzleti távbeszélőt lett volna köteles létesíteni, hogy
az állomások, valamint az áramfejlesztő-telep között kommunikálni
lehessen. A vonalon 14 db kéttengelyű személyszállító motorkocsi szállította
volna az utasokat, amelyek 33 ülő- és 12 állóhellyel rendelkeztek.
Ezután a tervezett költségvetésre tértek rá. Az eredetileg 5.774.725 koronát
tartalmazó büdzsét a III/4 vasúti műszaki osztály 5.003.600 koronára faragta
le, amit az ülésen végül 5.164.600 koronára módosítottak. A Phöbus képvi-
selői azonban nem tudták egyelőre, hogy a létrehozandó Budapest-péceli
Helyi Érdekű Villamos Vasút Részvénytársaság tőkéjét honnan fogják biz-
tosítani, és az építkezéshez mennyi állami támogatást szeretnének igénybe
venni.
Az utazási díjtételeket az engedélyesek komfortosztálytól függően 6-10 fil-
lérben kérték maximálni, ami helyett Dr. Neumann Károly miniszteri osztály-
tanácsos 4-6 fillért javasolt, és a munkások számára 33,3%, a tanulók szá-
mára 25% kedvezményt. Ezzel szemben a III/3 díjszabási ügyosztály, mivel
a munkások rendelkeznek saját jövedelemmel, a tanulók viszont nem, előb-
biek számára legalább 33,3, utóbbiaknak 40% kedvezményt tartott helyesnek.
Emellett ragaszkodtak hozzá – mivel a MÁV Budapest-hatvani vonalának
forgalmát csökkentette volna –, hogy az ár ne lehessen magasabb az állam-
vasutak díjszabásánál. A fenti kérdéseket végül függőben hagyták.
1914-re nyilvánvalóvá vált, hogy a villamos vasút nem épülhet meg. Előbb
1914 márciusában, majd 1916 októberében engedélyeztek a Rákosmenti
Takarékpénztárnak a meghagyott sávot felosztani az ott található ingatlanok
között. Érdekes megfigyelni, hogy a keresztúriak, feltehetően a déli oldalra
tervezték a villamost, hiszen a Csabai út ezen az oldalon szélesedik ki. 332

Mint láttuk, a városi tömegközlekedés sem HÉV, sem villamos formájában
nem jutott el Rákosmentére. Az első ilyen vállalat a Rákoshegyi, avagy Ko-
vács Mihály Autóbusz Vállalat volt, de mindenki csak „Maribusz”-ként ismerte
a névadó pilisszántói születésű géplakatos és autó-motorszerelő mester tu-
lajdonos testvére, a kalauz Kovács Mária után. A cég 1931-ben alakult meg-
nyerve a m. kir. Kereskedelemügyi és Közlekedési Minisztérium pályázatát.
Rákoshegyről Rákoscsabára, a keresztúri strandra és Keresztúron át a bu-
dapesti Kőbánya Részvényserfőzőig járt kezdetben 1, majd a világháború
alatt már 4 busza. A háború befejeztével a vasútvonalak helyreállításáig
egyetlen megmaradt busza a kizárólagos közlekedési lehetőséget biztosította
Rákosmente lakosságának Budapestre a gyaloglás mellett. 1948-ban ismét 3
busszal működött, sőt 3 tonnás Mercedes kocsijával belépett a MaTeOSz-ba
332  Puzsár 2008a, 135–136.
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(Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetsége) is. 1948-ban előbb a bu-
szokat, az ’50-es években a teherautót államosították. 333 1958-ban a Fővárosi
Autóbuszüzem buszainak megjelenése után jelentős sikerként könyvelték el,
hogy már csak igen ritkán jár a Maribusz. 334

1938. március 29-én Rákoscsaba képviselő-testülete engedélyezte Péterffy Sza-
bolcsnak, hogy a Kossuth Lajos (ma Péceli út) és a Horthy Miklós utca (Sza-
badság sugárút) sarkán, a Piskó-féle vendéglő előtt 3 nöl területen bérkocsi-
(autótaxi-) állomást létesítsen. Azt is kikötötték egyben, hogy a községben a
budapesti tarifák szerint köteles működni. 335 Az automobil, illetve motorke-
rékpár forgalom is szépen fejlődhetett, hiszen Rákoskeresztúron – Csabához
valószínűleg legközelebb – 1931-ben már benzinkút is volt. 336

333  Zsemley 1938, 291–300; Albrecht Gyula: A régi Rákoshegy, I. kötet, Bp., 1997 (Albrecht 1997), 129–135.
334 Puzsár 2015b, 10.
335 Puzsár 2008a, 132.
336 Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára, Rudolf Mosse Rt., Bp., 1931, 424–425.

Képeslap. Piskó György vendéglője. Kiadta: Magyar Fénynyomdai Részvénytársaság, 
Budapesten, 1915 körül. ERH fotómásolat, eredeti: magántulajdon
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Puzsár Imre
A község szervezete, politikai csatározások és a világégések eseményei 
Az 1848. évi IX. törvénycikk eltörölte az úrbériséget, ezzel megszűnt a földes-
úri hatalom. Azonban az első alkotmányos magyar kormány nem jutott a
részletes szabályozáshoz, így azt a neoabszolutizmus végezte el elrendelve
a községek demokratikus alapon való megalakulását és a virilizmus beveze-
tését. Az alkotmányos rendezés csak a kiegyezést követően történt meg az
1871. évi XVIII. ún. első községi törvénnyel, amit aztán az 1886. évi XXII. ún.
második községi törvény helyezett hatályon kívül.337

Ezek a községek két típusát állapították meg, a nagy- és kisközségekét. Azok,
amelyek képesek voltak saját erejükből ellátni feladataikat, nagyközségek
lettek, amik viszont nem, kisközségek. Ez utóbbiak összefogva alkottak kör-
jegyzőségeket, de önálló képviselő-testületekkel bírtak. A kis- és nagyközsé-
geket a járási főszolgabíró közigazgatási és kihágási hatósága alá rendelték.
A község ezzel önálló közigazgatási egység és helyhatóság lett. Teljes önkor-
mányzati jogkört kapott, szabályrendeleteket alkothatott, szabadon ren-
delkezhetett vagyona felett, községi adót vethetett ki.338

A község az önkormányzat jogát a képviselő-testülete által gyakorolta. A köz-
ségi képviselők száma a község népességéhez igazodott, minden 100 fő után
egy képviselőt számítva, de kisközségekben 10-nél kevesebb és 20-nál több,
nagyközségekben 20-nál kevesebb és 40-nél több nem lehetett. A képviselők
felét a választóközönség választotta. Választójoga annak volt, aki országgyű-
lési választójoggal is rendelkezett, és legalább két éve helyben adót fizetett,
továbbá nem állt gazdai hatalom alatt. Majd a tanácsköztársaság után ezt
megszigorították azzal, hogy legalább hat éve a község területén kellett élnie,
vagy házzal, lakással kellett ott bírnia. Továbbá választó volt minden magán-
személy, testület, intézet, társulat, cég, aki vagy ami a község területén in-
gatlan vagyonnal bírt és azután adót fizetett, de a gyámság (kiskorúak) vagy
gondokság alatt lévők helyett gyámjuk, illetve gondnokuk, nők és jogi sze-
mélyek esetében megbízottjuk szavazhatott. Választhatók mindazok a ter-
mészetes személyek, akik választók, a háború előtt legalább 24, azután
legalább 30 évesek. A nők nem választhatók. A választott tagok felét 3 évente
választották hat évre. Az első választás vagy a képviselői létszám felemelése
után 3 évvel annyi tagot sorsoltak ki, hogy csak a tagok fele maradjon bent
a testületben, és a másik felét frissen meg tudják választani. Ha a választópol-
gárok száma a 600-at meghaladta, a képviselő-testületnek választókerüle-
teket kellett alakítania, amikben a választópolgárok számának 200-600 fő
közé kellett esnie, és amikben a választópolgárok arányában választottak le-
hetőleg páros számú rendes tagokat. A választott képviselők számához mér-
ten negyedannyi pótképviselőt is kellett választani, de választókerületenként
337  Puzsár 2009, 59.
338 Puzsár 2009, 53.
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legalább egyet. Ha valamely választó mandátuma lejárta előtt meghalt vagy
lemondott, automatikusan a választókerületben soron következő póttagot
hívták be a helyére. Ha a póttagot a következő választásig nem hívták be,
három év után “kilépett”. A választás napját a főszolgabíró jelölte ki, amit a
választás előtt legalább 3 nappal ki kellett hirdetni. A választás szavazólapok
által történt, amire ki-ki felírhatta az általa megválasztani kívánt jelöltek
neveit. Ha több nevet írt fel, mint ahány képviselőt a választókerület adha-
tott, akkor sorban annyi jelöltet vettek csak figyelembe, ahányat a kerületben
választani lehetett. A választás elnöke a főszolgabíró, vagy az általa megbí-
zott szolgabíró, akadályoztatásuk esetén az alispán által kinevezett személy
volt. Ha több kerületben zajlott a választás, akkor a választás elnöke jelölte
ki a kerületek vezetőit. Az elnök mellé a választók négy bizalmi férfit állíthat-
tak a választások felügyelésére és a szavazatszámlálásra, ha azonban ezzel a
joggal nem éltek, a választókerület elnöke nevezte ki őket. A választást egy
nap alatt be kellett fejezni.
A képviselők másik felét a virilisek alkották. Névjegyzéküket a helyi adóki-
mutatás alapján a községi jegyző előterjesztésére a főszolgabíró állapította
meg évente az adó nagyságának sorrendjében, és ugyanígy a rendes tagok
után póttagokat is megállapított, viszont nem volt akadály, ha a kivetett adó-
val hátralékban voltak. A névjegyzéket 5 napig közszemlére kellett kihe-
lyezni a községházán, és 30 napig volt megfellebbezhető. Ahogy választók,
úgy virilis képviselők is lehettek gyámság vagy gondnokság alatt állók,
gyámjuk, illetve gondnokuk, nők és jogi személyek megbízottjuk útján. Ha
a virilis nem lakott a községben, szintén joga volt maga helyett megbízottat
küldeni. A virilisek esetében értelmi cenzust is figyelembe vettek, miszerint
a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, lapszerkesztők, a kereskedelmi és
iparkamarák tagjai, valamint az oklevéllel, egyetemi diplomával rendelke-
zők, és 1929-től a vitézi rend tagjainak adója duplán számított, és adóegyen-
lőség esetén elsőbbséget élveztek. Az 1939. évi IV. tc. kizárta a zsidó “fa-
júakat” a virilisek köréből.
A képviselők mellett a községi közgyűlés szavazati joggal bíró tagjai voltak
még az elöljárók közül: a bíró, a rendes jegyzők, a tanácsbeliek avagy esküdtek
(nagyközségben legalább 4, kisközségben legalább 2), és ha volt, a pénztárnok,
a számvevő, a közgyám, az orvos vagy körorvos, a mérnök és a községi erdő-
tiszt. (Rákosmentén minden községben volt pénztárnok, közgyám, és orvos
vagy körorvos.) Egy személy csak egy jogon lehetett tagja a képviselő-testület-
nek. Az elöljáróság tagja volt még a helyettes vagy törvénybíró és az állator-
vos vagy körállatorvos is. A bírót a tisztújító szék elnökének (általában a já-
rási főszolgabíró) 3 jelöltje közül, a törvénybírót, a pénztárnokot és az esküd-
teket a - tisztújító szék elnökének vezetése alatt álló - községi képviselő-testü-
letének 3 jelöltje közül 3 évente választotta a választóközönség. Minden ál-
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lásra 3 személyt kellett jelölni, ha volt legalább ennyi jelentkező. A főszol-
gabíró által jelölt pozíciók esetében a választópolgárok vagy az önmagukat
jelölők gyakran levélben keresték meg a járási vezetőt, aki gyakran kikérte a
községi jegyző véleményét. A választás a tisztújító széken történt a községi
választásokhoz hasonló módon, annyi eltéréssel, hogy helye volt a közfelki-
áltásnak, de ha legalább 10 választó szavazást kért, a tisztújító szék elnöke
köteles volt azt elrendelni. A községi választás és tisztújítás között legalább
48 órának el kellett telnie, és ugyanennyi idővel előbb ki kellett hirdetni. A
jegyzőt, az orvost - szintén a tisztújító szék elnökének jelöltjei közül - és az
állatorvost élethosszig a képviselő-testület választotta, és csak a 3 kiemelt
elöljáró választásához volt szükség általános szavazattöbbségre, a töb-
biekéhez elég volt viszonylagos is. Ebben a rendszerben, ha valaki községi
vezető akart lenni, politikailag és erkölcsileg elfogadott nézeteket kellett val-
lania, és jóban kellett lennie az aktuális járási főszolgabíróval és községi
jegyzővel.
A községet a laikus bíró és a szakképzett jegyző képviselte kifelé, a kiadott
iratokat pl. mindketten aláírták. A bíró a képviselő-testület elnöke, a községi
végrehajtó hatalom gyakorlója. A megválasztott bíró köteles volt állását lega-
lább egy évig betölteni, egyébként pénzbírsággal lehetett sújtani. A jegyző a
községi adminisztráció vezetője, ő adja elő a tárgysorozatot a képviselő-tes-
tületi ülésen, és ő vezeti annak jegyzőkönyvét. Jegyző érettségi után az
lehetett, aki a kétéves községi közigazgatási tanfolyamot elvégezte, és a
közigazgatási vizsgát letette. A körjegyző ugyanezt a feladatot látta el azok-
ban a kisközségekben, amelyek saját erejükből nem voltak képesek ellátni
feladataikat, és ezért más kis- vagy nagyközségekkel szövetkeztek. A kör-
jegyzőt a szövetkezett községek képviselő-testületeinek együttes közgyűlése
választotta. A közgyám feladata a községbeli gyámok és gondnokok ellen-
őrzése volt. Körgyámot, körorvost, körállatorvost szintén több község tartha-
tott fent, de ezek körzeteinek nem kellett egybeesnie akár a körjegyzőség
területével sem. Az esküdtek feladata volt eljárni azokban az esetekben, ami-
kor községi elöljáró közreműködése volt előírva. A községi igazgatás székhe-
lye a községháza volt, de a községnek gondoskodnia kellett jegyzői és orvosi
lakásról, mint természetbeni juttatásról, és rendelőszobáról is. A jegyző, az
orvos és az állatorvos rendes fizetést húztak, de díjazni lehetett az elöljáróság
többi tagját is.
Amíg a rendezett tanácsú városokat közvetlenül a megye alá rendelték, a köz-
ségek, lévén nagyobb számban, ámbár kisebb népességgel, a járási főszolga-
bíró útján érintkeztek a vármegyével. A járások önkormányzat nélküli, várme-
gyei adminisztratív egységek voltak. A kiegyezés után a községi törvény ér-
telmében felügyelték és ellenőrizték a kis- és nagyközségeket. A vármegyék
járási beosztását a megyei közgyűlés, majd a kisgyűlés állapította meg.339

339  Puzsár 2009. 59–61.
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Rákoscsaba minden bizonnyal a kezdetektől nagyközség volt. 1912-ben 20-
ra, a duplájára és egyben a törvényi maximumra emelkedett a választható
képviselő-testületi tagok és ugyanennyire a virilis tagok száma, így az előző
ciklusból bennmaradt 4 választott képviselő mellé még 16-ot választottak.
Csakhogy a viriliseket még az év elején állapították meg, amikor az emelés
még nem volt jóváhagyva, így a 10 virilis és a 6 póttag mellett megjegyezték,
hogy amint a létszámemelés jogerőre jut, a 6 póttag és további 4 fő szintén
virilis lesz, és az utánuk következő 5 legtőbb adót fizető pedig virilis póttag
lesz.
1930. május 3-án községi képviselői választókerületeket alakítottak. I.: a régi
Rákoscsaba-Újtelep az Antal utcáig a Bolzateleppel és a Schelltelep egy
részével; II.: Antal u. és a Temető u. közötti rész a Martinteleppel és a Schell-
telep másik felével; III.: Temető utcától Pécel felé eső rész az Ilonateleppel.
Az I. ker. 4 rendes és 2 póttagot, a II. ker: 3 rendes és 2 póttagot és a III. ker.
3 rendes és 2 póttagot választhatott.340 1933 június 6-án az esküdtek számát
12-ről 16-ra emelték fel.
A községnek kötelessége volt lakást biztosítani egyes tisztségviselőinek,
köztük a jegyzőknek és az orvosoknak. 1922-24-ig a csendőrség épületében,
a korábbi Simonovics-féle házban, az Anna utca nyugati oldalán, a Nyitány 
340    Gyöngyössy Márton: Országgyűlési és önkormányzati választások Rákosmentén (1920-1944),
. . Erdős Renée Ház Múzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Bp., 2005 (Gyöngyössy 2005), 54.

Jegyzői lak a mai Péceli út mellett. Képeslap, kiadta: Divald és Monostory, Budapesten,
1916-ban. ERH digitális fotótára, eredeti: magántulajdon 
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utcán túl lakott a főjegyző.341 1924-ben a Kereszt-dűlőben a jegyzői földből
eladott 2 házhely árán a község megvásárolta az örökösöktől néhai Mészáros
László telkét az Anna utcában, hogy a vezetőjegyzőnek rajta lakást építsenek.
A főjegyző nem sokáig használta az épületet, mert 1929-ben egy helyiséget
Stefánia anya- és csecsemővédő otthonnak, egyet leventeotthonnak, a többit
pedig a családos csendőrörsparancsnoknak adták át használatra (a csendőr-
ség az utca másik oldalán volt). Ekkor a főjegyző az Antal utca (az utca Péceli
úttól északra eső ezen felét ma már Kaszinó köznek hívják) és a Kossuth
Lajos (Péceli) út sarkán álló jegyzői lakba költözött, ahol addig az aljegyző
lakott. 342

1917 végén az adóügyi aljegyzői állást adóügyi jegyzői állásra változtatták.
1930 novemberében a belügyminiszter megszüntette az adóügyi jegyzői ál-
lást, és helyette közigazgatási jegyzői állás megszervezését rendelte el, amit
a község 11-én meg is szervezett, és a korábbi adóügyi jegyzőt, Böröcz Józsefet
választották közigazgatási jegyzővé.
1904-ben a Rákosmentén működő, keresztúri székhelyű körorvos Rákoscsa-
bára költözött.343 Ez a keresztúri községi orvosi állás megszervezésével járt
együtt.344 A község 1908-ban elhatározta, hogy önálló községi orvosi állást
szervez345 Dr. Haász Ferenc (1908-1913) községi orvos lakása Vagaszky Kázmér
Zrínyi utcai patikájától a második házban volt. 346 1912. május 1-jén költözött
Dr. Geiger József, a vasúti és kerületi betegsegélyező orvosa az Antal utca 12-
be (ma Tanár u.), ahol szülészeti klinikát építtetett. 1914-ben Geiger doktort
csabai községi orvossá választották. 347 1924 áprilisában az alispán felhívására
a község orvosi lakás építését határozta el a református óvoda melletti telken,
és augusztusban már állt is az épület. 348 1924 februárjában Hordó Sándor
főjegyző számára lakást alakítottak ki a katolikus óvodában a Petőfi (ma
Szánthó Géza) utcában, de helyette Áts János községi orvos foglalta el a re-
formátus óvoda melletti ház helyett. 1935 novemberében úgy határozott a
község, hogy 1936. szeptember 1-jétől visszaadják eredeti céljára, és az or-
vosnak 1000 pengőért bérelnek lakást. Ezt a vármegye nem hagyta jóvá,
ennek ellenére valószínű, hogy mégis sikerült keresztülvinni. 349

1933. augusztus 29-én a községi képviselő-testület elhatározta egy második
községi orvosi állás szervezését, aminek körzete a Zrínyi, Rákos és gr. Ap-
ponyi utcáktól nyugatra eső rész lett. 1936. március 6-án módosították a két
341    Puzsár 2008a, 129.
342 Puzsár 2008a, 119.
343 PML, IV.427.b., Gödöllői főszolgabíró, Általános iratok, 779. doboz, 5738/1911
344   PML, IV.427.b., Gödöllői főszolgabíró, Általános iratok, Mutatókönyv, 9546/1904., 347/1905., . . . . . .

. 3368/1905., 6046/1905.
345 Puzsár Imre: Egy „kis” keresztúri csetepaté – 110 éve történt, avagy adalék Rákosliget és Rákoshegy .

. önállósodásához, In: Rákosmenti Múzeumi Estek, X. évf. 1-2. szám, 2015. június (Puzsár 2015c), 14-15.
346 Dombóvári 2003, 13.
347 Dombóvári 2003, 14, 18.
348 Puzsár 2008a, 118.
349 Puzsár 2008a, 98–99.
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körzet határát. A választóvonal ettől kezdve a gróf Apponyi utca - Frangepán
utca - a Kapisztrán utca és az Antal utca meghosszabbított vonala a Kucorgó
térig – Jászberényi út – Erzsébet körút. Így az amúgy is észak-déli kiterjedésű
községet hosszában vágták ketté, ami igencsak megnehezíthette az orvosok-
nak és a pácienseknek egymás látogatását. 350

1945. november 27-én a járási tisztiorvos felhívta a községet egy 3. községi
orvosi állás megszervezésének kezdeményezésére a népjóléti miniszternél,
mivel az 1936. évi IX. tc. 10. § értelmében a község 5000 főként 1-1 orvost
köteles tartani, és a község lakossága 18000 fő. A közgyűlésben úgy határoz-
tak, hogy a 3. községi orvosnak Rákoskerten kell laknia, ami a községtől 4
km-re volt, és már 3000-en lakták. A határozat valósággá vált: Dr. Felső Dániel
körzeti orvos az Erzsébet krt. 58. sz. alatt rendelt. 351

A község 1947-ben tüdőbeteg-gondozó intézet szervezését határozta el
117/1947. sz. alatt. 1948-ban a vármegyei tisztifőorvos 1544/1948. sz.
leiratában 6600 Ft-ot kért a megszervezésére, és 4000 Ft-ot 1948/9-i fenn-
tartására. A megtartott értekezleten a társközségek is kijelentették, hogy hoz-
zájárulnak fenntartásához, és a Népjóléti Minisztérium és Pest vármegye is
kilátásba helyezte támogatását. Az elöljáróság már biztosította a Kossuth
Lajos utca 121. sz. alatti (ma Péceli út 119.) épületet. A közgyűlés támogatta
az indítványt. Ma, a ’80-as években még működő rendelő kibővített
épületében pszichiátriai intézet működik, mellette pedig bőr- és nemibeteg-
gondozó. 352

1934 végén br. Schell Gyuláné Dr. Füredi Ferenc ügyvéd útján felajánlotta a
Schell-kastélyt a községnek megvételre, amit azért tartott a közgyűlés
előnyösnek, mert így a község az összes kulturális, testnevelési, tűzoltó és
egyéb intézményeit egy helyen helyezhette volna el. Az ügy tárgyalását 1935.
január 15-ére tűzték ki felsőbb jogszabály miatt. Ekkor Merva Ferenc javas-
latára elhatározták, hogy a kastélyt a parkkal együtt - mert a parknak volt
értéke, nem a 100 éves kastélynak - megveszik. Addig az elöljáróságot utasí-
tották a tárgyalásokra. Januárban tárgyalták is az ügyet, azonban nem sike-
rült megállapodniuk az ajánlattevővel, ráadásul a kastély rendbehozatala
komoly összegbe került volna.353

A II. világháború idején nem csak légószirénákat telepítettek a középületekre
(községháza, iskolák, stb.), hanem 1943-ban a br. Schell Gyula-féle parcel-
lázáson lévő egyik lebontandó épület alatti pincehelységre Mihály János tu-
lajdonossal olyan szerződést kötött a község, hogy azt óvóhelynek
használhatják. A pince 50 m-re van a községházától és 200 fő fér el benne.
1944 augusztusára elkészült az óvóhely, amit át is vettek. A háború után a
350  Rákoscsaba község képviselőtestületi jegyzőkönyvei, I-X. k., 1913-1949, Budapest Főváros Levéltára, .

. V.711.c., 1933. aug. 29. és 1936. márc. 6.
351 Puzsár 2008a, 202.
352 Puzsár 2008a, 132.
353 Puzsár 2008a, 73.
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pincét nem használták, állaga romlott. Csak 1948 végén adták bérbe a rákos-
csabai Földműves Szövetkezetnek, akik vállalták helyreállítását. A légópince
bejárata ma is ott áll a későbbi piac és a mellette épült ábécé melletti telken
egy kisebb halom tetején.354

1933. február 5-én a képviselők megállapították az országgyűlési választó-
körzeteket: Nyugatról kelet felé haladva az I. körzet a vasúttól délre a Rákos-
és Antal utca vonaláig terjedt. A IV. ettől északra a gróf Apponyi utcáig tar-
tott. A II. ezektől keletre a Temető és gr. Tisza István utcák vonaláig, végül a
III. ezektől is keletebbre volt.355

Az I. világháború előtt a bennszülöttek néhány kivétellel mind 1848-as füg-
getlenségi pártiak voltak, míg a beköltözöttek többnyire a mindenkori kor-
mánypárt támogatói. Elő is fordult, hogy a gödöllői képviselő-választásról
hazatérvén az előbbiek megfürdették az utóbbiakat a Rákos-patakban, vagy
megpokrócozták őket a kocsmában. 356

334    Puzsár 2008a, 105.
355 Rákoscsaba község képviselőtestületi jegyzőkönyvei, I-X. k., 1913-1949, Budapest Főváros Levéltára, .

. . V.711.c., 1933. febr. 5.
336 Szánthó 1996, 18.
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A Horthy-korszak országgyűlésiképviselő-választásain a csabai választók
30-49%-a a kormánypártra, 20%-a az SzdP-re, 12-20%-a a Keresztény Gaz-
dasági és Szociális Pártra és 14-18%-a Fábián Béla-féle Demokrata Pártra adta
voksát 357. 
Persze nem csak az országos politikában voltak nézetkülönbségek a csabaiak
között, amit az alábbi események híven tükröznek.
1903-ban Bacsó István és társai megfellebbezték a törvénybíró-választást, de
a hatóság elutasította a fellebbezést, mivel Bacsó bizalmi férfiként vett részt
a választásban, és akkor nem emelt kifogást. 358 Mégis vizsgálatot kellett in-
dítania az ügyben a közigazgatási bíróságnak, mert Vitárius Sándor és Bruder
András is törvénybírónak jelentetett ki a választás során, igaz, hogy csak az
előbbi a választási elnök által.359

A világháború és az azt követő forradalmak sem hagyták érintetlenül a
községet. 1915 szeptemberében tisztképző tanfolyamok számára lefoglalták
az óvodákat. 1916 januárjától áprilisig cseh katonák állomásoztak Csabán,
jelentős károkat okozva. Ez év novemberében elvitték a harangokat, 1918
márciusában az orgonák ónsípjait hadicélokra, előbbieket a református tem-
plomban csak 1922-ben és 1928-ban, a katolikus templomban 1925-ben sik-
erült pótolni. A világháborúban hősi halált halt csabaiaknak emléket állítva
1925 augusztusára állították fel a Csaba vezért ábrázoló Hősök szobrát a róla
elnevezett téren. 360

Az őszirózsás forradalom Rákoscsabán inkább vörös szekfűs forradalomként
zajlott le, mivel az eseményekben résztvevő ilonatelepi és újtelepi munkásság
nagyobb része a szociáldemokrata párt jelképét tűzte gomblyukába. Novem-
ber 1-jén a községházán letettek mindenkit, és intézőbizottságot választottak,
aminek írnoka, Hay Elemér, egynehány polgári iskolai osztályt végzett hely-
beli kereskedősegéd lett. Ezután revideálták a következő évi büdzsét, és az
egyházi célú és tisztviselői javadalmakra szánt tételeket lecsökkentették, el-
halt agitátoruk emlékére pedig munkás célokra Pelczéder-alapot hoztak létre.
A képviselő-testület gazda tagjai a kilátásba helyezett földosztás reményében
melléjük álltak, de a többiek, akiket megfenyegettek, amikor a régi költségve-
tést kívánták érvényesíteni, inkább visszavonultak. 361

A háború végi állapotok egyik legfontosabb jellemzője a közbiztonság és a
közrend védelmét szolgáló szervek személyzetének hiánya, ami miatt igen
hamar felállították az 1848-ból jól ismert nemzetőrséget. Köztörvényes bűn-
cselekmények miatt ugyanis ebben az időszakban a nemzetőrség több embert
végzett ki, mint amennyi a vörös és a fehér terror áldozatainak a száma együtt-
véve, rájuk mégsem tekint vissza senki haraggal. Rákoscsabán a helyi Nem-
357   Puzsár 2008b, 7.
358 PML, IV.427.b., Gödöllői főszolgabíró, Általános iratok, 9405/1903.
359 PML, IV.427.b., Gödöllői főszolgabíró, Általános iratok, 2325/1904.
360 Puzsár 2008b, 6.
351 Szánthó 1996, 275–277.
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zeti Tanács megbízásából és Lukács József törzsőrmester csabai csendőrpa-
rancsnok közbejöttével Gerő A. Ede nemzetőrparancsnok már október 30-án
megszervezte a nemzetőrséget 1 fő alparancsnokkal és 37 fős legénységgel.
A parancsnok büszkén jelentette a gödölői járási főszolgabírónak, hogy már
az alakulás napján két feltört üzlet kifosztását akadályozták meg a nemzet-
őrök.362

1918. december 29-én a Kaszinóban néptanácsot választottak, mégpedig fel-
tehetően a helyi nemzeti tanács. Bár ezt a főszolgabíró nem ismerte el, az
előljáróság és a képviselő-testület 1919. január elsején lemondott. Erre a
nemzeti tanács népgyűlésen mondatta ki a járási főszolgabíró és a szolga-
bírák eltávolítását, ami érdekében állítólag a járás községeiben agitációba
fogtak, ezért a főszolgabíró kormánybiztos kirendelését kérte a főispántól a
községbe. Január 19-én Gödöllőn valóban járási népgyűlést tartottak 10-15000
fő részvételével, ahol a csabaihoz hasonló változásokat követeltek a közsé-
gekben, valamint a megyei törvényhatóság újraválasztását az új demokra-
tikus választójog alapján. Emellett országosan egyedülálló módon Járási
Tanácsot választottak, amelynek titkára a rákoscsabai Wojticzky Gyula lett. A
Járási Tanács kezdeményezésére számos községben sikerült néptanácsot
választatni. 1919. január 26-án a pártok megegyezése alapján újraválasztották
a községi néptanácsot. Március 21-én megalakult a szovjet Wojticzky Gyula,
két tanítóképezdei osztályt végzett munkás betegsegélyezői tisztviselő, Bod-
nár Endre vasmunkás, Mátyási Ferenc építőpallér és mások vezetésével. A
községházából Hay Elemérrel együtt átköltöztek a szovjetházzá alakított
szemközti kastélyba. Hatalmuk augusztus 4-ig tartott, amikor megérkeztek
a román hadsereg alakulatai. 363

A korrupció és a hatalommal való visszaélés esetén keményen léptek fel az
elvtársak a tanácshatalomra szégyent hozókkal szemben. 1919. július 26-án
közpénzek elsikkasztása, okirathamisítás és a befolyt közpénzek hűtlen keze-
lése miatt a direktórium elnökét 15 évi börtönre és politikai jogainak elvesz-
tésére ítélte a Rákoscsabai Forradalmi Törvényszék.364

Úgy tűnik a csabai polgárok is megelégelték a szovjet tevékenységét. Az
időközben a Gödöllői Járási Direktórium elnökévé és járási politikai megbí-
zottá avanzsált Wojticzky Gyula a Pest vármegyei Direktóriumnak a követ-
kezőket jelentette 1919. június 26-án. „Az ellenforradalmárok egyes Bpest
környéki községekre is kiterjesztették hálójukat. Így Rákoscsabán sikerült nekik né-
hány több holdas gazda segítségével asszonyokat és egy tuczat munkanélküli csavar-
gót valamint egy pár szökött katonát felbújtani. Elvtársaink által rendezett népgyű-
lésen részben fegyveresen, részben botokkal jelentek meg és már a gyűlés kezdetén
362  Iratok Pest megye történetéhez 1918-1919, szerk.: Dr. Csicsay Iván – Göndics Zoltán – Dr. Kende . . . .
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„le a zsidókkal”, „le a tanácsrendszerrel”, „ma vért iszunk” közbenkiálltással zavar-
ták az előadót. A felbujtatott és megfizetett bérenczek végül felborították a szónoki
emelvényt, amelyről Wojticzky Gyula elvtárs tartott beszédet. Az ellenforradalmárok
ekkor a szocialista párt vezetőit, a direktórium tagjait megtámadták, Benkő László
vasutas elvtársat dorongokkal véresre verték és Wojticzky Gyula elvtársat is üldözőbe
vették, aki a munkástanács tagokkal a szovjet házba vonult vissza. Az ellenforradal-
márok lövöldözni kezdtek, ostrom alá vették a szovjet házat, de a vörösőrség mindad-
dig hősiesen kitartott, míg a bpesti terror csapat meg nem jelent Burkus elvtárs
vezetésével. A forradalmi csapatok csakhamar helyre állították a rendet, a fő czinkoso-
kat elfogták és részben Bpestre, részben a gödöllői járási forradalmi törvényszék
fogdájába szállították.” Úgy tűnik, hogy a felkelés egyik fő oka a nélkülözés
lehetett. 365

A Tanácsköztársaság után a résztvevőket a katolikus iskola új épületében
tartották fogva.366 Rákoscsabán 23 főt helyezett vád alá a Pest vidéki Királyi
Törvényszék. 367

1919-ben ismeretlen módon és körülmények között újjáalakult a képviselő-
testület. 1920. október 11-én mind a 20 helyre új képviselőt választottak,
mivel az utolsó törvényesnek elismert testület korábban lemondott. 368

1922. január 28-án Slachta (Schlachta) Margit nyújtotta be a Nemzetgyűlés-
nek több egyesület és pártszervezet memorandumait a női választójog tár-
gyában, többek között a Szociális Missziótársulat rákoscsabai szervezetéét
is. A Szociális Missziótársulat a XX. század elejének katolikus nőmozgal-
maiból, a Nővédő Egyesületből és a Patronázs Egyesületből 1908-ban kiala-
kult női szerzetes közösség, azonban mint ilyen, egyházi jóváhagyást csak
1932-ben nyert. A közösség lelkigyakorlatokat szervezett, szociális és vezető-
képző tanfolyamokat tartott, sajtója, könyvkiadása volt. Missziósházakat,
iskolákat, napköziotthonokat, népkonyhákat, árvaházakat működtetett.
Országos szervezőmunkát végzett a katolikus nők között, világi tagjait asz-
szonyszövetségekbe, ifjúságcsoportokba, kistestvér-mozgalomba tömörítet-
te. Slachta Margit a Társulat első tagja és az Országos Szervezet ügyvezetője
volt, továbbá a Magyar Nő című folyóirat szerkesztőjét, a női választójog él-
harcosát, a magyar törvényhozás első női tagját, az Országos Keresztényszo-
cialista Párt (amely együttműködött a keresztény szakszervezetekkel, ahogy
az MSzdP a szocialista szakszervezetekkel) egyik szervezőjét, az Országos
Keresztényszocialista Női Párt (1922–1949 közötti nevén Keresztény Női
Tábor) alapítóját és a Szociális Testvérek Társasága női szerzetesrend alapító-
ját tisztelhetjük személyében. A női választójogot az 1918-as népköztársaság
és Károlyi Mihály kormánya idején – amit a keresztényszocialisták is támo-
365   Iratok 1969, 348–349.
366 Puzsár 2008a, 93.
367 Iratok 1969, 443–444.
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gattak – a Magyar Nemzeti Tanács 1918. évi I. sz. néptörvénye fogadta el, és
1920-ban épp a nemzetgyűlési választások során alkalmazták először. Slachta
Margitnak és mozgalmának minden bizonnyal nagy szerepe volt abban,
hogy a Bethlen István által kiadott 1922. évi 2200. M.E. sz. rendelet (Lex
Bethlen) nem törölte el, csak visszaszorította a női választójogot (24-ről 30
évre emelték fel a választásra jogosultak korhatárát).
A rákoscsabai Szociális Misszió Társulat tevékenységéről Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vármegye általános ismertetője és címtára ekképpen számol be a Rákoscsaba
címszónál 1931-ben: 1920-ban alakult. Célja: szegénygondozás, templom-
gondozás, egyházi ruhák javítása, csecsemővédelem. Elnökei voltak 1920–
1931-ig: Kaál Józsefné, Martin Istvánné, Lexa Ferencné, Tallián Zsigmondné,
Tallián Irma és Kelecsényi Ágostonné. 1929-ben Holub Istvánné zászlót ajándéko-
zott a Missziónak, majd következő évben bekövetkezett halálával házát mint
székházat teljes berendezésével a Misszióra hagyta. A Misszió kebeléből
alakult a 140. sz. Pro Patria cserkészcsapat és a Szent Terézről nevezett leánye-
gyesület. 369

1925. december 5-én Kéthly Anna, MSzdP-s képviselő, a magyar törvényhozás
második női képviselője szólalt fel a Nemzetgyűlésben többek között a szo-
ciáldemokrata színezetű, mégis teljesen politikamentes Munkás Gyermekbarát
Egyesület (Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete) forradalom utáni
nehézkes újjászervezése miatt. A helyi szervezetek megalakulását a hatósá-
gok nem vették tudomásul Csepelen, Erzsébetfalván, Wekerletelepen, Rákos-
palotán és Pestszentlőrincen. Rákosszentmihályon azzal az indokkal utasí-
tották el, hogy nincs elég garancia az alapszabályszerű keretek közötti
működésre. Rákoscsabán már az alakuló ülést sem vették tudomásul (lénye-
gében nem engedélyezték). Csak a budapesti és szegedi szervezetek működ-
hettek, azonban ezeket horribilis rendőri díjakkal próbálta meg ellehetetle-
níteni a belügyminisztérium, amit az ingyenelőadások után kellett fizetni. 370

A szociáldemokrata szervezetek működésének akadályozása a támogatók
radikalizálódásához vezetett. A keresztúri szocialisták egy része valóban a
párt radikális baloldalához tartozott. Például már 1925-ben határozatot fo-
gadtak el, amelyben követelték a kizárt baloldaliak visszavételét (Vági
Istvánék) a pártba és a Bethlen–Peyer-paktum aláíróinak kizárását. A rákoske-
resztúri szociáldemokraták „megnyugtatására” előbb a rákoscsabai Szabó
Imrét küldték ki, de miután sikertelenül járt, kijelentette, hogy „a rákoskeresz-
túri munkásság nem érdemli meg, hogy vele foglalkozzék”. Ezután a pártközpont
Várnai Dániel nemzetgyűlési képviselővel próbálkozott. Ez sem bizonyult
azonban eredményesnek, mivel 1925. június 7-én megalakult a Vági István

369 Puzsár Imre: Tőlünk zeng az egész Ház III. – Munkásmozgalmak Rákosmentén I. (1907-1930), 
. In: Rákosmenti Múzeumi Estek, XI. évf. 2-3. szám, 2016. november (Puzsár 2016a), 11.
370 Puzsár 2016a, 11.
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vezette, egyébként legálisan, de a Kommunisták Magyarországi Pártjának
fedőszervezeteként működő Magyarországi Szocialista Munkáspárt keresztúri
szervezete.371

1925-ben Mihály Árpád jegyzővé megválasztása érdekében vitéz Endre László
gödöllői főszolgabírónak mindent meg kellett tennie, mert a képviselő-testü-
let gazda tagjai ellene voltak, ugyanis Hordó Sándor hosszas betegsége alatt
helyettesként igen foghíjról beszélt velük. A főszolgabíró különböző jogcíme-
ken háromszor szavaztatott, míg végül 3 órai gyúrás után megválasztották.372

1926 decemberében, amikorra a római katolikus iskola emelete államsegély-
lyel már fel is épült, az e hónapban tartandó országgyűlési választásokra te-
kintettel egy miniszteri tanácsos a református voksok biztosítására 250 millió
koronát ígért be a református iskola javára. Így a kálomisták 90 %-a a kor-
mány jelöltjére szavazott, míg a pápistáknak már csak 15 %-a. Januárban az-
tán eljártak a minisztériumban, majd Petri államtitkárt, a volt református
püspök fiát is megkeresték, de azt a választ kapták, hogy a pénzt egy későbbi
időre ígérték meg. 373

Persze a hatalom különböző szintjei kölcsönösen segítették egymást. Járási
példával élt az atrocitásokra vonatkozóan Bárdos (Schmidt) Ferenc szociál-
demokrata képviselő is a belügyminiszterhez intézett, a törvényhatósági válasz-
tással kapcsolatos országgyűlési interpellációjában. Ennek címe: Interpelláció
a belügyminiszter úrhoz Vámos Lajos és Palágyi Kálmán választási megbízottak
megverése tárgyában. Felszólalásának Rákosmentére vonatkozó része a következő:
„A gödöllői járás I. választókerületéhez tartozó 13. szavazókörzetben a szava-
zatszedőbizottságok elnökei, — dacára annak, hogy nagyon sok szavazókörben a
törvényben előírt számnál jóval több szavazó kérte bizalmi elfogadását — sehol sem
fogadták el a bizalmiakat. A szavazás egész nap, kivéve egy mátyásföldi körzetet, ahol
Palugyai Kálmánt fogadták el pártunk részéről bizalminak, pártunk bizalmija nélkül
folyt le a szavazás. Cinkotán az elnök, amikor hivatkoztunk a törvényre, kijelentette,
hogy neki nincs módjában 120 embernek a személyazonosságát megállapítani 8 óra
35 perctől 9 óráig, elutasította szavazóinkat a bizalmi benevezésétől. 
Minthogy a törvény előírja, hogy a bizalmiak a szavazatok összeszámlálása után
egyes községekből befolyó részletes eredmények összeszámlálásáig, vagyis az ered-
mény végleges megállapításáig jelen lehetnek, Palugyai Kálmán, pártunk bizalmija
és a másik részről benevezett bizalmi, Gregus István a cinkotai eredmény összeszám-
lálása után ott akartak maradni. Záborszky cinkotai főjegyző, a cinkotai körzet
szavazatszedőbizottságának az elnöke elküldte őket azzal, hogy most már nincs rájuk
szükség, kár nekik ottmaradni, mert a többi községekből az eredmény lehet, hogy csak
éjfél után fog beérkezni. 
371  Puzsár Imre: Tőlünk zeng az egész Ház IV. – Munkásmozgalmak Rákosmentén II. – Vasúti . . . . . .
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Pártunk választási megbízottja, Vámos Lajos sashalmi lakos a két bizalmival elment
a választási elnökhöz és a törvényre való hivatkozással kérte, hogy szerezzen a tör-
vénynek érvényt és engedje meg, hogy a bizalmiak jelen lehessenek az eredmény
megállapításánál. A választási elnök erre azt felelte, hogy rendben van, foglaljanak
helyet. Mivel azonban a választási elnökkel a szomszédos szobában voltak a választási
funkcionáriusok, nevezettek átmentek a szomszéd szobába és ott várták az eredmények
beérkezését. 
Záborszky, cinkotai főjegyző Vámos Lajoshoz fordult azzal, hogy semmi keresni-
valójuk ott nincs. Vámos Lajos a választási elnök engedélyére hivatkozott. Záborszky
főjegyző kijelentette, hogy ebben a szobában ő az úr, nem a választás elnöke. A
választási funkcionáriusok közül az egyik Vámosra támadt, «piszok, kommunista,
csirkefogó, hazaáruló». Erre Vámos nem reagálva a durva szavakra, kijelentette, hogy
semmiféle vitába nem bocsátkozik, ő a választás ügyében van ott. Erre ez az is-
meretlen választási funkcionárius hozzáugrott és pofonvágta. Ez volt a jel a tá-
madásra, mert a teremben lévő 20–35, a választási körzethez tartozó községek jegyzői
és a választás funkcionáriusai rárohantak, a földre teperték és Záborszky főjegyző
utasítására, aki folyton kiabálta, hogy piszok, kommunista, ököllel, rúgással, po-
fonokkal bántalmazták, addig, amíg csak ki nem fáradtak. Ezután Palugyai Kálmán
bizalmira támadtak és őt is ütlegelték. Vámos Lajos bement a választási elnökhöz és
megkérdezte tőle, hogy hallotta-e, mit csináltak velük a szomszéd szobában? A
választási elnök, dacára annak, hogy tudnia és hallania kellett a szomszéd szobában
történteket, nagy nyugalommal azt felelte, hogy ő számolt.
A szomszéd szobából a választási elnök szobájába utánamentek és az egyik alacsony
jegyző a választási elnök előtt jobbról-balról hatalmas pofonokat adott Vámosnak, a
többieket is addig ütötték, amíg a szobákon keresztül ki nem menekültek.» (Esztergá-
lyos János: Hallatlan! — Farkas István: Ez a magyar közigazgatás! — Esztergályos
János: Ez jellemező a közigazgatásban ma uralkodó szellemre!) A választási elnök
Mihályi Árpád rákoscsabai főjegyző, helyettese Katona Béla főmérnök. A bizottságban
a következő községek jegyzői vettek részt: Cinkota, Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa,
Kerepes, Mogyoród, Rákoscsaba, Rákosliget, Rákoskeresztúr. A jegyzők közül
Rákoskeresztúr község főjegyzőjét, Tarnai Árpádot és Kerepes község főjegyzőjét is-
merte fel Vámos Lajos.”
Idézet Scitovszky belügyminiszter válaszából:
„… hogyha ennél az esetnél ilyen összeverekedés történt, ebben a verekedésben sem-
miféle hatósági személy és hatósági közeg részt nem vett ebben a formában. (Esztergá-
lyos János: Nem verekedésről van szó, hanem megverésről!) A vizsgálat adatai szerint
itt magánszemélyek verekedéséről van szó, és a hatóságnak, mint ilyennek ahhoz
semmi köze és abba semmi befolyása nem volt. Ez a válaszom az interpelláció első
részére. 
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A második részre vonatkozólag, hogy tudniillik a választásnál a bizalmiférfiakat nem
a törvényben előírt módon alkalmazták volna, nem érzem magamat hivatottnak, hogy
választ adjak, mert ennek a kérdésnek az elbírálása a közigazgatási bírósághoz tar-
tozik.”
Az ominózus törvényhatósági választás 1929. november 3-án volt. A cinkotai
választókerületből – ahova Rákoscsaba, Rákosliget és Rákoskeresztúr is tar-
tozott –, noha míg a „nemzeti párt” listája körül számos huzavona volt, és
az MSzdP fegyelmezetten állított listát a polgári, munkás, kisgazda ellenzéki
választási szövetség vezetőjeként, mégis csak a „nemzeti párt” jelöltjei jutot-
tak be a Pest vármegyei törvényhatóságba. 374

1930-ban Szolga Sándor és társai megfellebbezték Zsiák István bíróvá válasz-
-tását, de a vármegye elutasította a fellebbezést. 375

Az 1931. szeptemberi, Matuska Szilveszter által elkövetett biatorbágyi vasúti
merénylet – amivel még az elkövető személyének felderítését megelőzően a
kommunistákat vádolta meg az államhatalom, és a merénylet másnapján
bevezetett statárium idején számos kommunistát tartóztattak le államellenes
szervezkedés gyanújával – tovább rontotta a magyarországi munkáspártok
helyzetét, fokozva a pártok és szavazóik radikalizálódását. A merénylet
következtében az államhatalom még szigorúbb szemmel tekintett az MSzdP-
re is. 1932. május 9-én az Országgyűlésben Propper Péter már az alábbi ese-
ményekre hívta fel a figyelmet:
„T. Képviselőház! Egy nagyon kínos és tragikus ügyet akarok itt a napirendi vitával
kapcsolatosan szóvá tenni s kérni a kormányt arra, hogy egyszer már vessen véget a
közigazgatási túlkapásoknak, (Zaj a jobboldalon. — Elnök csenget.) szolgáltasson
igazságot és elégtételt a megbántottaknak és torolja meg az erőszakosságokat. 
Egy álló hét óta tart az a hajsza, amely a rákosmenti községekben indult meg a múlt
hét elején. Összefogdostak egy csomó embert és súlyosan bántalmazták őket. Május
3-án jött az első hír hozzám arról, hogy Rákoscsabán és Rákoskeresztúron behivattak
a csendőrségre egy csomó embert. Ijesztő hírek terjedtek el az egész fővárosban arról,
hogy ezekben a községekben valóságos rémuralom kapott lábra, annyira, hogy az em-
berek nem mertek kimenni az utcára. Én rögtön érintkezésbe léptem, illetve akartam
lépni a belügyminiszter úrral, kérve őt, legyen szíves intézkedni, megvizsgáltatni a
dolgot és szükség esetén ott a közigazgatás túlkapásaival szemben a rendet helyreál-
lítani. Miután a hírek úgy szóltak, hogy a fővárosi rendőrség is benne van a dologban,
érintkezést kerestem Hetényi főkapitányhelyettes úrral is, aki azonban kijelentette,
hogy Rákoscsabán és Rákoskeresztúron neki nincsenek közegei kiküldve. Mihályi
pestvármegyei kisgyűlési tag eljárt a főispánnál és alispánnál, hogy intervenciót kér-
jen és rendet teremtessen. 

374 Puzsár 2016a, 12–13.
375 Gyöngyössy 2005, 54.
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T. Képviselőház! Én egy nyomozás stádiumában lévő ügybe nem akartam belea-
vatkozni és most sem akarok beleavatkozni, csak azt kértem és azt kérem, hogy
szüntessék meg a hatósági brutalitásokat. Kielégítő választ nem kaptam. A belügy-
miniszter úr titkára volt szíves értesíteni, hogy érdeklődtek kint az ügy iránt és azt
az értesítést kapták, hogy bolsevista ügyben történik kint nyomozás. 
T. Képviselőház! Én nem védtem és nem védem a bolsevizmust, de védem az em-
bereket a hatósági brutalitás ellen. És ha tagadni akarják azt, hogy itt ilyen brutali-
tások voltak, akkor méltóztassék a Virág-esetet meghallgatni. 
Virág cipészmestert, aki háztulajdonos Rákoscsabán, május 4-én idézték be az
elöljáróságra. Vallatás közben mi történt, mi nem történt, én nem tudhatom.
Jegyzőkönyv áll rendelkezésemre, amely szerint ezt a szerencsétlen embert súlyosan
brutalizálták és bántalmazták. Letagadhatatlan tény, hogy Virág, ez a szegény kisi-
paros, vallatás közben a rákoscsabai községháza első emeleti ablakából leugrott az
utcára és most összetörve fekszik a Kun-utcai kórházban. Ennek a szerencsétlen
Virágnak felesége, aki három esztendő óta súlyos szívbántalomban szenved, szintén
kórházban feküdt. Amikor meghallotta a hírt, hogy mi történt az urával,
szívszélhűdés következtében rögtön meghalt és most három leánygyermek, három el-
hagyott leánygyermek gyászruhába öltözve, búsan sírdogál Rákoscsabán egy kis pol-
gári hajlékban egy összetört családi élet bús romjain. Ez tény, amit letagadni nem
lehet. Erről tanúskodnak okmányok, erről a t. belügyminiszter úr beszerezheti a
fővárosi Kun-utcai közkórházból a látleletet — ha szükségesnek tartja. 
Nem akartam vizsgálódás nélkül nyilvánosság elé lépni ezzel az üggyel, de mint a
kerület egyik képviselője, kötelességemnek tartottam, hogy a helyszínen vizsgáljam
meg a kérdést, hogy azután, ha szükséges, itt a képviselőházban szóvá tehessem.
Vasárnap délelőtt jártunk kint Rákoscsabán. Rajtam kívül kint volt Mihályi Ferenc
pestvármegyei törvényhatósági és kisgyülési bizottsági tag és Vámos titkár. Arról a
fogadtatásról, t. Képviselőház és t. belügyminiszter úr, amelyben részünk volt, itt
most ez alkalommal nem akarok beszélni. Leszámoltam azzal, hogy nekünk, igaz,
egyszerű képviselőknek, a hatóságok részéről nem jár ki az európai udvariassági
forma. Ez mellékes, ezt csak úgy megjegyeztem. A főjegyző megtagadott minden
felvilágosítást. Európai módra bemutatkoztunk előtte, ő azonban nem tartotta szük-
ségesnek, hogy hasonlóképpen cselekedjék. Ma sem tudom tehát, hogy ez az úr kicso-
da. Nem is érdekel. 376 Azután elmentünk a csendőrségre ugyanabban az épületben.377

Csak azt akartam kinyomozni, — semmi más irányban befolyni nem akartam —
hogy kik bántalmazták azokat, akiket a hatóság az elöljáróságra az előírt formaságok
mellőzésével beidézett. Az első hír és a jegyzőkönyv tanúsága szerint ugyanis
csendőrök brutalizálták a behívott embereket, más hír szerint rendőrök. Hetényi
főkapitányhelyettes felvilágosításai alapján rendőrök nem jártak kint, rendőrök tehát
nem lehettek. Virág bevallása szerint csendőrök nem bántalmazták őt, tehát itt a

376   De utólagosan tudjuk, hogy liborcfalvi Mihály Árpád községi főjegyzőről van szó.
376   Ezek szerint ekkor Rákoscsabán a községházán működött a csendőrség is.

134



csendőrség is figyelmen kívül esik, valaki azonban bántalmazta őt és bántalmazták
az embereket. Odakint vasárnap délelőtt tudtam meg, hogy részemről ismeretlen
szerv az, amely ott kint nyomozott és amely minden valószínűség szerint ezeket a
hatósági atrocitásunkat elkövette. 
Ez az új, általam ismeretlen szerv a belügyi nyomozó osztály. Nem tudtam, hogy
ilyen is van a világon. Valamikor, az ellenforradalom legvéresebb napjaiban találkoz-
tunk hasonló terminus technikusokkal, hogy belügyi vagy katonai nyomozó. Kérem,
kinn azok az urak mondották, hogy ők a belügyminisztériumból vannak kiküldve és
ők belügyi nyomozók. De t. Képviselőház és igen t. belügyminiszter úr, találkoztam
én odakinn, ott az elöljáróság épületében más illegális alakulatokkal is, egyenruhás
emberekkel, akiknek egyenruháját nem ismertem fel. Csendőri egyenruha nem volt,
rendőri egyenruha nem volt, katonai egyenruha nem volt, (Berki Gyula: Tűzoltó
volt!) tűzoltó egyenruha nem volt. A helvét kártyák figuráin láttunk ilyen alakokat,
valami Stüszi-vadászféle emberek szaladgáltak ott kis herélő-bicskákkal az oldalukon
és felfegyverezve. Nem legális alakulatok, mert én még ilyet nem láttam, pedig
meglehetősen ismerem az összes magyar fegyveres formációkat, de ilyen Stüszi-
vadászokat még sohasem láttam köztük. Ezek ott vannak és t. belügyminiszter úr,
hivatalosan ténykednek, ott sürgölődnek-forgolódnak és részt vesznek a nyomozás
munkájában. Valószínűleg ezek közül kerültek ki azok, akik ezeket a szegény em-
bereket bántalmazták. Ők az urak Rákoscsabán, természetesen tagadják, hogy ők
valakit is bántalmaztak volna, azonban tessék megnézni Virág kisiparos esetét. Én
kértem a kórháztól látleletet, ezt természetesen nem kaptam meg, azonban hivatalosan
beszerezhető, és ebből megállapítható, hogy bántalmazás történt, de megállapítható
abból is negativ úton, hogy hiába valaki nem ugrik ki az emeleti ablakból, egészen
bizonyos az, hogy ennek valami oka van. Még a menekülés szándékával sem lehet ezt
az ügyet takargatni, mert hiszen, aki az első vagy a másfeledik emeletről — körülbelül
hat méter magas lehet ez, a magas földszint és egy emelet — leugrik, az nem számít-
hat arra, hogy elszaladhat, mert az feltétlenül összetöri magát. Ez meg is történt. De
t. Képviselőház és igen t. belügyminiszter úr, feltéve, de tagadva, ha ez a szerencsétlen
Virág bolsevista lett volna, akkor sincs senkinek, sem hatóságnak, sem a hatóság
közegének joga törvénytelen eszközökkel őt brutalizálni és terrorizálni. T. belügymi-
niszter úr, legalább a saját törvényeiket méltóztassanak respektálni és azokat betar-
tani. Tessék elhinni, igen t. képviselőház, nem jó módszer ezzel a mozgalommal
szemben az államhatalmat így gyakorolni. Tessék elhinni, sokkal jobbak a nyugati
szisztémák. Én csak egyetlenegyre hivatkozom. Amikor mi Anglia világhatalmi ál-
lását csodáljuk, akkor tudnunk kell, hogy az nem magától történt. 
Ott van Angliában 1679 óta a Habeas Corpus, amely azt jelenti, hogy saját teste
felett elsősorban mindenki maga rendelkezik és senkit 24 órán túl lezárva nem szabad
tartani, akit lefognak bírói rendeletre, azt 24 óra alatt ki kell hallgatni vagy pedig el
kell bocsátani. Angliában van Habeas Corpus, amelyet a Cromwell-féle forradalom
után II. Károly hozott be ellenforradalmi időkben és Angliában nincs bolsevizmus.
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Olyan országokban azonban, ahol az emberek szabadságát, a személyes szabadságot,
a testi épséget nem tisztelik és nem becsülik, van bolsevizmus és lesz bolsevizmus.
(Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon. — Pékár Gyula: Lesz? De jól tudja.) A bol-
sevizmus melegágya az a módszer, ahogy a t. kormány ezzel a mozgalommal szemben
áll és ahogy ezt a mozgalmat kezeli. A jogtalanság, a kenyértelenség az emberekben
kitermeli az elégedetlenséget. E helyett én arra kérem a t. miniszter urat, próbálkozzék
meg nyugati módszerekkel, próbálkozzék meg joggal, közszabadságokkal, kenyérrel,
munkával, a lelkek felszabadításával szembeállani ezzel a mozgalommal. Meg méltóz-
tatik látni, hogy mennyivel célravezetőbb, ha nyíltan meg lehet ütközni nekünk is,
szociáldemokratáknak, a bolsevista frázisokkal. Megszűnik a bolsevizmus attrakció
lenni. Így azonban, t. Képviselőház, az üldöztetés mártír glóriát von a bolsevista
frázisok fölé és attrakcióvá avatja. (Egy hang a jobboldalon: Miért védi őket?) Mester-
ségesen tenyésztik ki ilyen módszerekkel Magyarországon a bolsevizmust, különösen
abban a kerületben, vitéz Endre László kerületében, ahol egész csomó községben nem
lehetett tíz esztendő óta megmozdulni és legális, a nyilt színen ellenőrzés alatt lefolyó
szociáldemokrata mozgalmat folytatni. De nemcsak így tenyésztik a bolsevizmust,
hanem mesterséges, melegágyi módon is, és a szálak hivatalokba vezetnek. A rendszer
az, hogy vannak beugratók, akik dolgoznak pénzzel, radikális jelszavakkal, ugratá-
sokkal, a szociáldemokrata mozgalom mocskolásával és amikor néhány szerencsétlen
embert össze tudnak toborozni, akkor beárulják és elfogatják őket. Mindig ugyanaz
a móka játszódik le és mindig úgy járnak el és úgy bánnak el az emberekkel, mint
ezekkel a szerencsétlen emberekkel elbántak. 
Ha ezt nem méltóztatnak elhinni, tessék talán Palèologue-nak elhinni, aki emléki-
ratában megállapítja, hogy az oroszok a bolsevistarendszert Nagy Péter cár óta rakták
le; az orosz cárok voltak azok, akik állandóan tenyésztették a forradalmakat, hogy
azután ellenforradalmi légkört tudjanak teremteni maguk köré és mint honmentőket
tudják magukat felmutatni a forradalmárok ellen. Ezt Palèologue, a konzervatív fran-
cia diplomata írja, (vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter: Ő csinálta a bol-
sevizmust, annyira konzervatív volt!) akinek módja volt az orosz viszonyokat
esztendőkig tanulmányozni, ő állapítja meg ezt emlékiratában. Én is ismétlem és
hangsúlyozom mindezt, aki nem akarom a bolsevizmust védeni, azt azonban tarto-
zom követelni, hogy azokkal is úgy bánjanak, mint emberekkel a törvények határain
és keretein belül. (Zaj jobbfelöl.) Önök azt mondják, hogy nem moszkvaiak. Tessék
akkor megmutatni, hogy nem azok, mert ha itt is moszkvai módszerekkel dolgoznak,
akkor nincs különbség Moszkva és Budapest között. (Kóródi Katona János: Micsoda
szemtelenség ez!)” 378

1933. május 4-én a megválasztott képviselő-testületi tagok nem a főszol-
gabíró jelenlétében jelöltek községi tiszteket, így a megválasztott tiszteknek
másnap le kellett mondania, és az egész procedúrát meg kellett ismételni.
Ugyanezen tisztújítás során, május 19-én már 16 esküdtet jelöltek, noha szá-
mukat csak június 6-án emelték föl 12-ről 16-ra. 379

378   Puzsár 2016b, 11–13.
379 Rákoscsaba község kt. jegyzőkönyvei, I-X. k., 1913-1949, BFL, V.711.c., 1933. máj. 4., 5., 19., jún. 6.
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Nemcsak Keresztúron működtek kommunisták, hanem Rákoscsabán is.
1934-ben lebukott egy kommunista szervezkedés, és ennek következtében
egy időre a helyi szociáldemokrata szervezetet is betiltották, noha épp a helyi
pártelnök figyelte meg a kommunistákat, aki a községi elöljáróság támo-
gatásával „nemzetvédelmi” okból fegyverviselési engedélyt is kért. 380

Alkalomadtán persze a szociáldemokraták is követtek el visszaéléseket. 1935-
ben Rákoscsabán az országgyűlési választási kampány során például a tör-
vényben engedélyezettől eltérő tartalmú röpcédulákat terjesztettek, ami
miatt kérvényezték Esztergályos János képviselő mentelmi jogának felfüggesz-
tését. Ha másban nem is, de mentelmi ügyekben mindig számíthattak a
képviselők „a kollégák betyárbecsületére”. Noha a törvénysértés ténye bebi-
zonyosodott, a Tisztelt Ház a szokásos frázissal válaszolt: „A bizottság megál-
lapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az összefüggés nevezett
képviselő személye és a vélelmezett bűncselekmény között azonban kétséges, mert a
nyomozás adatai szerint nincs bizonyíték arra nézve, hogy a forgalombahozás, illetve
utcai terjesztés nevezett képviselő utasítására, vagy akárcsak előzetes tudomása
alapján történt volna, zaklatás esete forog fenn, javasolja a t. Képviselőháznak, hogy
Esztergályos János országgyűlési képviselő mentelmi jogát ebben az ügyben ne
függessze fel.”381

Az 1936-i bíróválasztást Pest vármegye kisgyűlése Széll János és társai
fellebbezésére megsemmisítette, mivel nem 48, csak 24 órával előtte lett ki-
dobolva. A község a Magyar Királyi Közigazgatási Bírósághoz fellebbezett,
mert így is 1112-en szavaztak, de a választást meg kellett ismételni. 1937. dec.
23-án újraválasztották Debreczeni Istvánt.
Közben Mózer György és 14 társa a képviselő-választás érvényességét fel-
lebbezte meg, amit a községi igazolóválasztmány, a főszolgabíró és a várme-
gye kisgyűlése is elutasított. Előljáróban annyit tudni kell, hogy a válasz-
tásokon az országot kormányzó Nemzeti Egység Pártja indult – bár, községi
választás lévén, igen csekély eséllyel -, a Községi Néptömörülés (Mózer-párt) és
a Községi Nemzeti Párt (Merva-párt), amelyek a választásokra alakultak, vi-
szont jóval nagyobb támogatottságra számíthattak. A választás során a szava-
zók listákra szavazhattak, mégpedig úgy, hogy a megválasztható jelöltek
számánál nem több jelölt nevét felírták egy lapra, amit, úgy tűnik, akár ott-
honról is hozhattak – ha többet írtak sorrendben a létszámon felülieket nem
vették figyelembe -, és bedobták az urnába. Borítékot nem használtak.
Mózer új választást és tisztújítást követelt a következőkre hivatkozva: A vá-
lasztás nem volt titkos, mert pártonként eltérő színű szavazólapokon történt.
A „Merva-listák” kék színűek voltak, míg a másik két párt szavazólapjai fe-
hérek. A függő viszonyban lévő szavazók így nem is mertek elmenni
szavazni. „Hivatalos listát” (kék „Merva-lista”) erőszakoltak a választókra a
szavazóhelyiség előtt és bent is, viszont az otthonról hozott fehér szavazó-
380  Puzsár 2016b, 13.
381 Puzsár 2016b, 15.
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lapokat elvették. Az I. választókerület vezetője, Dallos Béla, református lel-
kész, egyben képviselőjelölt is, bedobás előtt széthajtogatta a szavazólapokat,
de máshol is a választásvezetők dobták azt az urnába. A választás előtti
napon a „Merva-listákat”, mint „hivatalos listákat” a községi kézbesítő kis-
bíró szabályszerű hivatalos úton kézbesítette a választóknak. A választó-
kerületek vezetői Merva, Dallos, Friedrich, illetve Gerendő helyettes vezető
maguk is mind jelöltek voltak. Egy beadott kérelem ellenére hétköznap volt
a választás. Mivel a választásra jogosult 3540 lakos 2/3-a Budapestre járt dol-
gozni, így ők nem tudtak élni jogukkal. Ez meglátszott azon is, hogy csak
838 szavazatot adtak le. Az I. és III. választókerületben a bizalmi férfiak,
akiket a választás megkezdése előtt a választók állíthattak a választókerületi
elnök mellé, hogy ellenőrizzék a választások szabályosságát, előre be voltak
írva a jegyzőkönyvekbe, és a NEP és a Mózer-párt 2-2 jelöltjét itt nem is fo-
gadták el ezekre a posztokra. Az I. kerület urnájában több csomó egymásba
hajtogatott „Merva-lista” volt, noha épp itt hajtogatták szét a szavazólapokat,
és persze épp itt csak Merva-párti bizalmiak voltak. Végül a választási név-
jegyzék nem megfelelően volt összeállítva, mert halottak és elköltözöttek is
szerepeltek rajta.
Az ügyben első fokon eljáró igazolóválasztmány sem volt törvényes, mivel
3 rendes tagjából Dr. Fokányi László és Dr. Vagaszky Kázmér virilis képviselők
voltak 1936-ban, csak Lokaicsek Károly volt választott tag, noha 4 rendes tagjá-
nak kellett volna lennie (3 elnök és tollvivő), továbbá azok is csak választottak
lehettek volna.
Az elutasításban a következő indokok szerepeltek: Mózer bizalmi volt a II.
kerületben, mégsem jelzett semmit, és a választási jegyzőkönyvet is aláírta
azzal, hogy szabálytalanságot nem tapasztalt. Dallos Béla azt vallotta, hogy
csak azért hajtogatta szét a szavazólapokat, hogy ellenőrizze, csak egy
szavazólapot dobnak be. Vitárius János községi kézbesítő kisbíró szerint ő
csak nem hivatalos választási igazolásokat hordott szét. Végül a járási
főszolgabíró azzal zárta, hogy a hatályos választási törvény szerint a
választások nem titkosak, hanem szavazólapon történnek.382 Ez nagyjából
mindent elárul a Horthy-korszak „demokratikus” választásairól.
Fábián Béla demokrata párti országgyűlési képviselő, törvényhatósági bi-
zottsági tag kezdeményezésére Cinkota, Rákosliget, Rákoscsaba és Rákos-
keresztúr községeket a gödöllői járásból a központi járáshoz csatolták. A
képviselő-testületek és mások a belügyminiszternél fellebbeztek, de nevében
az államtitkár elutasította a fellebbezést, így 1936. május 1-jén megtörtént az
átcsatolás. Rákosligeten a községek búcsúünnepségen MOVE csoportok
felvonulásával búcsúztatták Endre László gödöllői főszolgabírót, aki átadta
őket Dr. Révész Béla központi járási főszolgabírónak. Miután Endre László
382   L, IV.402.a., Központi főszolgabíró, Általános iratok, 21524/1937.
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Pest megyei alispán lett, a megyei kisgyűlés megkereste a belügyminisztert,
hogy Rákosliget, Rákoscsaba és Rákoskeresztúr ismét a gödöllői járáshoz tar-
tozzon. 383

A zsidótörvények rendelkezéseinek megfelelően a képviselő-testületekből
és a választói névjegyzékekből törölték az izraelitákat. Rákoscsabán 1941-
ben 103 embernek szűnt meg a választójoga és 4 főt zártak ki a képviselő-
testületből 384. 
1944 májusában az aszódi és gödöllői járásbeli zsidók kényszerlakhelyéül
Rákoscsabát jelölték ki. A József utca 4. (ma feltehetően Óvónő u. 3.) volt az
egyik kijelölt épület, a „csabai gettó”. 385 Ma a Kuckó Óvoda működik itt.
A háború utolsó hónapjairól K. Nagy László történetét ismerjük, aki iro-
datisztként működött Rákoscsabán. Amikor tudomására jutott, hogy a német
katonaság termények és jószágok rekvirálására érkezik a községbe, értesítette
a lakosságot, és segített elrejteni az állatokat. Ezután fegyverrel akadályozta
meg a németeket a rablásban, sőt a nyilas Prónay-különítmény egyik tiszthe-
lyettesét is letartóztatta. Nem hajtotta végre a község kiürítésére vonatkozó
parancsot sem, majd később a 80 fős polgárőrség vezetőjévé választották,
akik biztosították a község közellátását.386

A II. világháború végén a front áthaladtával Magyarországon megszüntek
működni az állami és helyhatóságok, a tisztviselők jelentős része nyugatra
menekült. 1944. december 2-án Szegeden alakult meg a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Front a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a
Nemzeti Parasztpárt, a Független Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt,
valamint a szakszervezetek részvételével. Programjául a kommunista párt
akcióprogramját fogadta el, ami célul tűzte ki a nemzeti bizottságoknak, mint
az MNFF helyi szerveinek, létrehozását a demokratikus és hazafias erők
egyesítésére. A nemzeti bizottságok legfőbb feladata a helyi közigazgatás
újjászervezése (általában bíró és jegyző kinevezése), a közrend biztosítása, a
közellátás megszervezése, az út- és vasútvonalak helyreállítása és az újjá-
építés megkezdése volt, amihez közmunkát vettek igénybe. Hivatalosan a
14/1945. sz. miniszterelnöki rendelet intézkedett felállításukról és a közigaz-
gatás újjászervezéséről. Ennek keretében ideiglenes községi és városi képvi-
selő-testületeket, törvényhatósági bizottságokat állítottak fel, de maguk nem
integrálódtak a közigazgatásba, hanem politikai szervekként működtek
tovább. Rajtuk keresztül kellett az önkormányzati testületeket újjáalakítani
oly módon, hogy azokban minden demokratikus párt, a szakszervezetek és
a polgári erők választások nélkül is arányosan képviselve legyenek. Ezek
megalakulásával a nemzeti bizottságok közigazgatási jogköre megszünt. Míg
383 Gyöngyössy 2005, 60–61.
384  Gyöngyössy 2005, 61.
385 Puzsár 2008a, 123.
386 BFL, XVII.41., 1. doboz, Rákoscsabai Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve, 1947. jan. 30.
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más országokban a nemzeti bizottságokhoz hasonló néphatalmi szervek vet-
ték át a közigazgatási feladatokat, Magyarország esetében ezt a fegyver-
szüneti szerződés megtiltotta. A nemzeti bizottságok résztvettek a B-listá-
zásokban, a németek deportálásában, politikai igazolások és iparengedélyek
kiadásában, illetve elbírálásában. Megszűnésükről 1949 elején a 1100/1949.
sz. kormányrendelet intézkedett. 387

A szovjet csapatok bevonulásával Rákoscsabán is új élet kezdődött. 1944. de-
cember 31-én többszáz fős népgyűlést tartottak, ami Jelölő Bizottságot állított
fel, hogy megválassza a rákoscsabai Munkás és Paraszt Tanácsot, mint községi
közigazgatási szervet. Ennek igazából csak a vezetőit választották meg, tagjai
a legális pártok igazolt tagjai lettek. Másnap a községi adminisztráció vezeté-
sével megbízták Mihály Ferenc bírót és Vitárius Mihály jegyzőt. Azonnal meg-
határozták a legfontosabb feladatokat, és hozzá is láttak ezek elvégzéséhez,
úgymint az iskolák, hidak, a községháza és a malom újjáépítése, hullák, bom-
bák eltakarítása, tüzelőbeszerzés, fosztogatások, erőszakoskodások megaka-
dályozása, közellátás biztosítása. A szovjet katonai parancsnokságot a köz-
ségházán rendezték be, élén Gambasidze Guidó őrnaggyal. Kezdetben 8-10
kommunista látott munkához. Január 8-án megalakult a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjának helyi szervezete, amelybe év végéig több mint ezren
léptek be.388

Február 3-án a tanács Nemzeti Bizottsággá alakult át, amibe egy hét múlva
a helyi zsidóság kérte képviselőinek felvételét, de elutasították őket azzal,
hogy lépjenek be a négy működő párt valamelyikébe.
Szintén február 10-én, mivel a szovjet katonai megszállás óta sok meggyalá-
zott nő jelentkezett, és, úgy tűnik, továbbra sem sikerült az erőszakoskodá-
soknak elejét venni, a létrejött állapotosságok megszüntetésére Orvosi Bizott-
ságot állítottak fel, ami teljes titoktartással végezte a műtéteket. Ugyancsak
felállították az Igazoló Bizottságot, aminek tagja Szabó János, Ringbauer Károly,
Körmendi Nándor, Sőrés Imre, Gyarmati András és Friedrich Viktor lett.
Március 17-én a községi rendőrség vezetőjét rendőrbírói jog- és hatáskörrel
ruházták fel, így 300 pengő értékhatárig és 30 nap elzárásig (a pénzbüntetés
10 pengőnként 1 nap elzárásra volt átváltható) ítélkezhetett, ami továbbra is
rendkívül rossz közbiztonságra utal. Áts doktor azt is megjegyezte, hogy az
elmúlt 24 órában, az új katonai elszállásolás óta újabb 22 nőt becstelenítettek
meg, és az iskolai tantermek fűtésére kapott fát az oroszok tüzelik el.
Ringbauer elnök indítványára e napon tárgyaltak a Nemzeti Bizottság új
összeállításának szükségességéről, amihez pártközi értekezlet összehívását
javasolta. Horváth bizottsági tag azt javasolta, hogy 23-ra csökkentsék a tagok
számát, és a pártok arányosan vegyenek részt. Marjai bizottsági tag hoz-
zátette, hogy pártközi bizottság állítsa össze a tagok listáját.
387  Puzsár 2009, 61.
388  részben: Rákosmenti Híradó XIV. évf. 1. sz., 1985. április, 9., interjú Szabó Jánossal, Rákoscsaba felsza-.

. badulás utáni 1. főjegyzőjével, az rákoscsabai MSzMP pártszervezet 1. titkárával.
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A következő ülésen, április 14-én még mindig a Nemzeti Bizottság újjáala-
kításáról tárgyaltak. Közben meghívták a Szabad Szakszervezet képviselőit
is a bizottságba. Május 1-jére képviselő-testületet kellett felállítani, ehhez
pedig igazoló bizottságot kellett választani. (Ez nem egyezik meg azzal az
Igazoló Bizottsággal, ami a köztisztviselők és közalkalmazottak múltját iga-
zolta az előző rendszer idejére vonatkozóan, hanem a választási eljárásban
volt szerepe.) Wirth bizottsági tag javasolta, hogy kedden (ápr. 17.) a pártközi
értekezlet válassza meg a képviselő-testületet paritásos alapon. Emellett a
főszolgabíró utasítására a megüresedett főjegyzői posztot is betöltötték. A
választás Szabó Jánosra, a Nemzeti Bizottság titkárára esett, mivel az új sza-
bályozás szerint, ha nincs szakképzett egyén, akkor a Nemzeti Bizottságból
kell választani a betöltendő községi állásokra. 
Május 5-én tartotta az újjáalakult Nemzeti Bizottság alakuló ülését, amin el-
határozták, hogy ezentúl kéthetente tartják üléseiket. 25-én bejelentették,
hogy május 1-jétől Rákoscsaba Budapest közellátási körzetéhez tartozik, és
már csak 8 napig vannak megszálló orosz katonák a községben. Egy hónap
múlva Rákoskert közbiztonságáról tárgyaltak, mivel a felügyelet nélkül lévő
fiatalok bűncselekményeket követtek el, és Kerten nem volt rendőr. Gyarmati
András (FKgP) elhagyta az ülést, ezért más beküldését javasolták a pártnak.
A korábbi határozat sikertelensége miatt július 13-án ismét elhatározták,
hogy kéthetente péntekenként tartják üléseiket.
1945. július 31-én tárgyalták meg azt a rendeletet, miszerint a jövőben a
Nemzeti Bizottság nem szólhat bele az önkormányzati szervek munkájába,
a hatósági rendeleteket a Nemzeti Bizottságnak is be kell tartani, és ideig-
lenes határozataik és rendeleteik megszüntekké nyilváníttatnak.
1945. október 21-én az újjáalakult Nemzeti Bizottság ismét szabályozta az
ülésezés rendjét, havonta egyszeri, vasárnapi alkalomban. 
1946 márciusában a Független Kisgazdapárt helyi vezetősége az országos
botrányok miatt lemondott, intézőbizottság vezette tovább a pártot. Ugyan-
ekkor Vitárius Mihály helyettes főjegyző visszaélt a község pecsétjével, és ön-
hatalmúlag adott ki iratokat, de a Nemzeti Bizottság úgy határozott, hogy
egyelőre maradhat.
Mivel sok volt az igazolatlan hiányzás, ezért 1946. május 9-én úgy határoztak,
hogy aki kétszer igazolatlanul hiányzik, azt kizárják a Nemzeti Bizottságból.
1947. március 6-án a Nemzeti Bizottság kérte a község bekapcsolását Bu-
dapest telefonhálózatába és a „Beszkárt” (BSzKRt) hálózatába, sőt Wirth
Ádám külön kérte, hogy egy busz a Kucorgó Csárda érintésével Rákoskertre
is járjon ki.
Május 9-én bejelentették, hogy a Polgári Demokrata Párt is képviselni fogja
magát 2 fővel a Nemzeti Bizottságban, majd november 27-én felhívták a fris-
sen megalakult Nemzeti Parasztpátot is, hogy küldjön be tagokat. 1947/8 for-
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dulóján a PDP be is küldte tagjait (az immáron paritásos részvétel miatt 3-
at), de április 23-án kizárták őket. Pest vármegye Nemzeti Bizottsága
érdeklődésére azzal magyarázták mindezt, hogy az 1947-i választások során
a PDP a leadott mintegy 8300 voksból csupán 84-et kapott. A megyei
Nemzeti Bizottság mégis elrendelte, hogy a pártok a PDP-vel együtt paritá-
sos alapon 2-2 taggal alakítsák újjá a Nemzeti Bizottságot, kivéve, hogy az
MDP-nek, mint a MKP és a SzdP egyesüléséből létrejött pártnak, 4 küldötte
lehet. Az újjáalakulásra augusztus 23-án került sor.
1948. április 23-án az újjáalakulás és a tisztújítás után Virág Lajos javaslatára
úgy határoztak, hogy mivel a tisztogatások során sokan kiestek a képviselő-
testületből, az előljáróság a pártok javaslata alapján a belügyminiszter útján
egészítse ki azt. 389

Puzsár Imre
Rákosmente integrációjának története
Rákosmente integrációja tulajdonképpen két különböző folyamatot jelöl,
amik végül egyetlen jogi aktussal valósultak meg. Egyrészt a négy község
egyesülését, másrészt a községek csatlakozását Budapesthez. Rákosmente
integrációját tulajdonképpen Nagy-Budapest létrejöttének köszönhetjük. Bár
voltak korábban kezdeményezések a községek egyesítésére, a megvalósulás
mindenképpen a Budapesthez csatolásnak köszönhető. 
Nagy-Budapest fogalma a két társfőváros rivalizálása során már a XIX. szá-
zad végén megszületett Groß-Wien (1890) mintájára, és a közigazgatás
némely ágában már 1950 előtt is használták (Államrendőrség, Közmunka-
tanács, Pestkörnyéki választókerület). Az első elképzelések negyedszázaddal
a főváros egyesítése után születtek meg, aminek oka Budapest és közvetlen
környezetének rendkívüli fejlődése és egyre szorosabb együttélése volt. Pest
vármegye közigazgatási bizottsága már 1901-ben jelentést készített, hogy a
megye elégtelen közbiztonsági szervezete (csendőrség) miatt a székesfővá-
rost övező községeket rendészetileg csatolják Budapesthez (államrendőrség).
A jelentés 1902. március 13-án a miniszterelnök elé került.
1906-ban a frissen megválasztott budapesti polgármester, Bárczy István (1906-
1918, ő községesítette a gáz- és elektromos műveket és a villamosvasutat)
programbeszédében Harrer Ferenc (apja, Harrer Pál Óbuda polgármestere
volt, ő maga pedig a székesfőváros tanácsjegyzője, 1911-től tanácsnok, 1918-
ban alpolgármester, 1919-ben polgármester, 1925-től bp.-i törvényhatósági
bizottsági tag és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja, 1934-43-ig a
felsőház budapesti küldötte, 1945-től az Országos Építésügyi Tanács tagja,
1949-1969-ig az országgyűlés korelnöke) írása alapján Nagy-Budapestről

389  Budapest Főváros Levéltára, XVII.41., 1. doboz, Rákoscsabai Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
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beszélt. 1908-ban ők ketten dolgozták ki azt a tervezetet, ami a Nagy-Bu-
dapest-koncepció alapja maradt, és ami urbanisztikai, statisztikai és közigaz-
gatási elemzés alapján először tett javaslatot az egyesítendő területre (Ez
Rákoscsabát még nem foglalta magába, csak Rákoskeresztúrt, Rákosligetet
és Rákoshegyet.). Ezután több terv is készült, amelyek főként városrendezési,
építés- és lakásügyi szempontból javasolták a főváros és környékének együt-
tes kezelését.
A tanulmány szerint a főváros népessége gyorsabban nőtt a vártnál, de sta-
tisztikailag alacsonyabb volt, mint azt korábban prognosztizálták. Ennek oka,
hogy a városlakók kiköltöztek a várost övező nyaraló- és gyártelepekre,
amikből ekkor már 29 volt Budapest környékén és további 4740 hold terület
volt felparcellázva. Ezeknek előnye, hogy fejlett közlekedési hálózattal ren-
delkeztek (vasút), kisebbek voltak az adók, a gyártelepek munkát kínáltak
és a városban drágább volt a lakás és az élelmiszer. Ennek egyik oka volt,
hogy a vidéki földbirtokosok is parcellázási spekulációt folytattak, és nem
tértek át az intenzív kertművelésre (azt csak a bolgár haszonbérlők űzték),
veszélyeztetve és drágítva ezzel a város ellátását. Noha a város határain belül
is lett volna hely a terjeszkedésre, a városi tömegközlekedés hiánya és a telek-
spekulációk nem tették ezt vonzóvá, ráadásul vidéken könnyebb volt a par-
cellázás, és enyhébbek voltak vagy egyáltalán nem is voltak építési
szabályok, szabályozási tervek, ami később káros lehetett a város szabályo-
zási, telek- és építésügyi politikájára is. A kiköltözők azután beindították a
községek városiasodását, aminek költségeit azok elégtelen közhatalmi, jogi
és anyagi lehetőségeik miatt nem tudták vállalni, ahogy ugyanezen okokból
nem tudtak biztosítani más közszolgáltatásokat sem (kórházak, iskolák, stb.),
amit a fővárosba járó ingázók továbbra is Budapesten vettek igénybe, ám
ezek költségeihez nem járultak hozzá. Emiatt veszélyesnek bizonyultak
közegészségügyi (járványügyi) és közbiztonsági szempontból is. A sorok
között persze megfigyelhetők önző politikai szempontok is, hiszen a metro-
polisz fejlődésének városhatárok közé szorítása azoknak a városi telekspeku-
lánsoknak kedveztek, akik választóként és virilisként duplán is segíthették
Bárczy hatalmon maradását.
A világháború és a kommün után, amikor a Forradalmi Kormányzó Tanács
1919. április 27-én elhatározta Nagy-Budapest létrehozását Rákoskeresztúr-
ral és Rákosligettel, de továbbra is Rákoscsaba nélkül, méginkább előtérbe
került Nagy-Budapest kérdése.390 (A Budapest-környéki Közellátási Bizottság
illetékességi köre azonban kiterjedt Rákoscsabára is.)391 Egyrészt a város és
az agglomeráció további növekedése indokolttá tette, hogy városépítészeti
és –fejlesztési szempontból egyetlen nagy egészként kezeljék, másrészt vi-
szont ez politikai veszélyeket rejtett magában az uralkodó elit számára.
390  Puzsár 2015b, 10–12.
391   Iratok 1969, 315–316.
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Hiszen még épphogy csak megbocsátott Horthy a “bűnős városnak”, amely-
nek munkássága rövid idő alatt két forradalmat robbantott ki, majd hosszú
sztrájkkal tiltakozott a régi-új politikai rendszer intézkedései ellen, aminek
végére a Bethlen-Peyer-paktum tett pontot. Ez a munkásság viszont jórészt
az elővárosokban élt, és választojogát is ott érvényesíthette. Ezáltal Nagy-
Budapest a szociáldemokrácia előretörését vonhatta maga után nemcsak a
fővárosi, hanem az országos politikai életben is, amit megerősítettek Nagy-
Bécs 1892. évi és Nagy-Berlin 1920. évi létrehozásának tapasztalatai is. Bár a
budapesti listás országgyűlési választókerületek mellett létrejött a szintén
listás pestkörnyéki választókerület (Az egyéni képviselői választókerületek-
kel szemben, ahol akár a választók majd felének akarata is sutba vettethetett,
és amik határait és méreteit az erre felhatalmazott belügyminiszter könnyen
módosíthatta oly irányban, hogy a kormánypárti jelölt nyerjen, a listás kerü-
letekben a leadott voksok arányában jutottak be a pártok jelöltjei a listákról.).
1922-ben Budapest székhellyel létrehozták a Központi járást, aminek Rákos-
hegy 1924-től végig, a többi rákosmenti község viszont csak 1936-1939-ig volt
része. Hosszú ideig ez maradt az egyetlen lépés Nagy-Budapest irányába. A szak-
igazgatási szükségletek azonban kikényszerítették az 1937. évi VI. törvény-
cikk megalkotását a városrendezésről és az építésügyről, ami Nagy-Budapest
tekintetében a Fővárosi Közmunkák Tanácsa illetékességi körének 1939-től
való kiterjesztését jelentette a Székesfővároshoz csatolandó városokra és fal-
vakra. Végül újabb két rendszerváltással később az 1949. évi XXVI. törvény-
cikk hozta létre Nagy-Budapestet 1950. január 1-jével.
Az 1873-ban létrejött Budapest komoly vonzerőt gyakorolt az ország, sőt más
államok munkanélküli vagy éppen vállalkozó kedvű tömegeire. Ez a „tö-
megvonzás” pedig jelentős hatást gyakorolt a környező községek, idővel
városok településképére gyakran egyoldalúan torzítva azt. Hiszen – ahogy
látjuk majd – hiába voltak, sőt vannak 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 biztosító fővároshoz minél
közelebb igyekezett lakhelyet találni még az „elővárosokon” belül is, ha már
a főváros határán belül ez nem sikerült számára. Vagyis az új telepek
alapvetően a főváros irányába fejlődtek ki. Fontos módosító tényező volt
ebből a szempontból az agglomeráció vérkeringését biztosító, épp az 1860-
1880-as években kialakuló vasúthálózat, amely mintegy elektromágneses
erővonalakként funkcionált szintén magához vonzva a bevándorló tömeget.
Hiszen alapvetően a vasút léte hozta elérhető távolságba a fővárost ezekről
a településekről, 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.392

392 Puzsár 2015b, 6., 10–12.

145



Mivel Rákosliget és Rákoshegy Rákoskeresztúrról váltak le, nem meglepő,
hogy ezek lakóterületei már kezdettől össze voltak nőve. Rákoscsaba új tele-
pei azonban csak az 1920-as évektől kerültek közvetlen kapcsolatba előbb
Rákosligettel, majd a ’30-as évektől Rákoskeresztúrral. Ettől kezdve merültek
fel különféle ötletek a település(rész)ek összekapcsolására.
1903-ban még Rákosliget szeretett volna Rákoscsabához csatlakozni, de a
csabaiak elutasították, így 1904-ben már az önálló nagyközséggé válást céloz-
ták meg.
Az 1924. augusztus 19-i csabai képviselő-testületi ülés végén Szabó Lajos még
azt a kérdést tette fel, vajon mit szólna a közgyűlés az Újtelep (régi, tehát az
Antal-, Mathild- és Miráktelepek) különválásához. A válasz a képviselők
által keltett nagy zaj volt.393

1926-ban a 115800/1925. számú belügyminiszteri rendeletre a községi köz-
gyűlés kimondta, hogy Rákoscsaba más községekkel nincs összeépülve, és
anyagilag sem szorul rá, hogy más községekkel egyesítsék, tekintve, hogy
lakossága eléri a 7000 főt, ezért kérték a minisztert, hogy a községet más
községekkel ne egyesítse.394 Ugyanekkor azonban Dr. Pecháry Adolf és társai
kérvényezték a belügyminisztertől Rákoskeresztúr és Rákoshegy egyesítését,
de mind a községek, mind a vármegye elutasította azt.395

1930-ban Foltin Géza és társai, ligeti lakosok kérték a felparcellázott csabai
területek egy részének Ligethez csatolását, amit a csabai közgyűlés elutasí-
tott, és erre kérte a főszolgabírót is. Indoklás: így egész a Tarcsai útig kérhet-
nék a terület átcsatolását, de Csaba is kérhetné egész Liget hozzácsatolását,
ráadásul hamarosan Liget, Keresztúr és Csaba teljesen összenő, így akkor
másfajta közigazgatási változtatásra lesz szükség.
1932-ben Rákoskeresztúr tett javaslatot Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget
és Rákoskeresztúr egyesítésére, de Rákoscsaba elutasította a javaslatot, mivel
nagy parcellázások folytak a községben és alkalmasabbnak tartották arra az
időre halasztani ezt a döntést, ha már egybeépültek a települések.
1934-ben már a belügyminiszter szorgalmazta az egyesítést, és kérte a közsé-
gek hozzájárulását. Ekkor a települések már összeépültek, és a közigazgatás
is olcsóbb lett volna együtt. Egy évvel később az alispán el is rendelte az
egyesítendő község próbaköltségvetésének összeállítását, amit Keresztúr
készített el. Eszerint a kiadás 749.123 P, a bevétel 201.733 P, a hiány 547.390
P lett volna, amire 313%-os pótadót kellett volna kivetni. Rákoscsaba így nem
járult hozzá az egyesítéshez.396

1937. január 1-jei hatállyal a váci püspök egyházigazgatásilag a csabai vasú-
ton túli új telepeket az Apponyi utcáig (ma Naplás út, Apponyitelep) rendeleti-
leg a rákosligeti egyházközséghez csatolta minden bizonnyal a hívek kéré-
393  Puzsár 2008a, 228.
394 Puzsár 2008a, 222.
395 PML, IV.408.b., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, Közigazgatási iratok, 6891/1926.
396 Puzsár 2008a, 222.
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sére, mert az akkori egyedüli csabai óplébánia-templom nagyon messze esett
tőlük. Ezen felbuzdulva a bolza- és vangeltelepi lakosok aláírásgyűjtésbe
kezdtek, mire Rákosliget kampányt indított a terület, valamint a keresztúri
Vigyázótelep (Régiakadémiatelep) átcsatolásáért,397 amit egyházilag szintén a
ligeti plébániához csatoltak.398 1937-ben a főszolgabíró 21515/1937. számú
rendeletében tartotta kívánatosnak Rákoscsaba-Újtelep Apponyi eset-leg
Bártfai utcától nyugatra eső részének Ligethez csatolását. A csabai jegyző sz-
erint a község terhei ezzel csak nőnének, mert kiadásait nem csökkentené,
és Ligetnek is nőnének kiadásai, ezért inkább a 4 község egyesítését javasolta.
Hanvas János javasolta, hogy Liget csatlakozzon Csabához. A főszolgabíró
rendeletét a képviselő-testület elutasította,399 ahogy Keresztúr is ágált az ötlet
ellen. A Pestkörnyéki Újság cikke egyenesen Trianonhoz hasonlította az esetet,
amiből végül nem lett semmi.400

Az évtized végére a keresztúri Szentlászlótelep valóban elérte a csabai Mirák-
és Mathildtelepeket, így jogosan írta a Rákosi hírlap 1939-ben, hogy Rákos-
mente négy községe „öntudatlanul is a várossá alakulás felé fejlődik.”
Itt érdemes elidőznünk kicsit. A két rákosmenti község népessége már az
1900-as évek elején elérte a 10000 főt, ahol a magyar közgondolkodás szerint
a város kezdődik, 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 közigaz-
gatási egység jöhetett volna létre? Ekkoriban (az 1941-es népszámlálást ala-
pul véve) a törvényhatósági jogú városok közül a legnépesebb Szeged 136000
fős volt, a legkisebb Komárom pedig kevesebb mint 31000 fős (Rákosmente
1941-ben közel 35000 fős), tehát népességszám alapján akár ebbe a kate-
góriába is kerülhetett volna. Azonban ha jobban megvizsgáljuk a Budapest
környéki városok státuszát (Budafok 24000 fő, Kispest 65000 fő, Pestszen-
terzsébet 77000 fő, Pestszentlőrinc 42000 fő, Rákospalota 49000 fő, Újpest
76000 fő, utóbbi, Budapestet nem számítva, a megnövekedett ország 8. leg-
népesebb városa), láthatjuk, hogy csak a megyei városi (járási jogú) rangot
érhették el, a törvényhatósági jogú városit (megyei jog) nem. Mivel a legki-
sebb megyei város, Felsőbánya csak 4300 fős ekkoriban,401 ezért elég nagy
biztonsággal kijelenthető, hogy amennyiben Rákosmente már 1935-ben létre-
jön, megyei városi státuszt kap, ami fejlődési lehetőségeit minden bizonnyal
je-lentősen javította volna.402

1942-ben Budapest polgármestere (Homonnay Tivadar, aki 1942. március 8-
tól 1944. március 23-ig, a német megszállás miatti lemondásáig volt a főváros
397   18277/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai, BFL, IV.402.a.
398 Budapest templomai – Rákosmente XVII. kerület, összeállította: Budapesti Városvédő Egyesület
.....Templomtörténeti csoportja, Budapesti Városvédő Egyesület (Budapest templomai) 16.
399 Puzsár 2008a, 222.
400 18277/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai, BFL, IV.402.a.
401 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Bp., 1942 (Magyary 1942), 333–334.
402 Puzsár 2015b, 10.
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első embere.) 276 oldalas tanulmányt készített a Budapesthez csatolandó
települések kérdéséről. Minderről hivatalos megkeresés nem történt, a csabai
képviselők egy napilapból értesültek róla. Tiltakoztak az átcsatolás ellen,
mert a községeket a X. kerülethez csatolták volna, így a kerületen belül Rá-
koscsaba lakossága igen alacsony lett volna az össznépességhez viszonyítva,
ami megnehezítette volna az érdekérvényesítést, ráadásul csak Keresztúron
lett volna közigazgatási kirendeltség.403

Megemlítendő, hogy míg Rákoskeresztúron a korábban, a XIX. század végén
lényegében a parcellázások első fázisában kialakult északi (Rákosliget) és
déli (Rákoshegy) újtelepek igen korán önállósultak, addig a csabai hasonló
újtelepek (az új Rákoscsaba-Újtelep és Rákoskert), amelyek azonban csak az
1930-as években, a parcellázások 3. fázisában jöttek létre, nem voltak képesek
megtenni ezt a lépést. Bár a rákoscsaba-újtelepi lakosság egyesületet hozott
létre a község (de főképp a saját) problémái kezelésére (iskola, temető, 60
holdas szántóföld a telep közepén), igazán komolyan nem foglalkozott az
önállósodás kérdésével, inkább a szomszédos Rákosligethez csatlakozás
merült fel többször is. Rákoskert ennél messzebb jutott. Nem csak saját vasút-
állomása, postája, iskolája, orvosi rendelője, közigazgatási kirendeltsége,
csendőrpihenője volt a községtől való távolsága miatt, 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 legkésőbb, szakadékot ké-
pezve a község törzsterülete és Rákoskert között. Rákoskertnek végül nem
volt ideje önállósodni, amit az anyaközség igyekezett is megakadályozni.404

Végül 1945. után nem volt többé apelláta, bár a megváltozott képviselő-
testületek és a nemzeti bizottságok már nem is akarták. Nagy-Budapest meg-
valósulása csak idő kérdésévé vált, és hamarosan a községi vezetők is be-
látták, hogy Rákosmente települései együtt többre mennek, mint külön-
külön. 1945 márciusában a Rákoshegyi Kommunista Párt még a hegyi lakos-
ság ellátási problémái miatt kezdeményezte az egyesülést Keresztúrral.
1947. január 19-én ünnepelte a ligeti MKP megalakulásának 2 éves évfor-
dulóját. Erre az alkalomra községpolitikai tervezetet készítettek, amiben sze-
repelt a Régiakadémiatelep Rákosligethez csatolása is.405

1947. április 13-án ad hoc jelleggel a rákosmenti villamos ügyében a Rákos-
menti Nemzeti Bizottságot is összehívták. Rákosliget Nemzeti Bizottsága
későn értesült, így nem tudott részt venni az ülésen.
1948. február elsején foglalkozott vele a rákosligeti közgyűlés, hogy Rákosli-
get, Rákoskeresztúr és Rákoscsaba községeket a budapesti (?, inkább Pest

403   Puzsár 2008a, 222.
404 Puzsár 2015b, 8.
405 Dombóvári 2007, 145–159.
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megyei) Központi járásba akarják átcsatolni, amivel rákosmente települései
hosszú idő után újra egy járásban egyesültek volna. A ligetiek ezt csak abban
az esetben támogatták, ha adóhivatalilag, járásbíróságilag, telekkönyvileg,
körjegyzői és járási tisztiorvosi hivatali tekintetben is átcsatolják Ligetet a
Központi járásba.406

1948. május 27-én a 4 község vezetőjegyzői és nemzeti bizottsági elnökei
közös ülést tartottak, ahol elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a köz-
ségek várossá fejlesztésére.407 Augusztus 17-én a Rákoshegyi Nemzeti Bizott-
ság ülésén már az hangzott el, hogy Rákosváros megvalósítása küszöbön áll.
(1935-ben Budapest XIV. kerülete az országgyűlések ősi színhelye, a Rákos-
mező tiszteletére Rákosváros néven született meg, noha egyesek már ekkor
is a szintén történelmi Zugló nevet javasolták. 1950-ben azonban már Zugló-
ként szerepelt Nagy-Budapest XIV. kerületeként.)408

A Homokiszőlő, a Rózsadomb és a Zsuzsannatelep lakói már 1945. június
25-én a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottsághoz fordultak, hogy telepeiket en-
gedje Rákoshegyhez csatolni. Ez 1948. október 10-én következett be, amikor
a telepeket a Kálvária-Nagyhangáccsal együtt Rákoshegyhez csatolták.
1949 végén mind a 4 községben megtartották az 1948-ban törvénnyel 1949.
december 31-ig meghosszabbított mandátumú képviselő-testületek utolsó
üléseit, ahol egyhangúan megszavazták a Budapesthez csatlakozást, és egy-
ben tagokat választottak a fővárosi közgyűlésbe, akik Pongrácz Kálmán bu-
dapesti főpolgármesterrel a tanácsválasztásokig irányították Nagy-Budapes-
tet. Ezzel egyszerre valósult meg Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget és
Rákoshegy egyesítése és Budapesthez csatolása annak XVII. kerülete for-
májában.
Tehát végül sikerült elérni, hogy Rákoscsabát is Budapesthez csatolják, és a
négy község egy kerületet alkothatott, nem kapcsolták őket a X. kerülethez.
Ez azért is nagy eredmény, mert a XVII. (35753 fő) Budapest harmadik
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
volna el a 100000 főt, amivel még mindig csak a 4. legnagyobb népességű
kerület lett volna, igaz, hogy területét illetően viszont így is a legnagyobb
lett.409

406   ZBFL, V. 714. a., Rákosligeti Képviselő-testületi jegyzőkönyvek, VII. k., 1948. febr. 1., 7/1948. kgy. sz.,
..... 124–126.
407 BFL, XVII. 25., a Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei.
408 BFL, XVII. 24., a Rákoshegyi Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei.
409  Puzsár 2015b, 12.
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Puzsár Imre
Rákoscsaba rendvédelme és a Rákosi Rendőrkapitányság
Külön említést érdemel a rákosmenti rendőrség, mint az első közös rákos-
menti intézmény története. Itt kell különbséget tennünk a csendőrség, az
államrendőrség, valamint a községi rendőrség és éjjeli őrség között.
„Az első, a csendőrség szervezeti elveinek megfelelő közrendvédelmi testületet Fran-
ciaországban hozták létre gendarmerie néven Napóleon uralma idején. Az elnevezés
végső forrása a "fegyveres férfiak" jelentésű gens d'arme kifejezés, ami a magyar
nyelvbe pedig a kiejtés szerinti közelítő leírással zsandár formában került be.
A csendőr szó első ízben 1834-ben fordult elő a magyar nyelvben, addig - és később
is párhuzamosan - a zsandár kifejezést használták. Hivatalosan először a magyar
képviselőházban 1873. február 8-án használták a csendőr szót.
A napóleoni háborúk alatt a Franciaországhoz csatolt Lombardiában is zsandárságot
hoztak létre a császárság (mármint a francia – a szerző) más részeihez hasonlóan. A te-
rület 1815 után Ausztriához került, a korszerű közbiztonsági szervezetet azonban
tovább működtették, az 1848-as forradalmak és a magyar szabadságharc után pedig
kiterjesztették a birodalom egész területére, 1849-ben létrehozva a Császári Királyi
Csendőrséget. (A Császári Zsandárság felállításáról Alexander Bach által jegyzett
1849. június 8-iki császári rendelet határozott. -> Bach-huszárok) Ennek magyar-
országi ezredeit az erdélyi és a horvátországi kivételével az 1867-es kiegyezés alapján
megszüntették. A két megmaradt ezredből az erdélyit 1875-ben, a horvátországit
1876-ban a közös hadügyminisztérium helyett a magyar Honvédelmi Minisztérium
és a Belügyminisztérium illetve a horvát bán alá rendelték, előbbit Magyar Királyi
Erdélyi Csendőrparancsnokság, utóbbit pedig Magyar Királyi Horvát-szlavón
Csendőrparancsnokság néven.
…
A szűk értelemben vett Magyarország területén a zsandárság közbiztonsági feladatait
a vármegyék vették át, az új szervezet élére a csendbiztos került, az ő feladata volt a
megye által biztosított összegből zsandárokat (helyesebben pandúrokat – a szerző)
toborozni. Mivel azonban a megyék költségvetése szűkös volt, a kevés zsandár nem
tudta megakadályozni a betyárok ismételt elszaporodását, a betyárvilág újraterem-
tődését. A pandúrrendszer a bűnüldözésben kevésbé hatékony lévén elégtelennek bi-
zonyult. Az 1870-es években a Monarchia közbiztonsága mélypontra került.
Újjáéledt a betyárvilág, amely viszont már nem a korábbi romantikus, lázadó hősök
(Rózsa Sándor) világa volt, hanem a banditáké. A két rendvédelmi rendszer (zsan-
dárság és pandúrrendszer) közti különbséget jól mutatta a kortársak számára is az
erdélyi és horvátországi jó közbiztonsági helyzet. Ezen körülmények miatt hamarosan
felvetődött a zsandárság visszaállításának gondolata.”
1881-ben a parlament megszavazta a Magyar Királyi Csendőrség felállítását, amit
az erdélyi csendőrség bázisán hoztak létre tulajdonképpen annak működését
országossá terjesztve.. Az új szervezet 1882. január 1-jén kezdte meg működését.
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„Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy a Magyar Királyi Csendőrség nem csak
szervezeti és működési elveiben, hanem tényleges szervezeti értelemben is a napóleoni
gendarmerie örököse volt.”410 De valószínűleg nem tévedünk túl nagyot, ha a
francia zsandárságban keressük az 1848-as forradalom által létrehozott
Nemzetőrség gyökerét is.
A háború előtt Rákoscsabán is működött csendőrörs. 1910. június 24-én a
közgyűlés felhatalmazta a község vezetőit, hogy a Tanár utca elején megve-
gyenek egy telket óvoda részére, ahol azonban csendőrlaktanya építését is
elképzelhetőnek tartották. 1912. április 25-én kérelmezte a község a csendőr-
ség felállítását, amire július 5-én kapott ígéretet 2 hónapos határidővel. Így
viszont nem volt idő laktanyaépítésre, noha a telek megvolt, ezért helyette
megvásárolták a Simonovics-féle házat, az Anna utca nyugati oldalán, a Nyi-
tány utcán túl. 1920-ban a községháza emeletén található 3 iroda mellett a
csendőrlaktanyát is bérbeadták 5 évre ingyenesen az államrendőrségnek,
azonban úgy tűnik, hogy a csendőrök maradtak, mivel 1922 októberében
mondta csak fel a község a laktanya bérletét a csendőrség felé, amit 1924. de-
cember 31-ével a belügyminiszter meg is szüntetett. Ezután sem az állam-
rendőrség használta - ők a községháza egész emeletével kárpótolták magu-
kat jogtalanul - hanem a községi főjegyzőnek adták lakásul. 1924 végén ismét
csendőrök voltak az épületben. Ekkor a község a rendőrség eltávolítását és
a csendőrség meghagyását kérte a minisztertől. Úgy tűnik, hogy a „korhely
köz- és vezetőlegények” még mindig nagyobb hasznára, vagy legalábbis kisebb
kárára voltak a községnek, mint a rendőrök. 1929-ben és 1933-ban is kibőví-
tették az épületet 1-1 szobával, majd 1938-ban tervezték újabb kibővítését
egy legénységi szobával, egy fürdőszobával, egy bőröndös helyiséggel, és
egy különálló, 2 szoba-konyhás altiszti lakással, ha a csendőrség 10 évre évi
2000 pengőért bérbeveszi. Ehelyett azonban a csendőrség november 1-jével
felmondta az Anna utca 25/27. sz. alatti épület bérletét, mert az örs létszá-
mához mérten kicsi volt, az évi 2000 pengőt pedig sokallták, így 2 tisztviselő
kapott benne lakást május 1-jétől.411

Bár konkrét helyükre nem derült fény, és lehet, hogy nem is egyazon helyen
voltak, a rákoskerti csendőr- és a későbbi rendőrpihenő szerepe nem elha-
nyagolható a községrész szempontjából. Rákoskerten az előző évi rablógyil-
kosság (Komlós Mór szatócsot akkor lőtte főbe egy betörő, amikor a piactéri
üzlete ajtaja fölé szerelt csengettyű hangjára felébredve meglepte azt.) és
betörések, lopások miatt szükséges nagyobb csendőri jelenléthez a csendőr-
ség pihenőszoba biztosítását kérte 1940 közepén. A kerti lakosok év végéig
a problémát megoldották. A csendőrség szerint a kerti lopások fő oka, hogy
a telkek nincsenek bekerítve, ezért a képviselő-testület elrendelte, hogy 1941.
november 1-jéig a lakók kerítsék be a telkeket. Ebben a pontban felsorolták
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az érintett rákoskerti utcákat, pontosabban gyakorlatilag az összes utcát a Pes-
ti út és a vasút között, de azon kívül egyet sem a Schell II. telepről. Mi is ezt
vettük alapul, amikor Rákoskert határának alapvetően a Pesti utat fogadtuk
el.
A háború után a közigazgatási kirendeltséghez hasonlóan ezt az intézményt
is újra meg kellett szervezni. Göröcs József és társa kérelmezték rendőr járőr-
szolgálat, pihenő és őrszoba létesítését, aminek következtében a képviselő-
testület 1945. augusztus 25-i ülésén utasította az elöljáróságot az intézke-
désre. A belügyminiszter 150981/1947. sz. március 2-i rendeletére a rákoskerti
és a bolzatelepi rendőrpihenőkre 1000-1000 Ft-t szavazott meg a közgyűlés.
Sajnos utóbbi esetében sincs információnk arról, hogy megvalósult-e, és ha
igen, hol lehetett.412

„A városok és vármegyék ismét önállóan szervezték meg rendőrségüket, de a kisebb
településeknek is joga volt saját rendőrség tartására. Ez utóbbiak nagyságát – vagy
inkább kicsinységét – és fejlettségét az adott települések anyagi lehetőségei határozták
meg.”
Az 1873-tól egyesített főváros rendőrségét 1881-ben államosították, lénye-
gében a csendőrség létrehozásával egy időben.
„A fővárosi rendőrség államosítását, illetőleg a rendőrség megszervezését követően
megindult a küzdelem a vidéki rendőrség államosításáért.
Az első lépést Nékám Ede gyöngyösi rendőrkapitány azzal tette meg, hogy 1886.
január 17-én rendőrkapitányi kongresszust hívott össze, amelyen tizenegyen jelentek
meg. 1893-ban e mozgalom élére Hegedüs Sándor szilágysomlyói rendőrkapitány
állt, aki kongresszusok összehívásával, tanulmányok írásával, aktív és fáradságos
szervezőmunkával igyekezett segíteni a rendőrség teljes körű államosítását. 1907. de-
cember 17-én Budapesten alakult meg a Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos
Egyesülete, amelyben 67 város képviseltette magát. Igaz ugyanennyi a távolmaradók
száma is.
A vidéki rendőrség(-ek) államosításáról végül is az elhúzódó közigazgatási reform
részeként, de inkább zárásaként 1919 őszén, az 5047/1919. M.E. számú kormányren-
delet döntött. E szabályozást az 1920. évi I. törvénycikk hatályban tartotta, ami
egyúttal a törvényerőre emelést is jelentette. … Tavasszal megkezdődött a vidéki
főkapitányság szervezése.”
„1940-ben a vidéki főkapitányság … illetékessége 17 törvényhatósági jogú városra,
63 megyei városra és 26 községre terjedt ki, amelyek … összlakossága 2 633 464 fő
volt. A budapesti főkapitányság illetékességébe tartozott a fővároson kívül, 5 megyei
város és 2 község … 1 530 993 lélekszámmal.”413

412   Puzsár 2008a, 148–201.
413  http://www.police.hu/magyarendorseg/tortenet/Okor-1980.html (2015.10.27.)
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Rákosmente minden községében megszervezték a községi rendőrséget és az
éjjeli őrséget a helyi szabályrendeletek betartatására és a közrend védelmére,
valamint a bűncselekmények megelőzésére. 1920-1924-ig a csabai községhá-
zán működőtt államrendőrség, aminek illetékessége első ízben terjedt ki az
egész Rákosmentére.414

A Rákoscsabai Magyar Királyi Államrendőrkapitányság tevékenysége azon-
ban – mint láttuk, és amint a következőkből is kiderül – nem volt ínyére a
rákosmentieknek, különösen a keresztúri baloldali mozgalmak támogatói-
nak. 1924. március 26-án Szeder Ferenc szociáldemokrata képviselő interpel-
lált a belügyminiszterhez amiatt, hogy a békéscsabai szociáldemokrata
szervezet taggyűlését a helyi rendőrség betiltotta, sőt attól alapszabályt köve-
telt, mivel a rendőrség egyesületnek tekintette a szervezetet. Felszólalásában
többek között azzal érvelt, hogy egyetlen magyarországi pártnak sincs kor-
mányhatóságilag jóváhagyott alapszabálya, még a kormánypártnak sem.
Ugyanakkor idézte a belügyminiszter 24.938/1923. VIII. véghatározatát,
miszerint: „a Magyarországi Szociáldemokrata Párt rákoskeresztúri pártszervezete
működésének tudomásulvétele tárgyában a magyar királyi államrendőrség budapest-
vidéki kerületi főkapitányának 1922. december hó 28-án 7445/1922. Eln. szám alatt
a rákoscsabai m. kir. államrendőrkapitányság 1922. évi szept. hó 12-én 885/1922.
Eln. szám alatt hozott II. fokú véghatározatát nevezett párt képviseletében dr. Kiss
Jenő budapesti ügyvéd által törvényes időben benyújtott fellebbezés folytán felül-
bíráltatván, azt megsemmisítem és a szociáldemokrata párt rákoskeresztúri pártszer-
vezete működésének megkezdését tudomásul veszem. Budapest. 1923. évi április hó
6-án. A minister helyett: Nádosy sk. országos főkapitány.” Tehát 1922-ben sem a
rákoscsabai rendőrkapitány, sem a budapestvidéki kerületi főkapitány nem
engedélyezte a rákoskeresztúri szociáldemokrata pártszervezet működését,
csak a belügyminiszter nevében az országos rendőrkapitány, noha Szeder
megjegyzi, hogy ennek a pártszervezetnek sincs alapszabálya, miközben
véletlenül rákoscsabainak titulálja azt.415

A háború után szovjet csapatok érkeztek Rákosmentére is, amelyeknek egyik
nyilvánvaló feladata volt a közrend védelme a megszállás biztosítására, noha
a problémák jelentős részét épp ők maguk okozták. Rákosmente népe kez-
detben néphatalmi alakulatokat szervezett, majd mindenhol újjászervezték
a rendőrséget. Ilyen néphatalmi alakulat volt Rákoscsabán a 80 fős polgárőr-
ség K. Nagy László parancsnokságával, Rákoskeresztúron a népőrség, ami a
Fuchs-kastélyban nyert elhelyezést, valamint a szintén polgárőrségnek
nevezett rendfenntartó egység Rákosligeten Madarász György parancsnok-
sága alatt, amit azokban az utcákban állítottak fel kötelező jelleggel, ahol nem
volt orosz katona.

414   Puzsár 2008a, 100.
415  Puzsár 2016a, 11.
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Rákosligeten a rendőrség megszervezésével Jávor Lajost bízták meg, ami
február 13-án meg is alakult Bechoj Endre, Körösi Ferenc, Hatnai Géza, Brod-
mann Béla, Madarász György beosztottak és Szabó Gyula adminisztratív
munkatárs részvételével. Március 6-án Hercz Tibor javaslatára 3 rendőrt és
egy altisztet is kértek Budapestről.
Rákoscsabán március 17-én a rendőrség vezetőjét rendőrbírói jog- és ha-
táskörrel ruházták fel, így 300 pengő értékhatárig és 30 nap elzárásig (a pénz-
büntetés 10 pengőnként 1 nap elzárásra volt átváltható) ítélkezhetett, ami
továbbra is rendkívül rossz közbiztonságra utalt.
Keresztúron Duhony Pál, a rendőrség egyik parancsnoka jelentette a Nemzeti
Bizottság ülésén, hogy a Bleyer-féle házba költöztek, a létszámot a munkák
miatt 42-re csökkentik és a lakosságból éjjeliőrséget akar szervezni. A március
25-i, közös rákosmenti ülésre készülve, amin a közös rendőrkapitányság
felállításáról lesz szó, a Nemzeti Bizottság elhatározta, hogy Duhony Pált
fogja javasolni kapitánynak. 1945. április 1-jén ismét egyeztetett a négy
község a rákosvidéki rendőrkapitányság felállításáról. Végül május 1-jén
Rákoscsabán alakult meg a kerületi rendőrkapitányság, nem tudjuk milyen
funkcióval. A csabai községi rendőrség ekkor 15 főből állt, akiket a köz-
ségházán helyeztek el.

A községháza épületében működött a Magyíar Királyi Államrendőrség is. Képeslap,1915
körül. ERH digitális fotótára. Eredeti: magántulajdon 
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Május 5-én elhatározták, hogy a keresztúri rendőrséget a 3 parancsnokkal
együtt 18 főre csökkentik, a polgári leányiskolát pedig a régi csendőrlakta-
nyában helyezik el. A keresztúri rendőrség a Hanvai-házba költözött.
1945. június 12-én Hercz Tibor, a rákosligeti rendőrség vezetője bejelentette,
hogy a rendőrséget a Budapesti Főkapitánysághoz csatolták. Július 15-től a
rákoscsabai községi rendőrséget is a Budapesti Főkapitánysághoz, és a Rá-
kosliget központtal megszervezett, a négy rákosmenti községből álló kör-
nyéki vagy kerületi rendőrkapitánysághoz csatolták, ahol 220 rendőr tel-
jesített szolgálatot. Szükség is lehetett rájuk, mivel szesztilalom volt érvény-
ben, ami további feladatokat róhatott a rendőrségre. A kapitányság részére
a Szt. Imre úti Léber-villát utalták ki. Rendőrkapitány a ligeti Hercz Tibor
lett. Rákosligeten ezután 4 rendőr és 4 orosz „patrul” járőrözött, őrszobául a
Vásárhelyi-féle házat jelölték ki.
1947 februárjában a rákoshegyi Balázs Károly százados lett a Rákosi Rendőr-
kapitányság vezetője, akit 1948. március 9-én immáron őrnagyi rangban a Bu-
dapest IX. kerületi Rendőrkapitányságra helyezték át.416

416   Budapest Főváros Levéltára, XVII.41., 1. doboz, Rákoscsabai Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei,      . . .

. Budapest Főváros Levéltára, XVII.42., 1. doboz, Rákoshegyi Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei, 

. Budapest Főváros Levéltára, XVII.43., 1. doboz, Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei, . .

. Budapest Főváros Levéltára, XVII.44., 1. doboz, Rákosligeti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei
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A rákoscsabai egyháztörténet főbb eseményei 
a XX. század közepéig, kitekintéssel napjainkig

Ádám Ferenc
A római katolikus egyház reneszánsza
A rákoscsabai egyháztörténet ismertetését az előző részben a Türelmi ren-
deletig tárgyaltuk. A korszakolás azért is indokolt, mert nagyjából ez az az
időszak – a XVIII. század második fele-vége –, amikor újra változások kez-
dődnek a község felekezeti viszonyainak alakulásában. Láthattuk, hogy az
1710-es évekre a római katolikus hívek teljesen eltűntek a településről, s egy
új földesúri család kellett ahhoz, hogy egyáltalán újra teret kapjanak, ami
viszont az itteni egyházközség megállíthatatlan fejlődését indította meg.
Láthattuk, a Laffertek egyháztámogató, kegyúri tevékenységének követ-
keztében az 1780-as évekre nem csak az infrastruktúra – templom, plébánia,
iskola – újul meg, hanem Rákoscsaba, azzal, hogy plébániai rangra emelik,
a környék római katolikus híveit ellátó központ lesz. Kezdetektől fíliája Pécel,
sőt 1869. január 1-jétől  (Rákos)Keresztúr is!417

Az első plébános, Berecz István (1762-1765) díjlevele a következőképpen
hangzott: „A parochusnak Nep. szent János ünnepi ebédre a község 6 forintot ad.
Míg a másik három nagyobb ünnepre: Karácson, Husvét Pünköstkor ebéd helyett
egy tallért (1.50 forintot) fizet. Ezenkívül ad még a község 4 kocsi kenyeret; egy mázsa
sót; egy hízót vagy e helyett 6 forintot; egy mázsa marhahúst; húsz font fadgyút és
hat félfont vajat. A miseáldozathoz két urna bort. Tüzifát vagy pedig rőzsét a csabai
cserjésből szükség szerint tartoznak befuvarozni.” A katolikus és lutheránus(!)
házaspárok kötelesek voltak egy kila rozsot és 75 krajcárt fizetni, minden
egyes bentlakónak pedig adnia kellett egy csirkét, a gazdagabbjának kettőt.
Ezenkívül természetesen a születéshez, esküvőhöz, temetéshez kapcsolódó
családi események szertartásaihoz kapcsolódó stólapénzek is a bevétel részét
képezték.418 Később az egyháznak adott földek megművelését is szabályoz-
ták.
Balogh Antal (1793-1813) szolgálati idejére esett a „teljesen megfelelő” iskola
kialakítása 1798-ban és a kápláni állás megszervezése 1811-ben.419

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején regnáló Bruckner Endre
(1845-1852) plébánosnak nyílt Habsburg-pártisága miatt 1849 áprilisában,
amikor a honvédcsapatok közeledtek, menekülnie kellett a községből. (Elő-
zőleg a hozzá hasonló pártállású szecsői és kókai plébánost Damjanich
kivégeztette.)

417 Szánthó 1996. 109. 
418 Szánthó 1996. 115.
419  Szánthó 1996. 119.

156



Nagyjából ez az az időszak, amikor megváltoznak a község felekezeti ará-
nyai. Míg pl. Nagy Ludovicus 1828-ban 391 fő római katolikus és 580 fő refor-
mátus hívőt (meg 18 zsidót) jegyez föl a községben, Fényes Elek 1851-ben 480
katolikusról, 550 reformátusról, 66 evangélikusról és tíz zsidóról tud, addig
az 1870-es népszámlálás szerint Csaba teljes, 1480 fős népességéből már 748-
an római katolikusok, 623-an reformátusok, 79-en evangélikusok és 30-an
izraeliták.420

1898-ban dr. Gallovich Győző plébános megszervezte a második tanítói állást
és megnagyobbíttatta az iskolát is. Nevéhez fűződik az a „fegyvertény” is,
hogy az időközben evangélikussá lett Laffert Matild bárónőt 1902-ben vissza-
térítette ősei felekezetébe.
1906-tól dr. Lakatos Kálmánt nevezte ki a váci püspök plébánossá. Hivatali
ideje alatt nagyban normalizálódott a község két vezető felekezetének a vi-
szonya. Kellett ehhez azonban a reformátusok részéről egy Szánthó Géza
lelkész is… Lakatos írta pl. az előszót Szánthó Géza Rákoscsaba történetét
elsőként bemutató könyvébe.
1907-ben épült meg az új iskola, (a mai református Jókai iskola), 1908-ban
pedig a plébániaépület épült újjá. Bár létszámban növekedtek, korábbi re-
gionális vezető szerepüket elvesztették. 1915-ben, a templomépítéssel párhu-
zamosan megszerveződött és függetlenné vált Rákoscsabától rákosligeti
plébánia, ugyanebben az évben önálló lett Rákoskeresztúr, 1916-ban pedig
Pécel.421

Lakatos plébános utóda
1925-ben az első rákoske-
resztúri plébános, Lokai-
csek Károly lett, aki egé-
szen 1952-ig látta el Rá-
koscsabán a plébánosi fe-
ladatokat. 1926-ban ve-
zették be a villanyt a tem-
plomba, 1927-ben bővítet-
ték az iskolát is. Szintén a
nevéhez köthető a Katoli-
kus Kultúrház (ma Kato-
likus Kör) építése és több

420  Nagy, Ludovicus: Notitiae Politico Geografica Statisticae inclyti Regni Hungariae … 1828. 
. (Nagy 1828) 244.
. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára.I. kötet Fényes Elek, Pest, 1851.  (Fényes 1851) 193-194.
421 Hajnal 2010. 6-7. 

Bényi László: Lokaicsek,
rákoskeresztúri plébános

karikatúrája 
(ERH)

157



katolikus egyesület megalakítása (Credo, Szívgárda, Katolikus Kör, stb.)
Ez időben épült fel a második rákoscsabai katolikus istenháza, a rákoscsaba-
újtelepi Szent Erzsébet templom is. Az építés gondolata 1933-ban fogant meg
a környék lakóiban, templomépítő bizottság alakult. Mulatságok, vásárok,
előadások szervezésével gyűlt a pénz az építkezéshez. A költségekhez nagy-
ban hozzájárultak az Egyesült Államokban élő magyar emigránsok. A tem-
plom 1938-1939-ben épült fel (a hajó mellé tervezett harangtorony nélkül).
Tervezője Fábián Gáspár építész, a kivitelezője Hajagos Andor építőmester volt.
Zadravetz István tábori püspök szentelte fel 1940-ben.422

Az egyházközség területét Rákoscsaba plébániájáról választották le és 1947
után emelték önálló plébánia rangjára. A harangtorony a templomszentelés
25. évfordulójára 1965-1966-ban készült Sámson József építészmérnök tervei
szerint. Ezzel alakult ki templom ma látható, külső-belső egysége. 
1949-ben, a szocialista rendszer előtti utolsó olyan népszámláláson, amikor
rákérdeztek a felekezeti hovatartozásra, Rákoscsaba 15601 fős lakosságából
10918 vallotta magát római katolikusnak, 3264 reformátusnak, 804 evangé-
likusnak, 216 görög katolikusnak és 55 zsidónak.
A Rómához hű, görög rítusú katolikusok (görög katolikusok) szervezője a
XVII. kerületben a Kozma Lajos paróchus volt. 1969 és 1990 között a Szent
Kereszt Plébániatemplomban (és
más katolikus templomokban) volt gö-
rög liturgia. Saját istentiszteleti helyet
1987-1990 között sikerült felépíteniük
Rákoscsabán. Az egyház-község neve
azonban továbbra is “keresztúri” maradt:
Istenszülő Oltalma Rákoskeresztúri Görög
Katolikus Egyházközség. 
A templomnak tornya nincs, így a te-
tőn lévő kereszt hirdeti az épület ren-
deltetését. Homlokzati freskóját, a
„Mennybemenetelt” bizánci stílusban
festette meg Kisléghy Nagy Ádám és
Bukta Norbert festőművész. L alakú
imatermében a két hosszanti tér talál-
kozásánál van a szentély. Hátsó falát
középen az Utolsó vacsora képe, két-
oldalt az Istenszülő illetve az Ítélő Krisz-
tus ikonja díszíti.423

Képeslap a látványtervvel 
(ERH, másolatban)

422 Budapest templomai XVII. 25-26.
423 Budapest templomai XVII. 32.
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Ádám Ferenc
A megkérdőjelezhetetlen tekintélyű református gyülekezet
Szánthó Géza könyvét olvasva feltűnik az olvasónak, hogy az 1780-as 90-es
években és az azt követő időszakban milyen korlátlan tekintélye volt saját
közössége előtt egy református lelkésznek. Noha ugyanekkor a gyülekezet
ítéli meg a lelkész tevékenységét: ha elégedetlenek voltak, mehetett Isten
hírével. Ezen időszak református egyháztörténetének ismertetésekor Szánthó
– nyilván, mert érdekesnek találta az ezeket ismertető forrásokat – sokat
foglalkozik a csabai közösség tagjainak erkölcsi kilengéseivel, hibáival és az
azokat követő retorziókkal. Nem is annyira bűnök elkövetése döbbenti meg
az olvasót, inkább a büntetések formái. Ezek közül még teljesen természetes-
nek tűnik egy egyházi vezető részéről az, hogy „kiprédikálja” vagy ahogyan
ők fogalmaznak, a „kathedráról is publicaltatja” a bűnös nevét és a cselek-
ményét majd „bűneinek jelképeivel” kiállítják a templom ajtajába (kipel-
lengérezik). De az, hogy 10, 15, 25 pálca- vagy korbácsütésre ítéljék a de-
likvenst, ma már elképzelhetetlen. Meg is jegyzi Szánthó Géza, hogy az
erkölcsi javulás érdekében ezek nagyon bátor lépéseknek minősíthetőek,
mert az inkvizíció, amely ezeket a fenyítéseket az egyházi büntetések közé
állította már egész római katolikus egyházban, még Spanyolországban is
végnapjait élte… A bűnök pedig leggyakrabban: káromkodás, rágalmazás,
tiltott szexuális viszonyok. (Például Szabó Pálné azért kapott 10 korbácsütést,
mert a „Mélt. uraság pintérjére azt fogta, hogy vele köze volt néhány ízben.” Az
már csak Szabóné elvetemült jellemére utal, hogy ezekért a korbácsütésekért
úgy állt bosszút a lelkészen – Szombati János van itt ezen időszakban 1795-től
1799-ig –, hogy elhíresztelte: vele is néhányszor köze volt. Ezért aztán kipel-
lengérezték.424

A régi kőtemplomhoz a reformátusok 1812-ben építettek tornyot. Az épületet
Törő János (1827-1847) renováltatta még ugyanebben az esztendőben, 1832-
től parókiát építtetett, 1838-ra pedig az iskola és a tanítói lakás felújítása való-
sult meg. Törő Lajos (1869-1903) szervezte meg a második tanítói éllást, s az
iskolaépületet is bővíttette, a legnagyobb feladatban elvégzésében, az új tem-
plom felépítésének munkálataiban azonban halála miatt már nem vehetett
részt. Ez utódjára, Rákoscsaba huszonnyolcadik református lelkészére, a
település mindmáig legismertebb egyházi személyiségére, Szánthó Gézára
(1903. szept. 13-1933. aug. 29.) várt. Ugyanis az alispáni hivatal mérnöke már
1903 decemberében megtiltotta az épület további használatát, életveszé-
lyesnek nyilvánítva azt. Az utókor számára nem teljesen világos, hogyan is
kerülhetett sor az Árpád-kori, (ha nem római), alapokon nyugvó, való-
színűleg a felmenő falai jelentős részét is abból a korszakból öröklő,
műemléki nyilvántartásban szereplő épület lebontására, de tény, hogy

424 Szánthó 1996, 62.
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utoljára 1904. május 17-én hívták istentiszteletre harangjai Rákoscsaba lakóit.
Sajnos a templom kinézetéről egyetlen hiteles fényképfelvételt ismerünk a
mai napig, egy képeslapot, ez is csak a közelmúltban került a látókörünkbe.425

A helyén épült fel a jelenlegi templom, gótizáló stílusú templom, Strasser Al-
bert tervei szerint, amelyet 1905. április 9-én szentelt fel Mády Lajos, a Pesti
Református Egyházmegye esperese.
Szabadon álló, egyhajós, gótizáló stílusú épület, amelynek főhomlokzata a
Csaba vezér térre néz, oldalhomlokzatát támpillérek tagolják, a szentélysze-
rűen kiképzett hátsó homlokzat a nyolcszög három oldalával záródik. A
homlokzati középtornya téglalap alaprajzú, amelyet gúla formájú sisaktető
koronáz. A kapu timpanonjában az 1904-es évszámot találjuk. A torony alsó
szintjén 1856-ban és 1904-ben készített, a templom történetét emlékeztető
vörös márványtáblák olvashatók.  
Az épület külső megformálása az északnémet gótikus téglatemplomok
világát idézi. A 350 férőhelyes épületet belső elrendezése a klasszicista stílus-
ban épült alföldi református templomok elrendezését idézi: a rövidebb falak
előtt egy-egy karzat épült, a liturgikus tér középre került. Az orgonát 1905-
ben ifjabb Rieger Ottó budapesti gyárában készítették, amely 1137 opus szá-
mot kapta. Az orgonaház három részre tagolt, fialé tornyocskákkal,
kúszólevelekkel és négytagú karéjú díszítésekkel ellátott.

A régi református templom, 1904-ig készült képeslapon.  Kiadta: Ungvári Kálmán. 
ERH: digitális másolat, eredeti: magánulajdon

425 Szánthó 1996, 91-97.
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Három harangját Seltenhofer Frigyes soproni öntödéjében öntötték 1907-ben
és 1928-ban. A templom külső falán az épület és előzményei történetét, a pa-
rókia utcai oldalán 1705. július 4-6-án II. Rákóczi Ferenc ott-tartózkodását
emléktáblák örökítik meg.(1993)426

Az 1948-as államosításig az épülettel szemben feküdt az egyház elemi/ál-
talános iskolája, amelyben ma a Betlehem óvoda működik. A reformátusok
2011-ben indították újra az alapfokú oktatást a Rákosmentén, az egykori ka-
tolikus iskolát (Jókai Mór Általános Iskola) működtetik. A reformátusok jeles
kulturális egyesülete az 1903-ban alakult, ma Szánthó Gézáról elnevezett
énekkar.

Ádám Ferenc
Evangélikusok Rákoscsabán
1880. december 29-én, Bobor György mészáros mester házában alakult meg
a rákoscsabai evangélikus leányegyház. Lelkésze a rákoskeresztúri ev.
lelkész Dubovszky Nándor lett, gondnoka Laukó István. A község 63 evangé-
likus lakosa járt Rákoskeresztúrra templomba. 1908-tól azonban a keresztúri
evangélikus pap a reformátusok csabai templomában tartotta az istentisz-
teleteket. (Bár Szánthó Géza szerint „a lelkész … erősen tót kiejtésű beszédeit
nem igen tudták élvezni!”)428 Egyébként a gyerekeik a református iskolába jár-

Varga Mihály a saját üzletéből látható látványt kiadta képeslapon is 1916-ban.
Fotó: Divald és Monostory, Budapest. Erdős Renée Ház, fotómásolat; eredeti: mgt.

426 Budapest templomai XVII., 13-14.
427 Kósa 2006, 141-147
428  Szánthó 1996, 145.
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tak, temetni is a református lelkész temette őket. 1911-ig a hívek száma 100
fölé emelkedett, ekkor a keresztúri egyházközség fiókegyházává váltak. Ha-
marosan felmerült azonban a szándék, hogy akár Pévcellel egyesülve önál-
lósodjanak. A püspök 1929-ben létesített péceli missziói lelkészi állást, aki a
csabaiakat is ellátta. A városegyesítéssel Rákoscsaba másik esperesi hatás-
körbe kerül, s újra visszakerül a korábbi anyaegyházhoz. (Úgy tűnik azonban
Pécellel csak 1983-ban szűnik meg véglegesen a kapcsolata, amikor is ők Isa-
szeggel együtt a nagytarcsai gyülekezet szórványai lesznek.
Már 1910-ben gyűjtés indult templom építésére, de a pénzt elvitte a háború.
Az 1935-ben alakult Templomépítő Bizottság és a Nőegylet segítségével újból
gyűjteni kezdtek. 1937-ben vásároltak telket és kérték fel Sándy Gyulát a ter-
vek elkészítésére. (Sándy Gyula neves építész, pl. Budai- és a Zágrábi Posta-
palota tervezője szívesen fogadta a felkéréseket a kicsi, takarékos kivitelezésű
evangélikus templomok megtervezésére. Az összes rákosmentit is ő ter-
vezte.)  A templomot 1939. június 11-én szentelte fel Raffay Sándor püspök. 
Az épület tornyán a székely templomokra jellemző, de arányukban egészen
kicsi, magyaros hatású „fiatornyos” megoldást alkalmazta az építész. A to-
rony baloldalt simul az épülethez. Díszítést mindössze a kapubéllet ívei és a
homlokzaton végig vonuló egyszerű mértani alakzatok jelentenek. A sima
falakat négy, álló téglalap formájú ablak tagolja.
Az oltáron hatalmas fakereszt. A Trajtler Gábor orgonaművész által tervezett,
díjnyertes orgonát az Aquincum Orgonagyár készítette 1976-ban.429 

A csoportkép az épület felszentelésekor készült. KözépenRaffay Sándor püspök

429 Budapest templomai XVII., 28.
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Ádám Ferenc
Izraeliták Rákoscsabán  
A statisztikákból kitűnik, hogy Csabán a XVIII. század végétől kezdődően,
mindig is élt egy-két zsidó család. Nagy Ludovicus például 1828-ban 18,
Fényes Elek 1851-ben 10 főről tud, az 1870-es népszámlálás pedig már 30
izraelitát talál a községben.430 Az elsősorban a helyi kereskedelmet, szolgál-
tatásokat kézben tartó zsidók között olyan, a közélet más területeiről
visszaköszönő nevekkel találkozhatunk, mint Ungvári Kálmán, Deutsch Mór,
később Varga Mihály, Goldman Antal. 
A zsidó közösség 1873-ban alapítja meg a hitközséget. Egy ideig a péceli zsi-
nagógába járt, majd mivel saját imaházuk nem volt, a szombati és az ünnepi
istentiszteleteket a tagok lakásának egy-egy szobájában tartották.
1902-ben a közösség megvásárolta a Petőfi utca 3. sz. alatti házat és azt áta-
lakította imaházzá.Az 1910-ben indított gyűjtés zsinagóga építésére sikerte-
len maradt.431 A zsinagóga adományokból épülhetett fel, 1925-ben.432 A sátor-
tetős, emeletes, vakolatlan téglaépület, utcafrontján, Valószínűleg az udvarin
is), fölül négy ívesen lekerekített, alul négy egyszerű, négyszögletes ablakkal.
A tető mindkét csúcsát a mózesi kőtáblák díszítették. Bejáratához lépcső
vezetett, fölötte nagyméretű, kerek üvegablakkal. Az épület külső méreteiből
kiindulva a belül ’U’ alakban körbefutó fa karzat lehetett a nők számára. Az
épület téglaburkolatán a díszítést a kiemelkedő íves keretezések jelentették.433

Állaga az 1940-es évek második felében alaposan leromlott, átépítése után
kereskedelmi funciót látott el,434 egyes visszaemlékezések szerint tégláit a
Micsurin úti általános iskola építésekor (1951-52, bővítés 1954) fölhasz-
nálták.435

Az épület sorsa és a népszámlálási adatok statisztikái – 1941-ben 406, 1949-
ben már csak 55 fő élt itt – is érzékeltetik a csabai zsidóság tragikus sorsát.
Nagy részüket koncentrációs táborokban, valószínűleg első sorban Ausch-
witzban gyilkolták meg 1944-45-ben. A rákoscsabai gettó, ahova bevago-
nírozásuk előtt gyűjtötték őket, a József utca 4. számban volt.

430 Nagy 1823. x244., Fényes 1851, 194.
431 Szánthó 1996, 151-156
432 A dátumot közli: Hódos 2006
433 Kép: http://magyarzsido.hu/images/zsinagogak/Rakoscsaba.jpg (2017. nov. 10.)
434 Németh Lajosné közlése
435 Hódos 2006 
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Ádám Ferenc
Tekintélyes kisegyház: a baptisták
A rákoscsabai felekezetek között a XIX. század végén igazi „sikertörténet”
a baptistáké. Még Szánthó Géza is, aki több helyen elég „távolságtartó”
módon nyilatkozik róluk, (hiszen jónéhány hívét eltérítették), kénytelen némi
respekttel tárgyalva, felvenni őket könyvébe.436 A baptista gyülekezet első
hivatalos anyakönyve szerint 1886. október 4-én történt az első rákoscsabai
hívő, Kovács Mihály vagy a felesége, esetleg Nagy Júlia – pontosan nem
deríthető ki a név –, bemerítése.437 Az első istentisztelet helye a Rákos
utcában, Varga Sámuel szalmatetős kis házában volt. Megfordult itt Lajos János
(1833-1900) is, aki mint evangélista, 1885-ben jutott el először Rákoscsabára,
hogy megváltójáról, újjászületett életéről bizonyságot tegyen. Kornya Mihály
(1844-1917), a legnagyobb paraszt-apostol, aki 11000 embert merített alá
egyedül, több mint négy évtized alatt, is többször eljött Rákoscsabára. A köz-
ségben a bemerítés a Rákos-patak felduzzasztott szakaszán történt.
A csabai baptisták első ízben a Budapest, Wesselényi utcai gyülekezethez
tartoztak, 1895-re azonban úgy megerősödtek, hogy Tahitótfaluval, Szadával
és Őriszentmiklóssal együtt megalakították a Pest-felsővidéki körzetet. Az
első csabai lelkipásztor Udvarnoki András (1896-1901) lett, őt Orosz István
követte.
Bemerítkezés a Rákos-patakban, 1900 körül. Eredeti fotó: a Baptista Gyülekezet tulajdona

436 Szánthó 1996. 157-162.
437 Dr. Mészáros Kálmán: A rákoscsabai baptista gyülekezet története (Monográfia) A Baptista The-.

. ologiai Szeminárium Egyháztörténeti Tanszékének jegyzetei. Budapest, 1986. (Mészáros, 1986) 27-31.
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A hívek eleinte egyes családoknál tartották összejöveteleiket, majd számuk
növekedése miatt szobát béreltek és amikor ez is kicsinek bizonyult, egy
imaház építésére szánták el magukat. Velez István és neje megvásárolták a
házuk melletti, Zrínyi utca 35-ben található ingatlant és felajánlották a telkét
az imaház építése céljára.438 Erről 1901 január huszadikai ülésén döntött a
gyülekezet s az év végére már állt is az ország akkori, egyik legszebb és leg-
modernebb imaháza. Mindössze 35-en voltak ekkor, de országos gyűjtés is
segítette az építőmunka megkezdését. A tervezéssel és az építés vezetésével
a nagyváradi Kovács Sándor baptista építészt bízták meg. 
A 15 x 10 méteres alapterületű imaházban 200 ülőhely van. A szakrális térben
a kereszt alatt látható a bemerítő medence, az úrasztala és a szószék. A mai
berendezés művészi faragását Tóth József készítette el.A szakrális tér jobb
oldalán az Angster orgonagyár készítette orgona játszóasztala, a kereszt felett
pedig az orgona sípjai helyezkednek el. 439

Ádám Ferenc
Hetednapi adventisták, Üdvhadsereg, Jehova Tanúi…
A Hetednapi Adventista eszméket Debreceni Sándor hozta magával a frontról
Rákoscsabára még az első világháború idején. A „bibliás őrmester”, aki a
fogságban egy bibliát kapott és a Hetednapi Adventista Egyház tanainak a
követőjévé vált majd szülőfalujában megalapította a gyülekezetet és annak
lelkésze lett.440 Imaházuk ma a Borsfa u. 55 szám alatt található, ahol az Ad-
vent Kiadó is működik.
Az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezete 1992. július 1-jén nyitotta meg
kapuit a XVII. kerület Óvónő u. 3. sz. alatt. 1996. december 15-én a közösség
egy szebb, nagyobb épületbe költözött a kerületen belül, a  Lemberg utca 38-
ba, a volt Goldmann strand helyére, és azóta folyamatosan itt vannak, szo-
ciális intézményeket is működtetve a helyszínen.441

Napjainkban a Jehova Tanúi Királyság Terme az Óvónő utca 16-ban várja a
kisegyház híveit, míg a különböző neoprotestáns, többnyire pünkösdi indít-
tatású felekezetek inkább bérelt helyeken vagy családi házakban tartják
összejöveteleiket.

438 Tóth József Emlékezések a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet megalakulásának idejére. 
in: Mészáros, 1986.33.

439 Budapest templomai XVII. 12.
440 Rákosmente és a Nagy Háború. Időszaki kiállítás. 2014. Erdős Renée Ház. 

Adatközlő, kölcsönző: Németh Lajosné
441 www.udvhadsereg.hu, 2017. november 10.
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A rákoscsabai iskolák története az államosításig

Szanyi Dezső
A Rákoscsabai Református Elemi Népiskola442

1856-ban az egyházi közgyűlésen – a költségek növekedése miatt – megemel-
ték a fizetési kötelezettségeket. Így a lelkész és a tanító, akik császári rendelet
folytán, az iskolából kikerült gyerekeket vasárnaponként oktatják, a szülőktől
minden ilyen gyermek után egy szekér trágyát kaptak.
1857-től 1859-ig az iskola tanítója Jakab István. A gyermeklétszám: 48 fiú, 50 le-
ány. 1859-től 1899-ig Homonnai József, akit egész életében szeretet övezett és
40 évi szolgálat után itt is halt meg.
1859. szeptember elsején kelt az a nyílt császári parancs, amely elvette az
egyházaktól saját iskoláik fölött való rendelkezés jogát. Válaszul az 1860-as
presbiteri gyűlésen egy bátor végzést hoztak a rendelet ellen, melyben hi-
vatkoztak az 1790/91-es országos törvény által biztosított jogaikra. Bizonyí-
tották, hogy a református egyház 300 éve fennállása alatt mindig ura volt
önmagának. Szerencsére a császári parancsot a politikai események miatt
visszavonták, és visszaállt a régi rend. 
Közben az iskola és a tanítói lakások annyira elavultak, hogy hatóságilag
megtiltották azok további használatát. Az egyházi gyűlésen – 1860. május
17-én – megszületett a határozat az újjáépítésről: „oly módon, hogy a régi épület
egészen szétveretvén, az új épület egyenes vonalba 19 öl és 31/2 öl szélességű lészen.
S benne lesz két tanítói szoba, egy konyha, egy kis gyermek bejárás, folyosó, egy tágas
iskola és istálló.” Őszre állt az épület, aminek költsége 932 forintot tett ki. 
1869-ben Törő Lajos lelkész került a gyülekezet élére. Az iskola ismét bővítés-
re szorult. A két tanterem megépítésére futotta az energiájából, sőt, kemény
harcok árán, de megszervezte a második tanítói állást is. 
1877-ben kimutatás jelent meg a pesti egyházmegye iskoláira vonatkozóan.
A rákoscsabai református iskoláról a következőket állapította meg: „Fiúk,
lányok vegyesen vannak a teremben; egy tanító vezetése alatt 45 fiú és 46 lány tanul;
nem minden tantárgyat tanítanak; a szolgalmi idő nyolc hónapnál kevesebb; a tanítás
eredménye szerint az iskola középszerű minősítést kapott; a tanítói fizetés 300 forint;
az iskolaépületek a törvény kívánalmainak részben megfelelnek; az iskola taneszkö-
zökkel csak részben felszerelt; bútorzata hiányos; a tankötelezettség életbe van léptet-
ve; az elemi iskola hat osztályos; a tanulók közül többnek nincs tankönyve; a szegény
gyerekeket nem segítik ruházattal; az iskolának van annyi jövedelme, hogy abból fenn
lehet azt tartani.”
1880-ban a tanügyi bizottság jelentése szerint Rákoscsabán himlőjárvány
miatt az iskola hetekig szünetelt. Ugyanebben az évben a királyi tanfelügyelő

Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004, 21-27.
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meglátogatta az iskolát, használatra alkalmatlannak találta. Elrendelte ki-
javítását, és egy segéd- illetve másodtanítói állás megszervezését is, hiszen a
gyerekek létszáma meghaladta a 80-at. A rendelet sok gondot okozott. A kér-
dés az volt, hogy megtartják-e az iskolát vagy átadják a községnek. A pres-
bitérium egy évig halogatta a döntést, míg szigorú utasításra megszületett a
határozat: „Iskolánkat a községnek átadjuk...” Itt meg is szűnt volna létezni a
reformátusok iskolája – „veteményeskertje” –, de a község képviselő-testülete
– zavart pénzügyeikre hivatkozva – nem volt hajlandó átvenni az iskolát. A
lelkész ekkor felajánlotta az iskolát az államnak. A válasz sokáig késett. Nem
volt mit tenni, kimondták: „Az iskola ügyeit az egyház a maga erejéből fogja ren-
dezni.” 1889-ben ráadásul leégett az iskola, amit a következő évben csak
nagy-nagy áldozatokkal tudtak rendbe hozni.
Az 1893. évi püspöki látogatás miatt készült jelentésben Törő Lajos lelkész
meglehetősen sötét színekkel festette le a gyülekezet állapotát. Mindenekelőtt
a közerkölcsiség ismertetésénél kiemeli a tiltott szeretkezés, vadházasság,
korhelység, éktelen káromkodás elég gyakori eseteit, a gyülekezeti élet rová-
sára űzött belső pártoskodást, a vallás és iskola iránti közönyt, a gyermekek
iskoláztatásábani hanyagságot.... Kimutatásában szerepelt az egyházközség
lélekszáma, mely 751 főt tett ki. Beszámolt az iskola állapotáról is, miszerint
van egy kétszobás tanítói lakás istállóval, óllal, pincével, van egy másodta-
nítói szoba és két tanterem. 
1897-től 1902-ig Széll István, 1899 és 1900 között Cseke Gábor volt a tanító.
Gyors távozása után Borbély Ferenc (1901-1902) hasonlóan kevés ideig taní-
tott. Az újonnan kinevezett rektortanító Korsós László lett, aki kiváló orgonista
és énekvezér is volt. 
1902-től 1909-ig Czeglédy Antal működött másodtanítóként. Ő a hazafias ün-
nepélyek lelkes szervezője, rendezője, valamint talpraesett alkalmi költemé-
nyek és kuplészövegek gyártója is volt. (Verselményeit C. Anti néven írta alá,
ez, meg alacsony termete is indokolta a Canti becenevet.) 1909-től 1912-ig
Batár Endre, 1912-től Zilahy Ferenc lett a másodtanító.
1910-ben a királyi tanfelügyelő szigorúan meghagyta, hogy mivel a tanter-
mek nem felelnek meg az előírt méreteknek, építtessen az egyház megfelelő
iskolát. A gyerekek száma ekkor már 140-re nőtt. Az iskola 1910 szeptem-
berére elkészült. Ekkor adták ki azt a rendeletet, hogy nem szabad tandíjat
szedni, csak beíratási díjként 2 koronát, s aki ezt sem tudja fizetni, annak el
kell engedni.
Mikor Korsós László tanítót 1915-ben behívták katonának a lelkész – Szánthó
Géza – vette át a gyerekek tanítását az iskolában. 1916. szept. 22-én Zilahy Fe-
renc tanító szemei miatt végleg szabadságoltatván a katonaságtól 14 hónapi
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harctéri szolgálat után ismét megkezdte az iskolai munkát Barsy Margit
óvónővel, ki a tisztiiskola miatt óvodai oktatást nem végezhetett. 1917. ok-
tóber 31-én a reformáció indulásának 400. évfordulójáról díszünnepséggel
emlékeztek meg az iskolában is. 
1919. április 12-én – a Tanácsköztársaság idején – az iskolákat elvették az egy-
háztól, a vallás tanítását megtiltották, és minden anyagi támogatást megvon-
tak. A református iskolát a rektori konyhával tiszti étkezdének foglalták le.
Szeptemberben visszaállt a régi rend, de a tanítást akadályozta a román ka-
tonaság, akik beszállásolták magukat az iskola épületébe. 
1922-ben a tanerők száma 4-re emelkedett. Igazgatói állást szerveztek azért,
hogy a tanítás egyöntetű legyen. Szakképzettsége és „ügybuzgósága” miatt
Zilahy Ferencet választották igazgatónak. Közben miniszteri rendelet kérte,
hogy a beosztott állami tanítókat vegye át az egyház. A két tanítónőre nagy
szükség lett volna, de a templomépítési adósság miatt nem tudták fizetni
őket, ezért a tanítónőket áthelyezték.
A kézimunka oktatása miatt – amit a szülők már elvártak ettől az iskolától is
– kénytelenek voltak megszervezni a harmadik tanítói állást. A Néptanítók
Lapjában meghirdetett állásra Kádár Gabriella (a helybeli Kádár Sándor jegyző
lánya) jelentkezett. Időközben a gyerekek száma is 162-re nőtt, ami a ne-
gyedik állást is szükségessé tette. El is készítették a 4. tanító díjlevelét, és
Farkas Sándor tanító is megkezdhette munkáját. Ügyesen orgonált és szép

A református iskola egy, az 1940-es években készített felvételen. (ERH)
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hangja is volt. Közben a miniszter hozzájárult a botrányos életet élő Korsós
László nyugdíjazásához, amit a presbitérium kezdeményezett, alkalmat-
lannak titulálva őt. 
A községi orvos kifogásolta az iskola tisztaságát. A probléma megoldására
10 véka rozsot szavaztak meg a harangozónak, aki ezután rendben tartotta
az iskolát. 
A karácsonyi és újévi ünnepeket színielőadásokkal tették ünnepélyesebbé.
A darabokat Farkas Sándor írta, és feleségével (Kádár Gabriella) tanították
be a gyerek és felnőtt szereplőket. 
A 30-as években komoly gondot okozott az egyháznak az iskola fenntartása,
s nem volt elég pénz a fejlesztésre sem. Egy-egy tanítóra 50-60 gyerek jutott,
miközben a községi iskolában csak 30 tanulóval foglalkozott egy tanító. 
A II. világháború után az iskolák államosításával lezárult a református iskola
története. Az 1989-es rendszerváltás után az egyház visszaszerezte épületét,
és a Rákoscsaba utcában a volt iskola helyén a Betlehem óvoda működött.  

Szanyi Dezső
A római katolikus iskola443

1859-ben Marencsik Károly plébános egy új iskolatermet építtetett „minden
szükséges eszközökkel felszerelve 800 o. é. forintért.444 ” A negyedik tanító Kirics
István mindössze 5 évig, 1870-1875-ig viselte hivatalát a községben. A gyer-
mekekről nem maradtak fenn dokumentumok, így róluk képet csak általá-
nosságban alkothatunk a korabeli viszonyokhoz képest. 1875-1913-ig id. Merva
Ferenc lett a kántortanító, Merva Ignác fia. 1881-ben a megyei alispán a refor-
mátusok és a katolikusok temetőjének bezárását rendelte el, mert mind- kettő
a falu közepén feküdt. Ezután a temetőt egy helyen, egyenlő arányban kap-
ták a faiskola helyén. A temető azért is érdekes az iskola szempontjából, mert
a szerződés úgy szólt, hogy 30 év múlva a katolikusok tulajdonába menjen
át régi temetőjük. Itt telkeket lehessen kimérni, s az így befolyt összeget az
iskola fenntartására kell fordítani.
1896-ban, mikor a kántori lakás és az iskola már szinte használhatatlanná vált,
2000 Ft költséggel újat építettek. Ezt az összeget részben közadakozásból,
részben a vadászati engedélyekből és a régi temetőből kihasított telkek
eladásából teremtették elő. Az iskola számára az egész felszerelést ingyen sze-
rezte be a fővárostól a lelkész és Merva Ferenc tanító úr. Az így felépült iskola
a lakosság szaporodása miatt mát két év múlva bővítésre szorult. Szükségessé
vált egy második tanterem és egy másodtanító. Az 1300 Ft-os költségből 200
Ft-ot dr. Gallovich Győző plébános gyűjtött a hívektől, a többit az egyházi
pénztárból és pótadóból fedezték. A tanterem mellett a másodtanító részére
egy lakószobát is építettek az 1898-ban Kosdról idekerült Genzor János tanító-
443 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004, 15-21..
444   osztrák értékű forint
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nak, aki 9 évig tanított itt. Méltó utódjául Fridrich Viktor válasz-tatott, majd 3.
tanítóul ifjú Merva Ferenc, majd pedig Barankovics Emília lépett munkába, kinek
megválasztásával egy jó tanerőt nyert az iskola, mert rendes óráin kívül kézi-
munkára is oktatta heti két órában a felsőbb osztályok leánynövendékeit.
1905-re jutott el az egyház újból oda, hogy helyreállítási problémái voltak az
iskolával. Az új plébános dr. Lakatos Pál a kegyúrnővel, Laffert Matild bárónő-
vel és az iskolaszékkel beszélte meg a problémát. A községnek ekkoriban
4500 lakosa volt. Az iskolaszék kimondta, hogy a meglévő két tanterem mellé
még kettőt kell építeni, de nem a kántori udvarban, hanem a régi temetőnek
a Petőfi és a Temető utcák találkozásánál lévő sarkán. Tanítói lakások
építéséről is határoztak, hogy ne kelljen a továbbiakban lakbér hozzájáru-
lást fizetni a tanítóknak. A jövőre gondolva, még a leendő óvoda helyét is itt
jelölték ki. Az építést 1907 tavaszán kezdték el. A kőműves Gubicza József, az
ács Mauer Gyula és János, az asztalos Stefanovics Vincze helybéli iparosok vol-
tak. A belső fölszerelést most is a fővárostól kapták ingyen. A költségek még
így is tetemesek voltak: 25955 korona 52 fillérbe került.

Tantestület kb. 1930 körül. Állnak, balról jobbra: Óbert Margit, Méry Mihály, Vitárius
Mihályné és Lukács Tiborné; ülnek Merva Ferenc igazgató, Lokaicsek Károly plébános és
Fridrich Viktor. (ERH)
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1912-ben a váci püspök megtisztelő látogatást tett a fennállásának 150. év-
fordulóját ünneplő iskolában is. Az idős Merva Ferenc itt adta át fiának a
kántortanítói „stafétabotot”. Az új iskolaépület tanítói lakásait ifjú Merva
Ferenc és Fridrich Viktor foglalták el. A templom melletti két tanterem azon-
ban továbbra is működésben maradt. (Csak jóval az államosítás után bon-
tották le. Az új iskola kiegészítő helyisége volt, ahol barkácsoló szakkör
működött, melyből később a politechnika445 fejlődött ki.)
A fejlődés további tanári állások szervezését tette szükségessé: 1913-ban
Raikovits Kálmán, 1920-ban Vitárius Mihályné került az iskolához. 
Az I. világháború idejéről kevés feljegyzés maradt fenn. Az iskola épületét a
katonaság vette igénybe és katonatiszteket képző alakulat működött. 
Az 1919-es Tanácsköztársaság bukása után az iskolát börtönnek használták.
Ide zárták be azokat a baloldaliakat, akik a 133 nap alatt a község vezetésében
valamilyen szerepet játszottak. 
A lakosság száma közben egyre növekedett a fővárosból való kiköltözések
miatt. 80-90 tanuló járt egy osztályba, ami nagyon megnehezítette a munkát.
1926-ban új tervet készítettek, melynek alapján az iskola bővítését úgy kíván-
ták megoldani, hogy az eddigi földszintes épületre emeletet húztak. Ennek
költsége kb. 500 millió korona volt. Az építési megbízást Szalai László helybéli
építész kapta meg, aki Stretner Géza, a helyi Mauer ácsok, és Krausz építész
közreműködésével végezte el a munkát. Az emeleten négy osztályt alakítot-
tak ki, így ebben az épületben már 6, a régivel együtt 8 tanteremben folyt
váltott műszakban a tanítás. 1927 májusában ünnepélyesen átadták az isko-
lát, ami a kibővült tantestülettel lényegében 1938-ig változatlanul működött.
A II. világháborúról szintén nem írnak a helybeli krónikák, mindössze annyit
sikerült megtudni, hogy az iskola közelében fényszórós katonai osztag
települt, s egy közeli légitámadás hatására az iskola minden ablaka betört. 
1945-ben Magyarországon hatalomváltás történt, s ez nem hagyta érin-
tetlenül az iskolát sem.
1946 elején megindult a felekezeti iskolák és tantestületek zaklatása, s a
szülők már követséget is menesztettek emiatt a miniszterhez.
A rákoscsabai iskola létszáma 1946 és 1948 között ismét emelkedett, a testület
is kibővült a Felvidékről áttelepült nevelőkkel. 

445 Később egyszerűen: technika
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Szanyi Dezső
A Rákoscsabai Magyar Királyi Állami Népiskola446

Az iskola székhelye Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba új települése volt. (Ez
a Rákoscsaba-Újtelep nem azonos a mai településrésszel. 1907-től, a parcel-
lázások megkezdésének évétől, a Rákoscsaba községnek a Rákoskeresztúr
felé eső részén, a mai Péceli út déli oldalán létrehozott részt nevezték így.
Határai: Péceli út – Tápióbicske u. – Csabagyöngye u. – Anna u. Ugyanebben
az időben létesült átellenben az úgynevezett Mirák-telep. További határai:
Péceli út Ludas u. – Várvíz u. – Eszperantó u.)   
1908-tól törvényileg kötelezővé lett az ingyenes népoktatás. Gondoskodni
kellett az újtelepi gyerekek iskoláztatásáról. A községi képviselő-testület
húzta, halasztotta az ügy megoldását, de a szülők 1910-ben erélyesen fel-
léptek gyermekeik érdekében az elöljáróságnál. Kitérni tovább nem lehetett,
ezért a képviselő-testületi gyűlésen megalakították az ún. községi isko-
laszéket, amelynek tagjai lettek: Kaál József elnök, Dr. Lakatos Kálmán r. k. es-
peres-plébános, Szánthó Géza ref. lelkész Dr. Haás Ferenc orvos hivatalból, a
többiek pedig választás útján: Kovach Károly, Tüskés Mihály, Horváth Miklós,
Mess Máté, Takáts Kálmán, Mihalek József, Goldmann Mór, Blaskovics József, Pin-
tér Endre, Nagy István, G. Nagy István, Mihály István.
Ezen iskolaszéknek a javaslata alapján azután 1910. június 11-én, a 25/kgy.
szám alatt a képviselő-testületi gyűlés kimondta, hogy „még 1910-ben két tan-
termes községi iskolát állít fel a délnyugati újtelepen, egyelőre csak bérházban elhe-
lyezve.” Két tanítói állást is szervez 1000–1000 koronás díjlevéllel, melyből „a
község 100 koronát ad egyenként, kilencszázat pedig a közoktatási minisztertől
folyamodja meg.” Addig azonban, míg a segélyek meg nem érkeztek, a tanítói
fizetéseket a község folyósította a megválasztandó tanítóknak. A határozatot
ismertették a vármegyei tanfelügyelőséggel, majd annak hozzájárulásával az
előzetes pályázatra beérkezett 18 pályázat közül elfogadták Genzor János
rákoscsabai r. k. és Prunyi Endre nagytarcsai ág. ev. hitvallású tanítók pá-
lyázatát.  
Szeptember első hat napján a beíratások is megtörténtek a Béla utcai (ma
Nitány utca) Bartha-féle emeletes és a Szabadság-téri Friedbaum-féle föld-
szintes házakban ideiglenesen elhelyezett tantermekben. A 132 különböző
vallású növendék vallási oktatására az iskolaszék felkérte Lokaicsek Károly
r. kat. káplánt, Szánthó Géza ref. lelkészt, Prunyi Endre ág. hitv. ev. vallású
tanítót és az izraelita hitközséget a heti órák után 80-200 koronáig terjedő évi
tiszteletdíj felajánlásával. Ugyanitt működött az iparostanonc iskola is: Gen-
zor Jánosnak az iparos ifjak heti kétórai oktatását kellett vezetnie, Prunyi
Endre az iskolai tanzászlóalj vezetéséért kapott a tanítói fizetésén túl 200-200
koronát. Az 1911. február 21-i képviselő-testületi gyűlés felkérte Barankovics
446 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004, 37-61.
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Emília r. kat. tanítónőt, hogy a felsőbb osztályú leányoknak heti két órában
kézimunka oktatást tartson 200 korona tiszteletdíjért. 
A következő tanévben 165 gyerek jelentkezett az iskolába. A rohamos emel-
kedésre nem számított az iskolaszék, ezért nem intézkedett újabb tanerők
beállításáról. 1911. október 11-én úgy oldotta meg a feladatot, hogy két
tanítójának felajánlott 400–4000 korona tiszteletdíjat, ha elvállalják a növen-
dékek négy csoportba osztásával azoknak félnapos oktatását.
A 3. tanévben a helyzet tarthatatlanná vált, amit a bérházakban lévő tanter-
mek problémái is okoztak. A képviselő-testület 1912. március 20-án el-
határozta a Fasor (ma Szabadság sugárút) és Béla utca kereszteződésénél
lévő telekre egy négy tantermes iskola építését. A munkát Schwartz József
fakereskedő-vállalkozónak adták ki 35 600 koronáért azzal a kikötéssel, hogy
legkésőbb október 1-ig elkészül a munkával. El is készült az új községi iskola.
A négy tantermen kívül magában foglalt egy tanítóitanács-szobát, egy
könyvtárszobát, külön építve pedig egy szoba-konyhás szolgálati lakást. Az
iskolaszék Decsy József főszolgabíró elnöklete mellett harmadik tanítóul
megválasztotta Batár Endre ref. tanítót.
1914. szeptember 1-jére az állam átvette a községi iskolát. Prunyi Endre lett
az igazgató. 1915-ben a miniszter a váci püspök közbenjárására felmentette
őt a megbízásából és helyére új igazgatónak Schwarz Jánost nevezte ki. 1916-
ban az iskolába íratási díj 50 fillér volt.
1922-ben Schwarz János nyugdíjaztatott, s helyébe Zloch József neveztetett ki.
1924. januárjában ő is nyugalomba vonult, s a helyettesítéssel Pintér István
és Folbert József helybéli tanítók bízattak meg a tanév végéig. Ők mindent
igyekeztek megtenni azért, hogy valamelyiküket véglegesítsék az igazgatói
székben. Folbert Józsefnek nagyobb esélye volt erre, mert kitűnő festő és
háborús rokkant volt a jobb kezére. 1924 júniusában azután Pintér és Folbert
mellőzésével Nagy Miklós menekült tanító helyeztetett az állami iskolához
igazgatónak. 
Nagy Miklós igazgató az 1926/27. tanév történetében az alábbiakat foglalta
írásba: szept. 16-án kezdték a tanítást 6 osztályban 237 tanulóval. Január 24-
től február 7-ig náthaláz, június 17-én kanyarójárvány miatt az iskola be volt
zárva. Ez utóbbi miatt a záróvizsga és az évzáró ünnepély elmaradt, és „Hála
az isteni gondviselésnek, tanulóink között csak egy haláleset fordult elő.”
Az ünnepek között felsorolta – szokásosokon kívül – a kormányzó őfőméltó-
sága névünnepének megtartását (Horthy Miklós, dec. 6.), a mohácsi gyásznap
400 éves évfordulójának megemlékezését (febr. 14.) a madarak és fák napját
(máj. 21.), a háborúban elesettek emlékünnepét (máj. 29.), és június 4-én
„megemlékeztünk a gyászos emlékű trianoni békéről.”
Leírta a bővítést, mely által az iskola emelettel bővült: két új tanteremmel
tanítói szobával, szertárral, igazgatói lakással. Kiemelte, hogy az elméleti ok-

173



tatáson túl nagy súlyt helyeztek a gyakorlati munkára a fa- és virágtenyész-
tésre, konyhakerti munkára. A testnevelés oktatása a hiányos felszereltség
miatt nehezebb volt. 
A tanulók vizsgáit megjutalmazták, melyre a hitelintézettől 40 pengő, a Han-
gya Fogyasztási Szövetkezettől 20 pengő (P) 42 fillér (f) folyt be. Megemlítette
a tanulók jótékonyságát, miszerint a Tanítók Eötvös Alapjába 24 P 56 f
gyűjtöttek össze. Az iskola könyvtárában 272 mű sorakozott. A tanítói
könyvtár 99 kötetből állt. 
A tantestület tagjai voltak: Nagy Miklós ig., Horváth Boldizsárné I. a, özv. Thury
Jánosné I. b, Böjthe Ilona II. o., Dr. Raikovich Kálmánné III. o., Pintér István IV.
o., Folbert József V– VI. o.  Az iskolaszolga Szentkeresi Pál volt. 
A tantestület tagjai tevékenyen részt vettek az iskolán kívüli népművelésben.
19 ismeretterjesztő és 15 ifjúsági rendezvényben vettek részt. 10 esetben volt
tantestületi gyűlés. 
Társadalmi tevékenységük miatt Nagy Miklós igazgatót és Folbert József
kartársat községi képviselő-testületi tagokká választották. Az igazgató az
alábbi fohásszal fejezte be beszámolóját: „Kérem a Mindenhatót, hogy ezen
tevékenységünket községünk és vele édes hazánk felvirágoztatása érdekében a jövőben
még fokozottabb mértékben gyakorolhassuk!”
1928. szeptember 10-én Nagy Miklós ig. és Schwarcz János gondnoksági
elnök levelet intézett a nagyméltóságú magyar királyi Vallás és Közoktatási

Mozaik-képeslap az állami elemi iskolával.  Kiadta: Sterner M. Ida könyv- és papírkereskedése,
fotó: Barasits, Budapest, 1940 körül. Eredeti: Erdős Renée Ház
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Miniszter úrhoz (Klebesberg Kunó). Alázatos kérelmükben az 1927-ben
kibővített iskola kiadásának eddigi 240 pengő fedezetét 350 pengőre való
emelését kérték. Leírták, hogy a község földszintes házai közül kiemelkedik
az emeletes iskola, ami zivataros időben ki van téve a villámcsapásoknak,
amiért is 1927 nyarán kétszer tönkrement az összes vezeték. A villámhárító
ezért szükséges. A 6 tanteremből csak 3-ban van szekrény, pedig minde-
gyikbe kellene. Felhozták még a kerítés korhadtságát, az iskolaszolga lakásá-
nak tűzveszélyességét. Arról nincs tudomásunk, hogy kérelmük helyt ka-
pott-e.
Nagy Miklós 1929. évi tanévzáró jelentéséből kiderül, hogy az igazgató úrnak
milyen szerteágazó tevékenységi köre volt. A 24 éve működő tanító, aki ka-
tona nem volt, a községi tanonciskola igazgatója és óraadója, községi törzs-
könyvvezető, népművelő, előadó, a Rákosvidéki Méhészkör elnöke, a
Rákoscsabai OKH (hitelintézet) alelnöke, a Rákoscsabai Hangya Fogyastási
Szövetkezet Országos Méhészegyesület igazgatósági tagja, a Gödöllői Járási
Méhészegyesület díszelnöke, a Gödöllői járási tanítóegyesület, a Rákoscsabai Kaszi-
nó és Polgári Kör választmányi tagja, a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet)
választmányi tagja és Rákoscsaba község képviselő-testületének tagja volt.
Az iskolában hitoktatóként Lokaicsek Károly r. kat. esperes, Szánthó Géza
ref. lelkész, Szabó Lóránd ev. hitoktató dolgozott. 
A tanulólétszám: 294 fő volt. A szorgalmi idő 215 tanítási napból állt. (Ma
185 körül mozog.) A tanulmányi eredmények jól tükrözik a másságot. 214
tanuló magaviseletből, 149 szorgalomból dicséretes. 2 tanuló volt magavi-
seletből tűrhető, 15 szorgalomból hanyag. Az iskolának 52 kitűnő, 69 jeles,
80 jó, 24 elégséges és 15 elégtelen tanulója volt. Ebben a tanévben is „kiváló
hangsúlyt” helyeztek a vallás-erkölcsi és hazafias szellemű nevelésre. Az
iskola az Állami Tanítók Országos Egyesülete által Budapesten rendezett kiál-
lításán a fa-, papír-, és agyagmunkáival szerepelt, és dicsérő oklevelet kapott.
1931. június 30-án a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatalnak küldött
1930/31-i tanévre vonatkozó adatai értékes forrásnak bizonyulnak. Kiderül
belőle, hogy az iskola épülete a Magy. Kir. Kincstáré. A mindennapos elemi
iskolával nincs kapcsolatban általános továbbképző iskola, de gazdasági
továbbképző községi jellegű van. A 12-14 éves tankötelesek itt, és az iparos
tanonciskolában nyernek oktatást. Az iskolának nyilvánossági joga van. Az
iskola felett a közvetlen felügyeleti jogokat a Gondnokság gyakorolja, kinek
elnöke helyben lakik. A személyi kiadásokat az állam, a dologiakat a község
fedezi. Az iskolában nyolc évfolyamon mindkét nemű gyerekeket tanítanak
részben osztott formában (1-4. osztályok külön, az 5-6. és a 7-8. osztályok
együtt.) egy fiú, egy leány és hat vegyes osztályban. Az iskolának hat tan-
terme van, melyben 138 fiú és 124 leány tanul (össz.: 262). A vallási megosz-
tottság képe így alakult: római katolikus 169, görög keleti 1, görög katolikus
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1, unitárius 1, református 67, izraelita 6, evangélikus 12, baptista 5. Anya-
nyelv szerint egy (tót) kivétellel mindenki magyar. Az első osztályban 19, a
8. osztályban 30 órában folyik a tanítás. Érdemes átböngészni a tantárgyakat
is: Hittan 1–8. o., Beszéd- és értelemgyakorlatok 1–4. o., Számtan 1–8. o., Írás,
olvasás és nyelvtan 1–8. o., Földrajz 4–8. o., Történelem 5–8. o., Polgári jogok
és kötelességek 5–8. o., Természetrajz 5–8. o., Természettan és vegytan 5–8.
o., Gazdaságtan 3–8. o., Rajz 2–8. o., Ének 1–8. o., Torna 1–8. o. Az iskolában
a mezőgazdaság, a háziipar és a női kézimunka ágai közül a konyha és
virágkertészet, a méhészet és a női kézimunka tantervben előírt anyagát ok-
tatták. A tanköteles kort meghaladottak számára Ifjúsági Vöröskereszt Egyesü-
let működött, amelyet Horváth Boldizsárné és Böjthe Ilona vezetett.
Nagy Miklós ig. beszámolói sok hasonlóságot mutatnak ezekben az években.
Az 1932/33. tanév legfontosabb eseményeinek összefoglalójában a tanerők
felsorolása után a tanév eseményeit és eredményeit veszi számba. A szoká-
sosak mellett megemlékeztek gr. Apponyi Albert (1933) és gr. Klebesberg Kunó
(1932) államférfiak haláláról. A gazdasági válság hatással volt a hiányzá-
sokra: 70 %-kal nőtt az előző évihez képest. A mulasztásokat a tantestület
ruha-, és cipőadományozásokkal igyekezett csökkenteni. A tanulók magavi-
seletéről ideologikusan tökéletes állapotot festett az igazgató úr. Kifejtette,
hogy „A szülők és elöljáróik iránt tisztelettel viseltetnek. Egymást testvériesen sze-
retik… A két dulakodót a harmadik szeretettel választotta szét. A madárfészekrablót
gyengéd pirongatással állatvédő baráttá tette a társa.” (A következő évek beszá-
molóiban hasonlóan idillikus a kép.)
Riasztó volt a szegények aránya. 380 tanulóból 304 kapott valamit: felsőruhát
(44), inget (24), cipőt és javítást (77), kesztyűt (6), kabátot (7), harisnyát (28),
sapkát (10) tejet, kenyeret (17), tanszert (76). 
A tankönyvek megbecsülése sem a mai képet mutatja. A gyerekek „valósággal
dédelgetik szép és gyermeki lelküket lebilincselő könyvecskéiket.”
Az 1936. június 29-én íródott tanévzáró jelentés szerint a tantestület tagjai a
következők: Nagy Miklós ig., Szakáll Imre, Horváth Boldizsárné, Dr. Rai-
kovich Kálmánné, özv. Thury Jánosné, Tarján Sándorné, Révfy István, Faludy
(Folbert) József, Jablonszky Szilárdné. A pedagógiai munkában az igazgató
kiemelte, hogy a 7-8. osztályokban nincs tankönyv, amiért is nagymértékben
javult a gyermekek folyóírása, megfigyelő képessége. „A magolás megszűnt
és értelemmel tanultak a növendékek. A fogalmazási készség is nagyot javult. Ál-
talában nagyon komolyan vették a tanulást és a mulasztások száma is csökkent.”
Nincsenek meg az iskolába a magyar irodalom legkiválóbb művei, amit
kötelezővé tudtak volna tenni, így „halomszámra” kellett elkobozni a tanu-
lóktól a Pesti Hírlap sárga könyveit. 
A rend és a tisztaság érdekében háromszor olajoztatták a padlókat, a fo-
lyosókat és tantermeket „tisztaságra intő feliratokkal és képekkel, továbbá
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vízvezetékkel, mosdótálakkal, köpőcsészékkel, hőmérőkkel, orvosszeres ládikával” is
ellátták. 
A szülői házzal való kapcsolatokat rendszeresen lejegyezte az igazgató úr.
A két szülői értekezleten „A hazugság minden bűnnek kezdete” és „A magyar
anya hivatásáról” hallhattak tanulmányokat az érdeklődő szülők Szakáll Imre
és Faludy József tanítóktól.
1937. június 20-án a tantestület két új taggal bővült, Komlósy Imrével és Boross
Gézával. Az elmúlt évben II. Rákóczi Ferenc halálának évfordulója, most
Báthory István erdélyi fejedelem emlékünnepe emelkedett ki az ünnepek
sorából. 
Nagy Miklós ig. kiemelte a hazafias nevelés témakörében, hogy a tanulókat
„a magyar zászló soha meg nem szűnő szeretetére és tiszteletére” buzdították, és
„a magyar iparcikkek megbecsülésére” tanították.
500 tanulóból 93 kitűnő, 95 jeles, 120 jó, és csak 34 elégtelen, amit a beteg-
ségek és a mulasztások okoztak a hanyagság mellett. A tanév során 35 taggal
megalapították az iskolai apród cserkészcsapatot. Az igazgatói beszámoló
érdekessége a szertárhasználat megemlítése, mely szerint a váltakozó tanítás
miatt a tanítók „nem vették igénybe az ásványokat, régi pénzeket, talajnemeket,
költők és művészek képeit és rajzmodelleket.” Az iskola önképzőkörében két-
szólamú énekkar alakult Komlósy Imre vezetésével. 
1939. július 2-án a Belügyi Közlönyben – a közelgő háború miatt – rendelet je-
lent meg a légoltalom megszervezésére. Ennek alapján Várnagy Miklós igaz-
gató 1941. január 11-én kelt intézkedésében megtervezésre került az iskolai
légoltalmi rendszer. A tanulók létszáma ekkor 630 fő volt. Az egyik tanító a
főépületben, az iskolaszolga a melléképületben lakott. Az emeleten 4 tan-
terem 60 tanulóval, a földszinten 2 osztály nyert elhelyezést. Pince is volt, de
csak 11 m2-es. Légoltalmi parancsnoknak Révfy István tanító, tartalékos
főhadnagy, helyettesének Boross Géza tanító, tartalékos zászlós lett meg-
jelölve. A terv tartalmazza a figyelő-riasztó, összekötő szolgálat, a házi
rendőrség, az elsötétítés, a tűzvédelem, az egészségvédelem, a gázvédelem
tárgyi, személyi vonatkozásait.
1942. február 11-én Várnagy Miklós panaszt nyújtott be Boross Géza tanító
ellen a tanügyi főtanácsos, kir. tanfelügyelő úrhoz tiszteletlen és a tantestületi
békét bontó magatartása miatt. Panaszában kitért arra, hogy Boross egyik
gyermekét felekezeti iskolába, a többi gyermekét pedig a tanerők kifogá-
solása miatt nem a rendnek megfelelő osztályba íratta. Elítélte Boross felesé-
gének magatartását – miszerint nem köszönti a kolléganőket, nem fogadja
az úriemberek köszönését, nyelvet öltöget ügyeleti munkát végző tanítónők-
re, és örjöngőnek nevezte az egyik kartársnőt. Végül, az iskola belső életét
jól ismerő, álnév alá búvó egyén feljelentést tett a V. K. M úrhoz az iskola és
egyes tanítók ellen. Ennek kivizsgálása a főtanácsos úr részéről megtörtént,
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de „a szomorújelenségek arra vallanak, hogy ezen áldatlan állapoton gyorsan és
radikálisan változtatni kell.” Mindezek alapján kérte a Boross Géza áll. tanító
ellen az eljárás megindítását.
Az 1942. október 1-i állapotfelmérő lap szerint az iskola alapja tégla, szigete-
lése kátránypapírral megoldott, fala a földszinten mész, az emeleten vörös
tégla, a fedele cserép, a tantermek padlózata deszka, magassága 3,6 m.
Ugyanekkor a politikai község költségvetése 210344 P szükségletű 134351 P
fedezettel, míg az iskola 1942. évi költségvetése 5.000 pengő. Megadták az
iskola akkori forgalmi értékét is: 11800 pengő.
A háború az iskola épületeiben komoly károkat nem okozott. 1945-ben a
háború befejezése után az Ideiglenes Nemzeti Kormány 15/1945 M.E. rendelete
alapján a tanítóknak is bizonyítani kellett az igazoló bizottságok előtt a ko-
rábbi tevékenységüket. Ennek alapján a következők tettek jelentést az igazoló
bizottság előtt.: Várnagy Miklós ig., Horváth Boldizsárné (Horváth Emma),
özv. Thury Józsefné (Szentkeressy Jolán), Einer Izabella, Csornay Magdolna, Szőke
Ferencné (Laczkó Irén), Farkas Sándorné (Kádár Gabriella), Komlósy Imre, Dr.
Raikovich Kálmánné (Balpataky Anna), Leél Őssy Sándorné (Kalotay Mária),
Rácz Erzsébet, Révfy István, Faludy József. És a Rákoskerten tanítók: Ortutay
Istvánné (Balla Etel), Kerti Erzsébet, Vincze Ferencné (Gotthard Valéria), Tóth
Gabriella.
Várnagy Miklós úr igazoló jelentésében beszámolt arról, hogy 21 éve igaz-
gató, Budafok körzetében iskolafelügyelő, elnöke volt az Aszódi-Gödöllői
Tanítóegyesületnek, a helybeli OKH-nak, a méhészkörnek, Dalárdának.
1946. augusztus 10-én felállították a „gyógyítva nevelő osztályt 14 tanulóval”.
Ekkor a tantestület új tagjai a következők lettek: Kerényi Gyuláné (Cluicker Klára),
Gerőfi Miklósné (Prágai Klára), Balogh Kitner Sándorné (Nagy Irma), Geletey János
A forint megjelenése előtt, 1946-ban érdekes megtekinteni a pedagógusok
keresetét. Ma már nem lehet átgondolni sem, hogy ez mennyit ért! Várnagy
Miklós júniusban 66 000 milliárd, júliusban 20 000 billió pengőt, Szőke Fe-
rencné júniusban 140 250 milliárd pengőt, júliusban 43 500 billió pengőt kere-
sett.
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1946. június 2-án megalakult az úttörőmozgalom. A Szabadság sugárúton az
úttörőcsapat megalakulásáról a Székesfővárosi Tankerületi Főigazgatóság-
nak 1947. október 6-án írt jelentésben foglaltak szerint 1946 decemberében
indult meg a szervezési munka. Először 35 tanuló jelentkezett, a foglalkozá-
sokat 12-en látogatták szorgalmasan. Szellemi irányítójuk Faludy József,
segítőtársai Kerényi Gyuláné és özv. Thury Józsefné tanítónők voltak. 1947.
nov. 22-én a csapat újjáalakult és 22 fiúval és 7 lánnyal kezdte meg mű-
ködését. Az új csapat vezetői Siklósi Kálmán és Csornay Magda tanítók voltak.
A csekély érdeklődés okát abban jelölték meg, hogy a tanulók 60 %-a az if-
júsági vöröskeresztnek, 20 %-a a cserkészet tagja, valamint a szülők idegen-
kedtek az úttörőmozgalomtól. 
1946. novemberében a vallás- és közoktatási miniszter a magyar társada-
lomhoz felhívást intézett, melyben hálás köszönetet mondott azoknak a ne-
velőknek, akik a Szlovákiából áttelepített családok gyermekeit óvták-védték
az „áttelepítéssel járó minden testi és lelki megrázkódtatástól.” A Szabadság su-
gárúti iskola kimutatást készített az áttelepített családok elhelyezését, gon-
dozását vállaló szülőkről. A névsorban 35 személyt rögzítettek, akik között
volt szobafestő, gyári munkás, kőműves, hentes, postai altiszt, lakatos,
vendéglős és földműves. Néhányan teljes ellátást (Miskolczi Pál gyári
munkás, Josephus István lakatos), mások lakást, ebédet, lisztet adtak a rá-
szorulóknak. 
1947. február 1-jén a körzeti iskolafelügyelő Merva Ferenc lett, aki a másik
csabai iskola igazgatója volt. Az iskolába ekkor 507 gyerek járt. Május 27-én
kelt levelében Csontai Győző tanügyi tanácsos felkérte Várnagy Miklós igaz-
gatót arra, hogy az újonnan kialakított rákoscsaba-rákoskerti iskola kine-
vezett igazgatójának – Tátray Ferencnek – segítsen az igazgatói teendők ellá-
tásában.
1947 őszén megtörtént az igazgatóváltás. Faludy Ferenc az új igazgató. 1947.
június 18-án az iskolalátogatási módszeres értekezlet eredménye szerint a
háborús károkat helyreállították, az iskola udvarát és környékét befásították.
„Virágkultusz van. Kert nincs.” A bútorzat erősen használt, de a célnak megfe-
lelő. A szertárak hiányosak, főként fizikás szerekben. A könyvtárakban fa-
siszta jegyzékben foglalt könyv nincs, és iskolai távbeszélő sincs. Várnagy
Miklós gazdasági tárgyú cikkeket ír, Révfy István festőművész, képzőművé-
szeti kiállításokon szerepelt, a rákoscsabai öreg cserkészcsapat vezetője, a
Szabad Népművelési Tanács tagja, Dr. Kerényiné a Zöldkereszt Fiókszövetség
ügyvezető elnöke, Faludy a termelő, értékesítő és fogyasztási szövetkezet
felügyelő bizottságának elnöke, a 48-as bizottság alelnöke, a rákoscsabai
méhészkör elnöke. A tantestület a téli szünetben szociális munkával is
foglalkozott. „A tanulók 70%-a ruhával, cipővel, tanszerrel el van látva. A fegyelmi
állapot kielégítő … napközi otthon nincs … az osztálykormányzat kialakulóban….
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50 cserkész és 12 úttörő volt. … Az iskola tisztasága a gyerekek esztétikai nevelését
szolgálja. Itt meg kell jegyezni, hogy a leggondosabb tisztaságra való törekvés mellett
a gyermekek szegénysége, az udvarról bevitt por és az olajozási nehézségek nagy
mértékben hátráltatják az ilyen törekvéseket. … Tornaterem nincs, kevés felszerelés
van.” Az oktató munka érdekessége, hogy a környékbeli nevezetességeket
megtekintették. Voltak a gőzmalomban, ecetgyárban, a gumigyárban. 
A Felügyelő a végén megjegyezte, hogy „ezt az iskolát egyik legjobb iskolának
kell, hogy említse, mert a meglátogatott hat óra, és a dolgozatok megtekintéséből látja,
hogy a tanerők gondosan felkészültek, és tervszerűen végzik munkájukat.”
1947. aug. 10-én Várnagy Miklós aláírásával megjelent az iskola 1946/1947.
évi összefoglalója. Igazgatói, illetve tanítói lakások már nincsenek. Nyolc tan-
terme van az iskolának, amelyben 535 tanulóból 43 kitűnő, 53 jeles, 176 jó,
172 elégséges, 51 túlnyomóan elégséges és 27 elégtelen.  
1948. január 25-én a tanügyi tanácsos engedélyezte, hogy Faludy Ferenc igaz-
gató mellékállásban a „Rákosvidék” c. hetilapnál felelős szerkesztői tisztséget
vállaljon. Augusztus 24-én jegyzőkönyv született a Szabadság sugárúti iskola
igazgatói irodájában a Budapesti Népoktatási kerület képviseletében Dr. György
Oszkár tanügyi tanácsos, Faludy Ferenc igazgató, a Nemzeti Bizottság
képviseletében Fridrich Viktor állami tanító, Merva Ferenc, a volt r. kat. ált.
isk. igazgatója, Farkas Sándor, a volt ref. ált. isk. igazgatója, Fetler János
községi törzskönyvvezető, Marjai Ferencné a MNDSZ képviseletében, Baráth
Gyuláné a Vöröskereszt egyesülettől és a szülői munkaközösség részéről
Palotás Béla rendőr főhadnagy azért gyűltek össze, hogy az államosítással
kapcsolatban „az iskolák összevonása után a szülők és növendékek, valamint az
iskolai férőhelyek figyelembe vételével a jelenlévők egyetértésében az iskolai körzeteket
megállapítsa.” A körzetek megállapítása a hozzászólások után megtörtént. 
Eszerint:
„1. A Szabadság sugárúti körzet: a gr. Apponyi Albert úttól töréssel Rákosliget felé,
a Frangepán utca és Kapisztrán utcától a Liget felé eső rész, a Kossuth Lajos utca a
József utcától Pécel felé, a Martinovics utca a Bajcsy Zsilinszky útig töréssel, a Bajcsy
Zsilinszky út Pécel felé, a Zrínyi utca, a Szigetvári út töréssel Keresztúr felé, a Dózsa
György utca végig.
2. A Gaál Gaszton utcai körzet: gr. Apponyi Albert út töréssel Rákosliget felé, a
Frangepán utca végig, a Kapisztrán utca keresztül a réten a József utcától Pécel felé,
a Kossuth Lajos utca, az Antal utca töréssel Pécel felé, Bajcsy Zsilinszky út, a Zrínyi
utca, a Szigetvári utcatöréssel Keresztúr felé, a Dózsa György utca végig.
3. A rákoskerti körzet: a Dózsa György úttól és a Jászberényi úttól Keresztúr felé, a
Rákoskert felé eső összes rész.”
A körzetek felosztásának napján Szávai Nándor Budapesti tankerületi
főigazgató elrendelte, hogy az iskolában kapjon helyet az orosz nyelv taní-
tása, és az iskola szorgalmazza, hogy minél több tanuló „igyekezzék megta-
nulni nagy szomszédunk” nyelvét. 
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1948. június 5-én a szülői munkaközösség értekezletén bejelentették, hogy a
nyilvános vizsga megszűnt. A határozatot 140 szülő, Szabó János főjegyző és
az egész tantestület jelenlétében hozták nyilvánosságra. Az igazgató tájékoz-
tatót tartott az állami iskolák vallásos neveléséről. A végén feltette a kérdést,
hogy „kívánják-e a szülők a felekezeti iskolák államosítását?” A határozatban a
szülők egyhangúlag fejezték ki véleményüket az államosítás helyeslésében.
A jegyzőkönyvet hitelesítő szülők Knakker István és Hartay Sándorné voltak. 

Szanyi Dezső
A Rákoscsabai Magyar Királyi Állami Népiskola rákoskerti fiókiskolája447

1936-ban – amikor már 40-45 ház állt (a többi épült), több panasz érkezett a
parcellázási irodához, hogy a rákoskerti gyerekeknek túl messze van a
Temető utcai r. k. iskola. (Ma Jókai Mór Általános Iskola.) Szőke Károly
irodavezető jónak látta, ha iskolát létesít Rákoskerten, hiszen így szívesebben
vásárolnak újabb és újabb telkeket. Felkereste Merva Ferenc iskolaigazgatót
az iskola alapításának ügyében. 
1936. július első napjaiban Bóta Lőrinc tanító – szarvaskői lakos, aki éppen
elvégezte Egerben a tanítóképzőt – Rákoscsabára jött látogatóba a menyasz-
szonyához. Megismerkedett Merva Ferenccel, aki megkérdezte őt: – Nem
volna-e kedve állást vállalni? Bóta Lőrinc kapva kapott az ajánlaton, hiszen
akkoriban ezerszámra voltak állástalan pedagógusok. Merva Ferenc írt
néhány ajánló sort, s Bóta Lőrinc ezzel jelentkezett 1936. augusztus 15-én
Szőke Károly irodavezetőnél. Augusztus 20-án dr. Füredi Ferenc jogtanácsos
megkötötte a szerződést a tanítóval. Az iskola magániskolaként működött
és a rákoscsabai iskolához  tartozott. (A mai Szabadság sugárútihoz.) Fizetése
havi 120 pengő volt, ami nem számított rossznak.
A Kucorgó csárda első szobáját bérelték ki iskola számára. A csárda – 1930-
as fogalmak szerint – megfelelt egy szép udvarháznak: elől-hátul borostyán-
nal futtatott falak, az udvaron rózsaliget. Bóta a csárda legutolsó szobájában
lakott Wehrmann Zoltán írnokkal és Nagy László kertésszel.  
Bóta Lőrinc nagy buzgalommal látott neki a feladatnak. Padokat, táblát
Merva igazgató úrtól kapott, a falakat pedig a maga készítette szemlélte-
tőképekkel díszítette. Horgász Nagy István uradalmi mezőőrrel bejárták
Rákoskertet, mely akkor még úgy nézett ki, mint egy tanyavilág. 
Tréfálkozók egyszerűen „ládaváros”-nak nevezték a területet a sok-sok
deszkából épített szerszámoskamra miatt. 14 iskolaköteles tanulót írtak
össze. Szeptember közepe táján megkezdődött a tanítás a 4×5 m-es tanterem-
ben, amelyen 3 fiókos ablak volt és az üvegezett ajtó a ház előtt lévő folyosóra
nyílott. 3 elsős, 4 másodikos, 2 harmadikos, 1 negyedikes, 2 ötödikes és 2 ha-
todik osztályos tanuló volt.

447 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004, 62–80.
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Megszületett a rákoskerti osztatlan iskola, ahol, amíg az egyik osztállyal
foglalkozott a tanító, addig a többiek csendes foglalkozást kaptak. Ennek is
volt előnye, mert a felsősök ismételten hallhatták az alsósok anyagát, és volt
lehetőség a begyakorlásra. Ebben az időben még komolyan felkészítették a
tanítóképzők a tanítókat az osztatlan iskolai munkára, mert az országban az
iskolák 33%-a osztatlan, egytanítós iskola volt. Felügyeletet, ellenőrzést senki
nem gyakorolt Bóta Lőrinc tanító felett, a munkát azonban el kellett végezni,
mert minden tanulónak külön-külön magánvizsgát kellett tennie egy vizs-
gabizottság előtt. Év végére már 22 tanuló készült a vizsgára. Az első vizsga
1937. június második felében volt. A vizsgabizottságban Lokaicsek Károly
esperes plébános, Merva Ferenc, a r. k. iskola igazgatója, Fridrich Viktor tanító,
Szőke Károly, a parcellázási iroda vezetője és Bóta Lőrinc ült. A vizsgák sike-
resek voltak. 
Az először vizsgát tett tanulók névsora: Csadó Gusztáv, Vida László, Zvirnyik
József, László Zsuzsanna (1. oszt.); Seress János, Ales János, Horgász Veron, Nánási
Júlia, Seress Ilona (2. oszt.); Fábián Ilona, Fuchs Éva, Litkei Júlianna, Mészáros
Róza, Seress Erzsébet, Zsichla Katalin (3. oszt.); Papp Erzsébet, Pádár Sándor (4.
oszt.); Fábián Lajos, Őry Sándor, Fuchs Rózsi, Seress Magda (5. oszt.).
Az első évben azonban csak szóbeli engedély alapján tanított Bóta Lőrinc.
Még 1936 októberében kérelmet nyújtott be a Vallás és Közoktatásügyi Mi-
nisztériumhoz (V.K.M.), hogy engedélyezzék az iskolaalapítást. A V.K.M.
66.143/1937. VI. sz. engedélye 1937 áprilisában érkezett meg. Ez az első ügyi-
rat, amely a rákoskerti iskola születését jelzi. Hangsúlyozottan tartalmazza
a „magániskola” elnevezést, ami azt jelentette, hogy a személyi és dologi-
tárgyi kiadásokat a parcellázási iroda viseli. Az írásos engedélyt azért kellett
sürgetni, mert az 1936/1937-es tanév végén a magánvizsgákat csak engedély
alapján lehetett megtartani. 
1937 szeptemberében, mint engedélyezett magániskolában indult meg a
tanítás. Új összeírás nem volt. A 22 tanuló már ismerősként üdvözölte
egymást. A feltételek lényegesen nem változtak, mégis könnyebb volt min-
den, mert a tanulók összeszoktak már. Év végére már 36 magántanuló jött
össze. Az egyénenkénti vizsgáztatás már nagyon hosszadalmas lett volna,
ezért a Temető utcai iskola igazgatója úgy döntött, hogy a vizsgát ott kell
megtartani. Az 1. osztályosokat Fridrich Viktor, a 2.-osokat Lukács Tiborné, a
3.-osokat Obert Margit, a 4.-eseket Méry Mihály, az 5-6.-osokat Vitárius Mihályné
tanítónő vizsgáztatta. Bóta Lőrinc csak csendes szemlélője volt a magánvizs-
gának. 
Bóta Lőrinc érezte, hogy magániskolai jelleggel nem maradhat fenn az iskola,
ezért felvetette a parcellázási iroda vezetőségénél, hogy kezdeményezzék ál-
lami iskola építését. A gondolatot tettek követték. Dr. Füredi Ferenc a par-
cellázási iroda nevében felajánlott 40 000 téglát az új iskola építéséhez. Bóta
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Lőrinc fellelkesülve bejárta Rákoskertet, hogy a lakóktól munkafelajánlásokat
gyűjtsön. A lakosság egy emberként ajánlotta fel az erejét, szakértelmét, ide-
jét. Ezekkel a megajánlásokkal adta be a kérelmét a parcellázási iroda a V. K.
M.-hez, melyet a tanító személyesen vitt el. A V. K. M. hozzájárult egy új
iskola építéséhez, amelynek típustervét maga Bóta Lőrinc választotta ki.  A
háborús előkészületek éreztették a hatásukat, az építési engedély is csak
1939-ben érkezett meg, de nem kezdődhettek meg a munkálatok.
1938 szeptemberében már 40 tanuló jelentkezett. Tele lett a Kucorgó csárda
rákoskerti gyerekekkel. Az 1.-ben 13, a 2.-ban 8, a 3.-ban 14, a 4-5.-ben 3-3, a
6. osztályban csak 2 tanuló tanult.  A tanévet nagyon megzavarta, hogy 1939.
január 31-én Bóta Lőrinc tanító urat behívták tényleges katonai szolgálatra.
Mivel magániskola volt, az állása is megszűnt. Háromhavi végkielégítést
kapott. Helyette Horváth Béla Károly tanítót alkalmazta a parcellázási iroda.
1939. júniusában már 43 tanuló tett vizsgát a Temető utcai iskolában.
Szeptemberben 86 tanuló jelentkezett. Ez már komoly gondot okozott, hiszen
ennyi gyermeket már nem lehetett elhelyezni a Kucorgó csárda helyiségében.
A szülők is megmozdultak. Bakács Gergely nyomdász, aki a Mátyás király
sugárúton (ma Rákoskert sugárút) lakott, felkereste Tarpataki Mihályt, aki majdnem
vele szemben építkezett. A háza már tető alatt volt, de ajtó, ablak nem volt
rajta, a mennyezet csak deszkázott, a padozat homok volt. Tarpataki a József
körúton házmesterként élt, és a kérésre – díjtalanul – szívesen adta oda házát
iskolai célokra, ha azt alkalmassá teszik arra. A szülők nagy buzgalommal
láttak a munkának. Ajtó, ablak került a házra, bepadlózták, a mennyezetet
is elkészítették, még a közfalat is kiszedhették a nagyobb terem létrehozása
céljából. Szeptemberben megindult a tanítás. Az 1. osztályba 24, a 2.-ba 26, a
3.-ba 20, a 4.-be 23, az 5.-be 6, a 6.-ba 8 tanuló jelentkezett. A kicsinyeket új
tanító, Ortutay Istvánné (Balla Etel) délelőtt, a nagyobbakat továbbra is
Horváth Béla Károly tanította délután. Az év végén Várnagy Miklós ig.
vezetésével a rákoscsabai állami elemi iskola tanítói előtt tettek vizsgát a gye-
rekek. Nem tanítóik vizsgáztatták őket, hanem az ottani osztálytanítók: a 6
fő 1. osztályos tanulót Fridrik Viktor tanító, a 11 fő 2. osztályos tanulót
Lukács Tiborné tanítónő, a 7 fő 3. osztályos tanulót Obert Margit tanítónő, a
7 fő 4. osztályos tanulót Méry Mihály tanító, a 4 fő 5. osztályos és 1 fő 6. osz-
tályos tanulót Vitárius Mihályné tanítónő.
1940 szeptemberében ismét vándorolt az iskola, mert a Tarpataky házat csak
egy évre adták oda. Szerencsére találtak a Pázmány körúton (ma Perec utca)
egy kiadó házat. Itt már két tantermet és egy szertárat is ki tudtak alakítani.
Az 1-ben 30, a 2-ban 22 tanuló volt Ortutayné irányításával, míg Horvát Béla
tanítónak 63 tanuló jutott (a 3-ba 24, a 4-be 17, az 5-be 13, a 6-ba 9 tanuló járt).
Az 1940/1941-es tanév végén 105 vizsgázót regisztráltak.
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1941-től a két tanítónak ismét száznál több nebulóval kellett foglalkoznia (az
1-ben 24, a 2-ban 26, a 3-ban 20, a 4-ben 23, az 5-ben 6, a 6-ban 8 tanuló). Év
végén 107 tanulót jegyeztek a vizsgakönyvek.
Közben szépen haladt az új iskola építése annak ellenére, hogy a háború már
javában folyt. 1942 szeptemberében az Erzsébet körút és a Margit körút
találkozásánál készen állt az épület, amely az egyházak szempontjából is
megfelelően volt kialakítva. 
Az épület déli végében kápolnát építettek sekrestyével, amit a plébánia fel
is szerelt. A kápolna oldalfala a tanterem felé harmonikaszerű ajtókkal volt
elrekesztve, sőt a két tanterem között is lapozhatóan csukható-nyitható ajtók
voltak kiképezve. (Ezek majd csak az 1971-es átépítésnél tűntek el.)
Kránitz Imre, az újtelepi templom első plébánosa vasárnaponként kijárt
Rákoskertre, és az új iskola kápolnájában tartotta a miséket. Az idetelepült
embereknek ez volt az ismerkedés helye, mondhatjuk nyugodtan: ez volt a
település fóruma. Az iskola bejárata az utcasarkon volt kialakítva oszlopos
megoldással csakúgy, mint az udvari kijárat. A bejárat mellett egy szirénaáll-
vány nyúlt ki a tetőből. A sziréna alatt harangot helyeztek el. 1950-ben az

A rákoskerti iskola és diákjai 1944-ben. (A korábbi hasonló felvételen a tetején levő sziréna-
állványon egy kisebb harang is függött, jelezve, hogy miséző/istentiszteleti hely is az épület
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oltárt és a harangot visszaszállították a sugárúti templomba. Az iskolának
önálló vízvezetéke volt, amennyiben az udvari fúrt kútból felszivattyúzták
a vizet az iskola padlásán elhelyezett víztározóba, s ebből táplálták a vízcsa-
pokat, vízöblítéseket. Tágas pince is épült. 
Elképzelhetjük, hogy 1942. szeptember 9-én milyen teli szívvel történt az új
honfoglalás. A tanítás immár három tanítóval a budapesti rend szerint nyolc
osztállyal indult meg. Az eddigi tanítók mellé alkalmazták Vincze Ferencnét
(Gotthard Valéria). 
Az év végén 137 tanuló végzett. Természetes, hogy az iskolának még nem
volt körpecsétje, úgyhogy a bizonyítványokra, naplókra a rákoscsabai iskola
pecsétje került. A pecséten ez olvasható: Rákoscsaba Magyar Királyi Állami
Népiskola. Az új iskolához az iskola telkén épült egy szolgálati lakás. Horváth
Béla, aki ekkor nősült, mint megbízott iskolavezető, ebbe a lakásba költözött.
Az 1943/44-es tanévben a nyugtalanság, a bizonytalanság egyre fokozódott.
Szeptemberben rendesen indult a tanév. Ortutayné Rákoshegyről vonattal
járt, de azok a katonai szállítások miatt késtek, ennek ellenére igyekezett
helytállni. Horváth Béla ezekben az években leventeoktató volt. A leventeko-
rukra visszaemlékezők nem sok jót beszélnek róla. 
Az 1943/44-es tanévet 1944. március 31-én be kellett fejezni. Bevonultak a
németek, mondhatni megszállták a falut. Mivel közvetlen a repülőtér szom-
szédságában van Rákoskert, egyre sűrűsödtek a légiriadók. Éjjelente nappali
fénnyel világítottak a Sztálin-gyertyák, melyeket a szovjet repülőgépek szór-
tak a repülőtér fölé.
1944 szeptemberében a nagyfokú bizonytalanság ellenére megindult a tanév.
Szokatlanul magasra szökött a tanulók létszáma. A beírt tanulók száma 168
fő. Ez túlságosan magas létszám volt 3 tanerőnek. Ortutayné a 34 elsőst és a
21 másodikost vette szárnyai alá. Ekkor már kénytelen volt itt lakni, mert a
németek a front közelsége miatt megrongálták a vasutat. Vinczéné a 28 har-
madik és 27 negyedik osztályost vette át. Horváth Bélának 25 ötödikes, 16
hatodikos, 14 hetedikes és három nyolcadikos jutott. Sajnos ezen az őszön
már nem lehetett tanítani. Jöttek-mentek a német meg a magyar katonák. Ok-
tóber második felében végképp leállt a vasúti közlekedés. Hirdetményekkel
szólították fel a lakosságot, hogy 50 kilós csomaggal jelenjenek meg a rákos-
csabai vasútállomáson a kitelepítés miatt. Volt, aki elment, a többiek marad-
tak. A gyerekek nagy része vidékre került a nagyszülőkhöz, rokonokhoz.
Decemberben már olyan közel volt a front, hogy az emberek az idő java
részét a pincékben töltötték. 1944. dec. 28-án hajnalban érkeztek Rákoskertre
a szovjetek. Az iskola felszerelését kihordatták az udvarra a fal mellé. A ter-
mekbe tábori ágyak kerültek, szalmazsákok, lepedők, vánkosok, pokró-
cok, s máris hozták a betegeket. Az iskola tábori kórház lett. Az igazgatói
szolgálati lakásban tábori konyhát működtettek. A Kőbánya környéki
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harcokból is idehozták a sebesülteket. Sok szovjet katona nyerte itt vissza az
egészségét, de 119-en belehaltak sérüléseikbe. Őket az iskolával szemközti
téren temették el közös, vagy egyéni sírba. 
Miután a németektől megtisztították Budapestet, Rákoskerten is megindult
a társadalmi élet. Mindenki azon fáradozott, hogy minél előbb kezdődjön
meg a tanítás. Nem volt tanító. Horváth Béla úgy elment, hogy többé vissza
sem jött. Ortutayné és Vinczéné sem lakott helyben. Diószeghy Géza 20 évesen,
frissen végzett tanító, Rákoscsaba-Újtelepről jelentkezett. Az év elején
beiratkozott 168 tanulóból csak 60-70 gyerek jött. Mivel a vonatok nem jártak,
a Budapestre járó gimnazisták is ebbe az iskolába jöttek, hogy évet ne veszít-
senek. Lassan-lassan konszolidálódott az élet, visszaérkeztek a már kine-
vezett állami tanítók. Horváth Béla helyére Kerti Erzsébetet nevezték ki. 
Az 1945/46. tanév egésze is nagyon magán hordozta a háború utáni hangu-
latot. Nehéz volt az élelemszerzés, a tüzelő beszerzése, nagyfokú volt az in-
fláció. Most megtörtént, ami eddig még nem volt. Az 5. osztály 23 tanulóval
önálló osztály lett. Örült is ennek Kerti Erzsébet. Új tanítónő került az
iskolához: Tóth Gabriella, aki átvette a 6-7-8. osztályok vezetését.
Megdöbbentő, hogy a 159 beírt tanulóból még a fele sem kapott bi-
zonyítványt. 
1946 szeptemberében 43 kis elsős és 25 másodikos iratkozott be. Így Ortu-
tayné 68-as létszámú vegyes osztályt vezetett. Vincze Ferencné a 46-os lét-
számú 3-4. osztállyal foglalkozott. Az 5. osztály 24 fővel önállóan működött.  
1947-ben került az iskolához Tátray Ferenc tanító. A 6. osztály is önálló osz-
tály lett Geletei János vezetésével. A 7. és 8. osztályban összesen 10 tanuló volt
Tiszai István vezetésével, aki a távozó Tóth Gabriella helyére került. 
1947. május 27-én a V.K.M.-től rendelet érkezett, mely szerint az 1946. dec.
16-án kelt 136.246. sz. rendeletével a Rákoscsaba-rákoskerti állami általános
iskolában külön iskolai körzet alakításához hozzájárult. Az igazgatói teendők
ellátására Tátray Ferenc 28 éves fiatal tanító kapott megbízást, mert abban
az időben nőket még nem neveztek ki vezető állásokba, pedig a helyben
tanítók közül volt alkalmas személy erre a posztra.
Az 1946/47-es évben új körpecsét került a bizonyítványokra és a naplókra:
Rákoscsaba-Rákoskerti Állami Általános Iskola. Ebben az évben kezdődött a
tanítók átképzése pedagógiai főiskolákon, egyetemeken. Nyáron két hónapig
szervezett, bentlakásos tanfolyamon vettek részt. Egész évben a tanítás mel-
lett magántanulmányaikkal képezték magukat, majd vizsgáztak. Először szak-
tanítók lettek, majd továbbtanulva általános iskolai tanárokká váltak. Ez
bizony 4-5 évig is eltartott. Lassan megindult a szakos tanítás, vagyis a felső
tagozatban nem egy osztályt tanítottak, hanem szaktárgyaikat.
Az 1947/48. tanévben a rákoskerti iskola önállóvá vált. Három tanulócsoport
délelőtt, három délután tanult. Az első osztályba 42 tanuló iratkozott. Ortu-
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tayné ugyan átvette az önálló osztály vezetését, de ebben az évben megvált
az iskolától, Budapestre költözött. Nagyon sok szeretettel beszéltek róla.
Helyére Sinkó Júlianna – rákoskerti becenevén „Lola” – került. A második osz-
tály 29-es létszámmal Czike Károlyné (Ádám Irén) új tanítónő keze alá került.
Ő helyben lakott. Az 56-os létszámú 3. és 4. osztály Vinczéné keze alatt még
osztatlan maradt.
A felső tagozat délután tanult szintén három csoportban. (5. oszt.: 8 fő Tiszai
István, 6. oszt.: 16 fő Dr. Göllner Gusztávné, 7. oszt.: 9 fő Geletei János, helyére
időközben Galambfalvi Katalin került.)

Dr. Dombóvári Antal
A rákoscsabai polgári iskola
A magán polgári iskola 1941/42. évi évkönyvének első oldalán olvashatunk
néhány sort az iskola megalakulásáról, történetéről. Eszerint a Faluszövetség
támogatásával jött létre az iskola 1925-ben. A Szövetség felismerte, hogy a
nagyobb községek nem maradhatnak polgári iskola nélkül, ezért az in-
duláskor anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott. (Rákoscsaba lélekszáma
ekkor mintegy 16 000 lakos volt.)
Az első évben csupán két osztály indult, különálló bérelt szobákban. A lét-
szám az 1925/26-os tanévben 55 fő volt. A harmadik évben sikerült a tanítást
egy épületben koncentrálni, de akkor délelőtt, délután folyt az oktatás. A lét-
szám igen alacsony volt, sokáig fenyegetett az a veszély, hogy megszűnik az
iskola. 1926 őszén 61 gyerek, 1927-ben 74 tanuló, majd 1928 szeptemberében
98 tanuló kezdte el a tanévet. Az alacsony létszámok miatt 1940-ig valameny-
nyi évfolyam koedukált volt. Csak 1929-ben emelkedett a létszám 100 fölé,
ahol aztán meg is maradt az intézmény fennállásáig.
Az iskola első fenntartója Katona Margit polgári iskolai tanár volt 1935-ig. Az
1933/34-es évkönyvből megismerhetjük a tanári kart is. Igazgató Dr.
Raikovich Kálmán, aki 1927 óta működött az iskolában. Kollegái közül
Zorkóczy Gyuláné Kovács Etel és vitéz Kovács Ferencné Opra Irén szintén 7 éve
tanítanak itt. Szendy Vilmos 1928 óta, Zoltány Gizella 1931 óta, Sarudy Gizella
1932 óta működnek a polgári iskolában. Hitoktatók: Lokaicsek Károly kato-
likus, Dallos Béla református, Blázy Lajos evangélikus és Nádel Ernő izraelita.
Az 1933/34-es tanévet 117-en fejezték be, a következő tanévre 62 fiú és 59
lány iratkozott be. Ettől a tanévtől az iskola fenntartója dr. Kováts Lászlóné
Kovács Etel lett.
A létszám tekintetében lassú emelkedés jelentkezett. Az 1935/36-os évet 128
tanuló, az 1936/37-es évet 154 diák, az 1937/38-as esztendőt 151 fő, a követke-
ző évet már 174 gyerek kezdte el. 1940-ben 200 tanuló fejezte be a tanévet, és
a következő évre 214 beírt tanuló volt. 1940. szeptember 8-án az iskola
további létét alapvetően meghatározó értekezletre került sor. Jelen volt
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Rákoscsaba elöljárósága, az összes rákoscsabai iskola vezetője, egyházi
vezetők igen sok képviselő-testületi tag, összesen 38 ember. A megnyitás
után Csorna Lajos főjegyző ismerteti, milyen nagy szüksége van a mintegy
16000 lelket számláló Rákoscsabának a polgári iskolára. Ezzel szemben a pil-
lanatnyilag működő magániskolának még megfelelő épülete sincs, a fenn-
tartó a jövőben nem tudja elhelyezni a több, mint 200 tanulót. A magán-
iskolába járó gyermekeket még az állami támogatás sem illeti meg, pedig
vannak, akik rászorulnak erre.  Ezeken a problémákon csak úgy lehetne segí-
teni, ha létrehoznák a „Polgári iskola fenntartására alakult Rákoscsabai Kultúrtár-
sulatot”. A leendő társulat alapszabályait Szendy Vilmos ismertette, amit a
jelenvoltak elfogadtak. Garbóczi Jenő postásköri elnök az építendő új iskola
elhelyezése felől érdeklődött. Csorna ezt időszerűtlennek tartotta, szerinte a
legfontosabb, hogy a jelenlévők akarják-e a társulat megalakítását. Közfelki-
áltással fogadták el az akaratot valamennyien, és megválasztották a társulat
vezetőségét.
Az 1941/42-es tanév még a nehézségek elleni harc jegyében telt, hiszen a

fenti tervek realizáláshoz a jóakaraton kívül engedélyre, pénzre is szükség
volt. Ebben az évben Rosznáky Ervin volt már az igazgató, aki 5 kollegájával
kezdte meg a munkát. Kovács Etel, Opra Irén és Sarudy Gizella mellett dol-
gozott ekkor Dr. Aszód László és Nánay Béla. Október 1-jén jött az intézmény-
hez Dr. Csurgai Márta és Komlósi Imre, mindketten óraadóként. Már novem-
berben Csurgai Kalocsára került, decemberben pedig Nánay is elment.
Helyükre januárban Demjén Antalné Vajdafy Mária és Mészáros Elemér jöttek.
Igazi változás az 1942/43-as tanévben történt. 254 gyerek kezdte meg a ta-
nulást szeptemberben. Dr. Kovács Lászlóné (Kovács Etelka), a magánpolgári fenn-
tartója 1943 februárjában elment az iskolából, így a fenntartói joga megszűnt.
Ezzel együtt megszűnt a magánpolgári iskola is, mint jogi fogalom. A mi-
nisztérium e jogot vitéz Kovács Ferencnére (Opra Irén) ruházta, aki viszont
rövid idő múlva erről lemondott. Indoklás: a Rákoscsabai Kultúrtársulat
május 18-án újjászerveződött, a fenntartási jogot átvette, ezt a váltást a mi-
nisztérium 1943. május 1-jével engedélyezte, a nyilvánossági jogot is megad-
va az 1942/43-as tanévre. 
Bejegyzések egy polgárista leány bizonyítványából: A budapesti tankerületi
1főigazgatóság 1941. szept. 9-én kelt 193/941-42 sz. engedélye alapján a most
folyó évben a lányok és fiúk együttes oktatásban részesültek. Igazgató 1942
júniusában Rosznáky Ervin, osztályfőnök vitéz Kovács Ferencné.
Az iskola 136.782/1943. VI.4. sz. min. rendelettel kapott nyilvánossági jogot.
Az igazgató ebben a tanévben már Lucza János, osztályfőnök Demjén An-
talné. Ebben az évben is megmarad a koedukáció, az osztályfőnök később
Dr. Aszód László.
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Az 1944/45-ös tanév végén nincs osztályzat, aláírás, bélyegző csak egy bejegyzés:
„Ostromállapot miatt a tanítás 1944. nov. 3-tól 1945. márc. 5-ig szünetelt, félévi
értesítést nem adtunk ki”. Az év végi bizonyítványokat 1945. július 14-én osz-
tották ki.
Fennállása teljes idején az intézmény bérleményben működött, az épület a
Kaszinó közzel szemben volt a Péceli úton.448

(Kiegészítés: 1945-ben a levente szervezetet felszámolták. Anna utcai épületét
a Társulati Polgári Fiú- és Leányiskola kapta meg, mivel azonban csak 2 ter-
me volt, az iskola helyiség kiutalását kérte, és saját épületével szemben meg-
kapta az Anna utcai volt csendőrlaktanyát is. A polgári iskolát végül 1948-ban
szüntették meg.)449

Puzsár Imre
A rákoscsaba-újtelepi Diadal úti Általános Iskola előtörténete
1933. június 6-án a képviselő-testület a bolzatelepiek kérelmét tárgyalta,
miszerint állami elemi népiskola létesítését kérik, de a kérés teljesítését elha-
lasztották várván a telep teljesebb betelepülésére és a község jobb anyagi
helyzetére.
1937 májusában Dr. Raikovich Kálmán javasolta, hogy a Bolzatelepen épít-
senek új iskolát, mert az akkori iskolák messze voltak, és sokan Ligetre jártak.
Fridrich Viktor is támogatta, és megjegyezte, hogy a katolikus egyház is 2
tantermes iskolát akar oda építeni.
Júliusban már a miniszterközi bizottság kötelezte a községet 2500 P támo-
gatásra a ligeti iskolával szemben, mivel ekkor már 150 csabai gyerek járt
oda. A közgyűlés elutasította, de ezt a határozatot a vármegyei kisgyűlés vi-
szontelutasította, és a közoktatási miniszter szerint is segélyben kell részesíte-
nie a községnek az iskolát, mert tanulóinak 48%-a csabai. Máshova is, főleg
a fővárosba jártak csabai gyerekek, ezért - bár 1938 márciusában ismét elu-
tasították a kérést – a nyomásnak engedve kénytelenek voltak elhatározni
saját iskola építését, és egyben utasították az elöljáróságot, hogy egy 5-6 tan-
termes iskola építéséhez szerezzen be terveket és ajánlatokat. Májusban már
csak egy 4 tantermes iskola építéséről tárgyaltak.
Ezután közel 10 évig lekerült a téma a napirendről, mire 1947. május 19-én
ismét a vangeltelepi iskoláról tárgyaltak, amire azonban nem volt pénz, ezért
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Gazdasági Főtanács 300000
Ft-os támogatását kérték.
1948. szeptember 25-én újra tárgyalták az iskola ügyét. Mivel az államtól
pénzt nem kaptak, ezért úgy határoztak, hogy községi pénzen társadalmi tá-
mogatással kell felépíteni. Utasították is az elöljáróságot, hogy a ren-
delkezésre álló területre terveztesse meg az épületet.

448  Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004, 98-99.
449 Puzsár 2008a, 120.
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Decemberben a Rákoscsabai Hitelszövetkezet kérelmére a Bolza- és Vangel-
telepi iskola építése céljára befolyt 10000 Ft-ot a törvényes legmagasabb
kamat mellett a pénzintézetben szándékoztak elhelyezni az építkezés meg-
kezdéséig, legkésőbb 1949 év végéig, de ezt a vármegyei kisgyűlés nem en-
gedélyezte.
Az építkezés 1951-ben kezdődött meg jórészt társadalmi munkában a mai
Naplás (akkoriban Lenin, majd Micsurin) úton erre a célra fenntartott telken.
1952-re 2 terem készült el, és megkezdődött a tanítás az alsósok számára
„váltott műszakban”. 1954-re újabb 2 terem készült el, így már a felsősöket
is itt taníthatták, de a délelőtt-délutáni váltás megmaradt.450 Ma a Gyurkovics
Tibor Általános Iskola működik az épületben.

450 Puzsár 2008a, 162–165.

A Micsurin úti Általános Iskola az 1950-es években. (ERH)
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Rákoscsaba a főváros XVII. kerületében

Puzsár Imre
Gazdasági és infrastrukturális fejlődés a XVII. kerületben
Kerületünk Budapest azon kevés városrésze közé tartozott, ahol a tanácsnak
végig mezőgazdasági osztályt kellett működtetnie. 1945-ben több mint 600
ezren kaptak földet az országban a földreform során, azonban az 1-5 holdig
terjedő törpegazdaságok száma ennek csak mintegy ötödével, 124 ezerrel
szaporodott, ami azt jelenti, hogy 4/5-ük, több mint 475 ezer gazdaság vi-
szont az 5 holdnál nagyobb kisbirtokok közé számított. A kis- és törpebir-
tokosok nagy része ekkor sem felszereléssel, sem igavonó vagy más gaz-
dasági állattal, sem vetőmaggal nem rendelkezett. Az ő és az agrárproletari-
átus érdekeinek védelmére alakult újjá a Földmunkások és Kisbirtokosok Orszá-
gos Szövetsége (FéKOSz, 1948-ban 480 ezer tag). Az új birtokok védelmére,
polgári tulajdonjoguk telekkönyvi biztosítására alakult az Újgazdák és Földhöz
Juttatottak Országos Szövetsége (UFOSz, 1948-ban 400 ezer tag). Tehát előbbi
inkább földmunkás-szakszervezetként, utóbbi újgazda egyesületként funkci-
onált, azonban egyik sem felelt meg a Magyar Dolgozók Pártja kívánalmainak,
így annak akaratából 1948. december 18-án egyesült a két szervezet Dolgozó
Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségévé (DéFOSz, 1948-ban 3300 falusi
és 1100 üzemi szervezet, 800 ezer tag). A mezőgazdaság szocialista átalakí-
tása már ennek lett a feladata.451 Rákosmentén Liget kivételével mindenhol
megalakultak a fent említett szövetségek helyi szervezetei (A rákoshegyiek
Keresztúron és a Keresztúrtól Hegyhez csatolt területeken kaptak földet, de
megművelték a beépítetlen házhelyeket, kerteket is.).452

Rákosmentén már a szövetkezetesítés első hullámában sorra alakultak a szö-
vetkezetek, III. típusúak inkább a tagok szegénysége folytán, I. és II. típusúak
jobbára üzleti megfontolásból. Rákoscsabán 1948-ban jött létre a III. típusú
Micsurin TSz 35 taggal 130 holdon (3,7 hold/fő). Elnökül Soós Istvánt válasz-
tották. 1951-ben már 65 tagja és 465 hold földje volt (7,2 hold/fő). 2 évvel ké-
sőbb egy 100 férőhelyes tehénistálló építésébe fogtak. 1956 után többen kilép-
tek. 1962-ben új elnököt választottak Czerván Márton személyében. 1951-ben
a kampánymunkák közös intézésére alakult az I. típusú Petőfi TSz Zsiák István
elnökletével,453 aki a háború előtt egymaga közel 200 holdon gazdálkodott
(ebből 150-et bérelt), és saját cséplőgépe volt. Keresztúri születésűként 7
holdon kezdte meg működését Csabán, innen küzdötte föl magát. Községi
pénztárnok, majd bíró, és a Gazdakör elnöke is volt,454 így keresve sem lehetett
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453 TV vetélkedő 1969. 130–133.
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volna alkalmasabb személyt találni a feladatra. A szövetkezet 62 tagja 600
holdon gazdálkodott (9,7 hold/fő). 1957-ben feloszlott, de a szövetkezetesítés
második hullámában, 1960-ban III. típusú MgTSz-ként Szabó Imre elnök-
letével újjáalakult. 1961-ben a Kőbányai Sörgyár segítségével tehénistállót
építettek, talán a sörgyártás melléktermékeinek hagyományos elhelyezésére
is. 1965-ben Rákosvölgye néven egyesült a Micsurin és a Petőfi TSz, elnöke
Czerván Márton lett. 1967-ben 349 tagja volt, és a szántók mellett 150 hold
gyümölcsöse és 210 hold kertészete is. 1969-ben 4000 férőhelyes sertéshíz-
lalda építésébe fogtak, ennek köszönhetőek ma a Rákoskert közelében fekvő
hígtrágyatavak. Emellett a TSz kezelésében volt a csabai cserépégető, a ma-
lom és a sóderbánya is.
A keresztúri oldalon elsőként a III. típusú Gerő TSzCs jött létre 1948-ban Bodor
István elnökletével, 70 taggal 450 holdon (6,4 hold/fő). Egy évvel később
Rákoshegyen 36 taggal 130 holdon (3,6 hold/fő) alakult a II. típusú Dózsa
TSzCs. Elnöke Kundráth István lett. E kettő 1950-ben Gerő TSz néven egyesült
immáron 900 holdon Fodor András elnökletével. A II. típusú Kossuth TSzCs
1951-ben jött létre Keresztúron 280 taggal 1400 holdon (5 hold/fő). Elnöke
Altziebler Pál lett. 1952-ben kettészakadt, mert a tagság egyik fele támogatta
a III. típusúvá fejlődést, míg mások inkább kiváltak, és megalakították az I. tí-
pusú Dózsa TSz-t. 1956 után a középparasztok kiléptek a Kossuth TSzCs-
ből, és csak 96 tagja maradt Mohácsi Pál elnökletével, de 1961-ben 70%-uk
újra belépett a Kossuthba, 30%-uk a Dózsába.
1963-67-ig működött a 4 rákosmenti TSz Önálló Közös Vállalkozása, majd
Egyszerűbb Gazdasági Együttműködése Balogh Miklós igazgatósága alatt. 25 ezer
férőhelyes húsbaromfi-nevelőt építettek, de ehhez tartozott a csabai malom
is és építő, valamint parképítő részlege is volt.
Közben 1966-ban Összefogás néven egyesült a Kossuth és a Dózsa TSz. 418
tagja Tóth Józsefet választotta elnökéül, és 3000 hold földdel rendelkezett (7,2
hold/fő). Jelentős zöldségtermesztését szőlő- és gyümölcstermesztésre vál-
totta. 170 tehénnel és 100 hízómarhával rendelkezett, és szeszfőzdéje is volt.455

Később az Összefogás felvette a Rákos mezeje MgTSz nevet. 1991-ben rész-
vénytársasággá alakult és főként ingatlanberuházásokkal foglalkozik. Jelen-
legi tulajdonosa az Elephant Holding.
1951-ben a termelőszövetkezetek támogatására a csabai téglagyár épületében
mezőgazdasági gépállomást állítottak föl, majd 1953-tól a Pesti úton, a Ke-
resztúri úttal szemben (a mai bevásárlóközpont helyén) is volt egy telepe.
Később Mezőgazdasági Gépjavító Vállalattá fejlesztették több mint 250 alkalma-
zottal.456 A Rákosvölgye MgTSz tevékenységi köre a Gödöllő környéki, a Rá-
kosmezeje MgTSz-é a Monor környéki településekre is kiterjedt.

455 TV vetélkedő 1969, 130–133.
456 TV vetélkedő 1969, 115–126.
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A TSz-eknek saját üzletei voltak a kerületben. A korábbi Hangya, MÁV-
Konzum és ÁFoSz üzleteket, és a magánboltok egy részét minden bizonnyal
a Földműves Szövetkezet vette át, aminek 1948-ban 373, 1968-ban már 3000
tagja volt. Később felvette a Rákosmenti ÁFéSz nevet. 1999-ben részvénytár-
sasággá alakult RÁFéSz-Coop Rt. néven, ami tagja az országos Coop hálózat-
nak.457 Emellett 1948-ban hozták létre a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt.-t
(KözÉRt), későbbi nevén a Budapesti KözÉRt Élelmiszerértékesítő Vállalatot, amit
1952-ben általában 2 kerületenként kisebb vállalatokra osztottak. Így jött létre
a X-XVII. kerületi KözÉRt Vállalat,458 a későbbi Kőbányai KözÉRt. Az ’50-es
években még a X-XVI-XVII. kerületi Vendéglátóipari Vállalatnak voltak üzletei
kerületünkben, de a ’80-as évekre már majd minden boltot a Kőbányai
KözÉRt üzemeltett, rajta kívül csak a Rákosmenti ÁFéSz-nek volt üzlete
Rákosmentén. 1992-93-ban kisebb üzleteit privatizálták, ezek egy részéből
jött létre a CBA hálózata, a nagyobbakat a Plus Kft. vásárolta meg, amit a Spar
olvasztott be. Azóta sorra jelentek meg Rákosmentén a nagyobb áruházlán-
cok, a (Penny Market, Lidl, stb.) üzletei, de van hypermarket is (Tesco), sőt a
környező települések bevásárlóközpontjai is részt vesznek a kerület és
Rákoscsaba lakosságának ellátásában (pl. maglódi Auchan). A kisebb üzletek
is igyekeznek áruházláncokba tömörülni versenyképességük növelése
érdekében. Ilyen volt a Honiker, ami ellátására a BÉE-Hálózatot hozta létre,
majd 2005-ben csatlakozott a Coop-hoz Honi-Coop néven.459 A CBA-ból 2000-
ben vált ki a Reál üzletlánc.
A Kisiparosok Országos Szövetségét 1945-ben hozták létre azzal a céllal, hogy
kommunista befolyás alatt átvegyék az iparosok szervezésének feladatát, de
ez csak úgy valósulhatott meg, hogy 1949 végéig felszámolták az addig sok-
kal nagyobb befolyással rendelkező ipartestületeket. Rákosmentén is 1949-
ig működött a csabai és a keresztúrkörnyéki ipartestület. A KiOSz tagság csak
1958-tól vált kötelezővé, amikor már közel 400 tagja volt, és épp ekkor
következett be jelentős visszaesés a tagok számát illetően főként a könnyű-
és az építőipar területén. Ekkoriban pont e két iparágban volt a kerületnek
saját kisipari termelőszövetkezete, amikbe az iparosokat üzemileg tömöríteni
igyekeztek. A Kislakásépítő és Karbantartó Szövetkezet 1952-ben, a Rákosmenti
Háziipari Termelő Szövetkezet 1958-ban alakult, de fiókja volt több fővárosi
KTSz-nek és vállalatnak is, köztük a Gelka-nak (Gépipari Elektromos Karban-
tartó Vállalat). 1967-ban a KiOSz tagok száma ismét 250 felett volt.460 1990-
ben a KiOSz átalakult Ipartestületek Országos Szövetségévé (IpOSz), aminek
jelenleg is tagja a Budapest XVII. kerületi Általános Ipartestület. Kerületünkben

457 www.rafesz-coop.hu (2015.10.27.).
458 TV vetélkedő 1969, 127–129. és http://hvg.hu/magyarmarkak / Közért-Csemege (2015.10.27.).
459 Négyszáz bolttal bővül a Coop hálózata, http://index.hu/gazdasag/magyar/coop0629/ ..... ..... ..... . .

. (2015.10.27.).
460 TV vetélkedő 1969, 115–126.
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tagcsoportja van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának (BKIK) is, ami azon-
ban inkább fővárosi képződmény. Elődje a Pesti Kereskedelmi Kamara 1850-
ben alakult, majd Budapest létrejöttével vette fel mai nevét.
A szocialista kor beköszöntével átalakult az egészségügy is. A községi, biz-
tosítói és magánorvosok helyett 1952-től bevezették a körzeti orvosi rend-
szert, amit 1958-tól gyerekorvosi körzetekkel egészítettek ki, ráadásul az
egészségügyi ellátás ingyenes lett. 1954-ben központosították a korábban Ste-
fánia majd zöldkeresztes anya- és csecsemővédő intézeteket létrehozva a védőnői
hálózatot, és nemsokára bevezették a kötelező kórházi szülést. Rákoskeresz-
túron felnőtt fogászatot, Rákosligeten gyermek fogászatot nyitottak. 1950-
ben a TBC Gondozó Intézet mellé Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézetet
szerveztek. 1968-ban mentő- és tüdőszűrő-állomás nyílt.461 Az 1970-es években
Rákoscsabán a református templom mellett és Keresztúron a városközpont-
ban egészségház épült, amit a rendszerváltás után a HT Medical Center ren-
delőintézete egészített ki.
Infrastruktúráját tekintve a XVII. 1950-ben minden bizonnyal az egyik leg-
elmaradottabb volt Budapest kerületei közül. 1945-ben 10442 lakásának462

többségében nem volt vezetékes víz, nagy részében még áram sem. Az új ke-
rületben emellett egyáltalán nem volt sem gáz-, sem csatornahálózat. Bár a
régebbi és újabb parcellázások egyre inkább beépültek, ezekkel inkább csak
az olcsón telepíthető villamos-, majd kissé lemaradva, de folyamatosan az
egészségügyi szempontból oly fontos vízvezeték-hálózat tarthatott lépést.
A gáz- és csatornahálózat igazán csak a ’70-es években jelent meg, és akkor
is a születő központi, keresztúri lakótelepeken koncentrálódott, mert itt
kisebb ráfordítással sokkal több lakást és lakót el lehetett látni ezekkel a
közművekkel, ahogy szilárd burkolatú utakkal is, ami jól mutat a statisz-
tikákban. Ennek következtében 1990-ben a már felépült kb. 7400 panel és
több száz téglaépítésű lakótelepi lakás majd mindegyikében volt vezetékes
víz, 95%-a csatornázott volt, és közel 90%-a vezetékes gázzal is rendelkezett.
Ezzel szemben a 16600 családi ház közül még minden huszadikban nem volt
víz, kevesebb, mint felében volt gáz, és kevesebb, mint negyedében volt
csatorna, noha ezeket a lakók sokszor már önerőből igyekeztek megvalósí-
tani. A gáz-, csatorna- és útépítés csak 1985-től gyorsult fel,463 aminek
következtében 2001-re a 27455 lakás 90%-ában volt gáz, és 2/3-ában
csatorna.464

461 TV vetélkedő 1969, 137–173.
462 TV vetélkedő 1969, 51–53.
463 Buskó Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1987-1990) . . .

. avagy egy integrációs folyamat tanulságai, In: Tér és Társadalom, XV. évf. 2001/3-4. sz., . . . . . . .

. . www.rkk.hu (2015.10.27.).
464 www.nepszamlalas.hu (2015.10.27.).
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Puzsár Imre
Rákoscsaba új telepei 1950 után
Az Ófalu mellett a Kiskúti-szőlő elejében kialakult „Kiskútitelep” az egyetlen
Rákoscsabán, ami nem szervetlen (parcellázás), hanem szerves fejlődés ered-
ménye. 1869-ben Laffert Antal báró 169 szőlőbirtokossal egyezett meg a sző-
lődézsmaváltságról, vagyis a csordakúti- és kiskúti-dűlőbeli úrbéres szőlők
ekkor kerültek a korábbi jobbágyok magántulajdonába. Az 1880-as évek végi
philoxera itt nem tett nagy kárt, de a ’90-es években pusztító peronoszpóra
igen, és csak az 1900-as évek vége felé kezdték újratelepíteni a szőlőket féltől
két holdig terjedő területeken. Bár a községi közgyűlés 1949-ben külterület-
ként határozta meg ezt a részt, az 1940-es években készült közigazgatási
térképen mégis belterületként szerepel. A szőlőhegyek sajátsága, hogy más
mezőgazdasági művelés alatt álló területekhez képest jóval sűrűbb a be-
építettségük, hiszen présházak és borospincék tették régen lehetővé a szőlő
helyben való feldolgozását, és a bor tárolását, ezek pedig később könnyen
képezhették alapját lakóépületeknek. Az 1952-es tagosításkor zártkertté
minősítették a területet, vagyis a magánbirtokosok kezén maradt. Akár szőlőt
termeltek, akár zöldség-gyümölcsöt, mindkettő csak fokozhatta a gazdasági
és esetleg lakóépületek (hétvégi házak) megjelenését. Talán ennek köszön-
hető, hogy már az 1960-70-es években utcákat kezdenek jelölni a térképeken:
előbb a mai Mező köz jelent meg, majd az Emlék utca kezdett áthúzódni a
területen egészen a végén kialakult Izbég utcáig. Az 1990-es években újabb
lökést adott az építkezéseknek a Budapest belső területeiről és lakótelepeiről
megindult kiköltözés. A telep kialakulását ma sem tekinthetjük teljesen be-
fejezettnek. 2000 végén a képviselő-testület 3 évre változtatási tilalmat (épí-
tési tilalmat) rendelt el, hogy a terület rendezési tervét felülvizsgálja, mert
az ingatlantulajdonosok nem ajánlották fel ingatlanjaik megfelelő részét
utcák nyitására. 2003-ban elfogadták a 25 ha-os terület szabályozási tervét,
és hivatalosan is megnyitották a Gombosi és Izbég utcákat. 2004. október 21-
én a képviselő-testület a Gombosi és Izbég köz találkozását Mezőcsát utcának
nevezte el.465

A kerület vezetése már az 1970-es években is úgy fogalmazott, hogy Rákos-
mente (benne Rákoscsaba is) kertváros és ezt a jellegét kell erősíteni, minda-
zonáltal ők is úgy látták, hogy ennek a kertvárosnak is szüksége van egy
városias magra, így született meg a keresztúri lakótelepek terve.
A IV. ötéves terv alatt magánerős kölcsönnel finanszírozottan 1087 családi
ház épült.466 A VI. ötéves terv alatt évi átlag 270 családi ház épült a kerület-
ben,467 1983-ban konkrétan 250 családi ház kapott használatbavételi enge-
délyt.468 Ebben az évben, mivel a családi házas építkezések száma egyre csök-
465 Puzsár 2008a, 209.
466 XVII. kerületi Tanács jegyzőkönyvei, 1976. szept. 28., BFL. XXIII.217.a, 16. kötet.
467 Rákosmenti Híradó, XV. évf. 2. sz., 1986. augusztus, 2.
468   Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 2. sz., 1984. április, 1.
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kent, a kerület vezetése úgy döntött, hogy 1300 új telket parcelláznak a csabai
Zrínyi és Lemberg utcák mentén (Virágtelep, a növényekről elnevezett utcák
után), valamint a keresztúri Táncsics és Széchenyi utcák mentén (Madártelep,
a madarakról elnevezett utcák után). A telkek állami tulajdonban maradnak,
a lakók 70 évre tartós használatba vehetik őket. A villany- és vízvezeték-
hálózatot, valamint az utak egy részét állami pénzből, a csapadék- és szenny-
vízelvezetést rész-ben állami, részben az építkezők pénzén tervezték
kiépíteni. Az új lakóknak vállalniuk kellett, hogy 3 éven belül felépítik
házukat.469 1984-ben 1334 telket alakítottak ki a két területen.470 1984-re újabb
400 telek kialakítását határozták el, és úgy döntöttek, hogy a már meglévő
parcellákon ikerházak, 4 lakásos házak és sorházak építését engedélyezik.471

1984-88-ig 1360 állami tulajdonú építési telket értékesítettek a kerületben.472

A Virágtelep területe a ’20-30-as években br. Schell Gyulánéé volt, aki kör-
nyező birtokait mind parcellázta (Schell II. telep és Rákoskert), ez viszont ki-
maradt valamilyen okból, talán egy kedvező földbérlet miatt. Később is
belterületi szántóként tartották számon, és az 1952-es tagosításkor a Kossuth
TSzCs tulajdonába került.473

A Strázsahegyen 466 lakás építésére alkalmas parcellázás kezdődött 1988-ban.
Egy évvel később pedig a Szigetcsép utca mentén (Aranyhegy vagy Száraz-
hegy) kezdtek 300 lakásnak megfelelő telkeket kialakítani. Mindkettőt az
Aszfaltútépítő Vállalat végezte.474 A Strázsahegy a nevét a rajta található 197
méteres magaslati pontról nyerte, ahonnan egykor török, majd 1848/9-ben
magyar őrszemek figyelték az ellenség mozgását, és amiről a szomszédos
keresztúri szőlőt is elnevezték. A telep ennek a névadó területnek a délkeleti
felét foglalta csak el. A Strázsahegyen 323 láncházas és 154 családi házas
telek, a Szigetcsép utcában kb. 300 lakás építésére alkalmas 150 telek
kialakítása volt folymatban 1989 tavaszán.475 1991 nyarán a kerületi
képviselő-testület javaslatot tett a fővárosi képviselő-testületnek a Strázsa-
hegy és az Aranyhegy utcáinak elnevezésére.476 1992 januárjában meghir-
dették a Strázsahegyet ingatlanhasznosításra.477 1993 nyarán úgy döntött az
önkormányzat, hogy 1/3 részben az OTP Ingatlan Rt-vel kötnek megbízási
szerződést az eladásra, 1/3-ad részben pedig a Polgármesteri Hivatal fogja
értékesíteni az ingatlanokat.478

469 Rákosmenti Híradó, XII. évf. 2. sz., 1983. november, 8.
470 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 2. sz., 1984. április, 1.
471 Rákosmenti Híradó, XIII. évf. 1. sz., 1984. április, 6.
472 Rákosmenti Híradó, XVIII. évf. 2. sz., 1989. augusztus, 11.
473 Puzsár 2008, 210.
474. Rákosmenti Híradó, XVIII. évf. 1. sz., 1989. március, 3.
475 Rákosmenti Híradó, XVIII. évf. 1. sz., 1989. március, 12.
476 Hírhozó, I. évf. 3. sz., 1991. július, 4.
477 Hírhozó, II. évf. 1. sz., 1992. január, 6.
478 Hírhozó, III. évf. 9. sz., 1993. szeptember, 6.
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A Strázsahegyet 1949-ben még a Rákoskeresztúri Római Katolikus Egyház
szántóföldje foglalta el. A korábbi Laffert-, majd Bolza-birtok talán az OFB
eljárás során került az egyház birtokába, ugyanis 1769-ben, amikor Keresz-
túrt Ecsertől Csabához csatolták, a keresztúri egyháznak nem volt földje, és
valószínűleg később sem szerzett, így az eljárás során könnyen kaphatott,
ahogy más keresztúri és ligeti igénylők is Csabán.
Az Elephant Holding, a Rákos Mezeje Zrt. tulajdonosa 2007 tavaszán kez-
deményezte a Strázsahegy északnyugati, beépítetlen felének átminősítését
lakóövezetté, hogy oda 600 lakásos lakóparkot építsen fel Pesti Park néven.
A városfejlesztési bizottság javaslatai következtében a képviselő-testület de-
cemberi ülése elé már csak egy 400 lakásos terv került egy 80 férőhelyes
óvoda felépítésével együtt, amiről a képviselők nem döntöttek, és januárban
le is vették a napirendről. Az ellenzők szerint a beépítés következ-tében
tovább romlana a kerület amúgy is rossz közlekedési helyzete. Riz Levente
polgármester szerint a kerület megtelt.479 2008-ban szintén településren-
dezési szerződés keretében sikerült megállapodni a beépítésről. Eszerint
másik két projekttel (Bökényföldi úti ipari park és Határhalom úti bevásár-
lóközpont) együtt valósul meg a beruházás, miközben a cég folytatja
Összekötő úti ipari parkjának bővítését is.480 A telep azóta sem jött létre.
2000. szeptemberében döntött úgy a kerületi képviselő-testület, hogy 300 mil-
lió Ft-ért eladja a Szigetcsép utca feletti 14,63 ha nagyságú Aranyhegyet.
Rédai Tibor budakalászi magánszemély még július 4-én adott ötsoros
szándéknyilatkozatot a vásárlásra, amit később szóban kiegészített azzal,
hogy 3 részletben fizetne: szerződéskötéskor 75, 2000 végéig 100 és 2001
áprilisáig 125 milliót. Június 28-án a keresztúri Pest úti lakóparkot építő In-
terestate érdekeltségébe tartozó Cranium Kft. is ajánlatot tett 330 milliós áron,
de kedvezőtlenebb részletfizetési feltételekkel. Ekkor két szakértői értékbec-
slés is készült, az egyik 359, a másik 374 millióról. Az ingatlan értékét 75%-
kal csökkentette, hogy a korábbi közművesítést teljesen meg kellett újítani,
és új telekalakításokra is szükség volt. Pályázatot és árverést nem hirdettek,
amíg volt rá idő, azután pedig kellett a pénz a csatornázásra, amire a céltá-
mogatási kérelmet a kormány elutasította, és ami állítólag nem is igényelt
ekkora összeget, ráadásul a fedezet is megvolt rá. Így nagy botrány kereke-
dett az ügyből. Rédai Tibor saját költségén elkészíttette a terület rendezési
tervét, és a közterületekről ingyen lemondott az önkormányzat javára. Az
immáron Aranyhegynek végleg elkeresztelt telep ingatlanjait budai panorá-
mával és a Gellért-heggyel (235 m) megegyező tengerszint feletti magasság-
gal reklámozták. Az 1940-es években volt egy dűlő a közelben, amit
Arany-hegynek neveztek, és van két sokat emlegetett magassági pont

479 Puzsár 2008a, 210.
480 Riz Levente: Magánépítkezések közcélú fejlesztésekkel – beruházáspolitika új alapokon, In.:. . . .

. Hírhozó, XIII. évf. 21. sz., 2008. dec. 22., 7–9.
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(Arany-hegy 244,7 m és Erdő-hegy 242,4 m) is, de egyik sem a telep területén,
azonban marketing szempontból mindenképpen szerencsés volt a
névválasztás. A parcellázás való- jában a Gyümölcsös-dűlő és egy akkoriban
névvel nem jelölt dűlő délnyugati sávján történt, amik az Arany-heggyel
együtt a Körtvélyes-dűlő aldűlői voltak. Valójában a telep délkeleti része
közelíti csak meg a 240 m-t, míg az északnyugati alig van 190 m felett. Nap-
jainkban is zajlik a telepek beé-pítése.481

481 Puzsár 2008a, 211.
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A rákoscsabai iskolák története az államosítástól 
a rendszerváltás időszakáig

Szanyi Dezső
Az Állami Általános Iskola482

1948-ban kezdődött a rákoscsabai iskolák életének új szakasza. A XXIII. tc.
alapján az összes felekezeti iskolát államosították, ezzel megszűnt a községi
református iskola, és a katolikus iskolában vonták össze a két iskolát egy
igazgatás alatt. 
A törvényben megszabott utasításnak megfelelően végezték el az államosítás
adminisztrációs teendőit. A helyi források szűkszavúak. Egyszerűen rögzítik
a tényeket mindenféle megjegyzés nélkül. Az összevont iskola igazgatói szin-
te évente cserélődtek. Az első igazgató a római katolikus iskola volt tanítója
Fridrich Viktor lett 1948-ban. Nyugdíjazása után a volt református iskola taní-
tója Farkas Sándor az igazgató. A nevelői létszám – éppúgy, mint a gyermek-
létszám – elég magas. A tanítás több épületben folyt. 1949-1951-ig már
Kőhalmi László vezeti az iskolát. Miután őt kinevezték a kerületi oktatási osz-
tály vezetőjének, 1951-1952-ig Kovács Zoltán az igazgató. Ő sem maradt
sokáig, helyére Poór Lajos került 1952-1955-ig. 
1950. január 1-jén Rákoscsabát is Budapesthez csatolták. Felszámolták a köz-
ségházát, ahová a megalakult XVII. kerületi Tanács önálló leányiskolát szer-
vezett. 
A volt katolikus iskola a Gaál Gaszton Fővárosi Általános Iskola nevet viselte.
(A Temető utca neve helyett, néhány évig a földbirtokos és kisgazdapárti
képviselőről Gaál Gasztonról nevezték el az utcát, aki 1862-1932-ig élt.)
Tehát Gaál Gaszton utcai iskola fiúiskola, a volt községházában elhelyezett
iskola (ma Rákoscsabai Közösségi Ház) pedig lányiskola lett. Ez utóbbinak
az igazgatója 1952-1964-ig Tömpe Ferenc volt, őt Földes László követte. A volt
református iskolában az összevont iskolák napközije működött mindaddig,
amíg a XVII. kerületi Tanács a nehezen nevelhető, értelmileg fogyatékos gye-
rekek részére gyógypedagógiai iskolát szervezett a volt református iskola
Rákos utcai (ma Rákoscsaba utca) épületében. Itt az igazgató Madarász Dániel
lett. 
A Gaál Gaszton iskola nem maradhatott sokáig fiúiskola, mert a tanulók
száma emelkedett, s a Kossuth utca 66-ban lévő épület (ma a Rákoscsabai
Közösségi Ház, Péceli út 222.) nem tudott több lányt befogadni, így azok a
fiúiskolába kerültek. Ezután itt már vegyes osztályok működtek, délelőtt,
délután váltakozó tanítással. Ez elég nagy megterhelést jelentett a ne-
velőknek is, mert jó részük a belső kerületekből utazott Rákoscsabára. 

482 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004. 28-101.
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Az első nyári tábor 1950-ben még a csabai strandon volt. Az úttörők lehozták
az iskola padlásáról a cserkészek sátrait, megjavították, és ezekben aludtak.
A következő években már megszervezték – mindig máshol – az ország
területén az úttörőtáborokat. A gyermekek rendkívül élvezték, ezért ezt a
lehetőséget a tanulók sohasem hagyták ki. A 70-es években a kerületi tanács
– megkönnyítve a táboroztatást – két állandó táborhelyet biztosított az
úttörők részére (Nagyvisnyó, Káptalanfüred). 
Az 1956-os forradalom miatt Vincze Ferencné igazgató elhagyta az országot,
majd az események elmúltával 1957-ben Palotás Bélát nevezték ki intéz-
ményvezetőnek. (Ő korábban a kerületi oktatási osztályon dolgozott.) 
Az ő világa a szocializmus volt. Meg akarta változtatni a gyermekek és szüle-
ik világképét. Egy utat tartott helyesnek, hogy ne legyenek másképp gon-
dolkodók.
Az 1950-es évek végére az iskola bővítése feltétlenül szükségessé vált, mert
a gyermeklétszám nagyot emelkedett (1952/53: 395 fő, 1956/57: 429 fő,
1961/62: 533 fő). Az iskola vezetősége beszámolót készített a Tanács VB483

számára, amelyből idézünk: „1. Az iskola két osztálya 1952 óta az iskolától távol
van elhelyezve. Először a Lajos utcában lévő vasutas körben voltak. Majd a Kossuth
Lajos utcában lévő Földműves Szövetkezet jelenlegi italboltjában. Jelenleg pedig a
Kelecsényi utcában, a volt tűzoltószertár egyik felében vannak elhelyezve. Ez a helyi-
ség a legelemibb egészségügyi követelményeket sem biztosítja. A WC nem működik,
víz nincs, az udvar szűk és poros. A tanulók teljesen elszakadnak az iskola
483 Végrehajtó Bizottság

Ötödikesek a Göcsej utcai iskolában, az 1964/65-ös tanévben 
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közösségétől… 4. A tantestületi szoba annyira kicsi, hogy abban az igazgatóhelyettes
és négy nevelő asztala van csak elhelyezve. A többi nevelőnek csak részben van
ülőhelye, míg 12-nek még ez sincs!... Itt dolgozni, írásbeli munkát végezni nem lehet.
…7. Az orvosi vizsgálatok rendszerint a tantestületi szobában történnek, mert télen
a kályhák nem fűtik fel annyira a termeket, hogy a tanulók ott levetkőzhessenek.” A be-
számoló elérte a kívánt hatást. 1960 őszére elkészült a kibővített iskola. A Gö-
csej utcai épületben (időközben a kisgazdapárti politikus nevét Göcsej utcára
cserélték) négy tanterem épült. Kialakult az épület „L” szárnya. Az emeleten
és a földszinten két-két tanterem lett, ezek alatt pedig egy alagsori pince
húzódott, melyben szükségtanteremként politechnikai műhelyt rendeztek
be. (Ekkor bontották le az ősi katolikus iskolát. Ma parkoló van a helyén.)
Az építkezés költségei megközelítették a 900 000 Ft-ot. 
A berendezéseket is újonnan vásárolták, még a régi padokat is ki tudták
cserélni, sőt szemléltető eszközök vásárlására is adódott lehetőség. A fotó-
szakkör 20000 Ft értékű felszerelést, az egész iskola egy teljes stúdióberen-
dezést, modern erősítőt kapott a minisztériumtól. Az igazgató egy han-
gosfilm-vetítőhöz is hozzájutott, amin főleg politikai filmeket vetítettek le.
A könyvtár is elkezdett fejlődni. Eddig alig volt 500 könyv, melynek fele
ifjúsági, a többi pedig politikai mű volt. Most az egyetem irodalmi tanszéke
küldte el az iskolának azokat a könyveit, melyeket ők már nem használtak.
Mikor az új szárny megépült, a feltételek óriásit javultak, a felső tagozat vál-
takozó tanítása végre megszűnhetett. A 8.-os gyerekek részére viszont (a ki-
adott rendelkezéseknek megfelelően) társadalmi tanulószobát szerveztek.
Érdekes, hogy milyen kihangsúlyozott szerepe volt az iskolák életében a
takarékbélyegnek. Az értekezletek jegyzőkönyvei büszkén írják le, hogy mi-
lyen sokszor lettek elsők a kerületi iskolák és harmadikok a fővárosi iskolák
versenyében. 
Az iskolaköpeny viselését, kötelező hordását is a 60-as évek elején vezették
be. A tisztaságra is nagyon odafigyeltek már, megszólták, ha valaki koszosan
járt, sőt előfordult, hogy szüleit is behívatták ezért az iskolába. Odafigyeltek
a családlátogatásokra. (Ma már ez sem kötelező).
Az 1962-es év, a 200 éves jubileum megünneplésére való felkészülés jegyében
telt el. Az ünnepségen résztvevőket részletesen felsorolták a krónikában, de
furcsa módon az egyház képviselőinek jelenlétét senki sem hiányolta, pedig
a 200 évből 174 év az övéké volt. 
Sajnos a krónikaírás is lezárult ezzel az esztendővel. Utasításokból pa-
pírkötegek állnak lefűzve az iskola irattárában. Minden mozdulatra, tevé-
kenységre volt egy rendelkezés, egy határozat, egy utasítás, amely még
lefogta a kezét az önálló gondolkodásra is képes nevelőknek. Az 1965/66-os
tanév statisztikai jelentéséből már azt láthatjuk, hogy a gyereklétszám meg-
csappant. Az eddigi két első osztállyal szemben csak egyet indítottak (igaz,
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annak létszáma viszont 47 fő volt). A Kossuth utcai iskolával a körzethatárt
némileg módosították, hogy egyenlő legyen a megterhelés a két iskolában.
A Göcsej utcában már a tanulók közel fele lány volt, míg a Kossuth utcai
iskola még tartotta magát leányiskolaként. 
A napközi igény is lecsökkent, főleg az alsó tagozatos gyerekekre korlátozó-
dott, már minden jelentkezőt fel tudtak venni. A felsősök számára tanuló-
szobát szerveztek, már nem társadalmi formában, hanem hivatalosan. 
Az iskolában nyáron is folyt a munka az ún. „háztájiban”. Az iskola kertjében
zöldségeket termesztettek, sőt kisállattartást is szerveztek. A gyakorlati
foglalkozást a fiúknak az alagsori műhelyben tartották, a lányoknak pedig
kicsi konyhát rendeztek be a háztartási ismeretek oktatására.
A 60-as évek második felében eljutottak oda, hogy az iskolával szemközti
telken kialakítsák a sportudvart, kerítést építsenek, és a gödöllői erdőgaz-
daságtól kapott facsemetéket is elültessék. Az orosz társalgási tanfolyam
minden évben kiemelt szerepet kapott. A könyvtár fejlesztése még mindig
nem volt kielégítő, hiszen a központi elosztás elve ezt akadályozta.
1966-ban kapta meg az iskola az első televíziót a minisztériumtól (s 10 év el-
teltével már minden tanteremben ott volt a tv, az írásvetítő, a magnó,
lemezjátszó). A termeket kályhákkal fűtötték egészen a 80-as évek elejéig.
(Akkor rátértek az olajfűtésre.)
Gondot okozott még ezekben az években a tornaterem hiánya. A testnevelés
órákat rossz időben a hideg folyosón, vagy a szűk tanteremben kellett meg-
tartani. Csak szükségmegoldásnak lehetett elfogadni még azt is, mikor az
egyik alagsori termet berendezték tornaszobának. Tornázni ugyan a terem
méretei miatt nem lehetett itt, de legalább nem zavarták a tornaórákkal a tan-
termekben folyó oktatást. 
1973-ban kerülhetett sor újabb bővítésre. A kerületi tanács elrendelte a tor-
naterem építését, ehhez csatlakozott a vizesblokk és 2+2 kisebb méretű, fél-
csoportos oktatásra alkalmas tanterem. Ekkor kapta az „L” alakú iskola a
következő szárnyát, így már majdnem „U” alakot vett fel. 
1974-ben Palotás Béla igazgató nyugdíjba ment. A kerületi tanács az iskola
egyik régi nevelőjét, Kovács Lajosnét nevezte ki vezetőnek, aki 5 évig állt az
iskola élén. Ekkor a létszám mindkét iskolában csökkent és az oktatási osz-
tály úgy határozott, hogy összevonja a két iskolát, a Péceli út 130. alatt
működő (korábban Kossuth u. 66., ma Péceli u. 222. Rákoscsabai Közösségi
Ház) iskolát és a Göcsej utcait. Az összevont iskolát egy évig a leányiskola
vezetője, Bohák László igazgatta. Az ő nyugdíjazása után 1981-ben Bakos Ferencnét
nevezték ki igazgatónak. Az iskola egy vezetés alatt, de két épületben
működött. A felsősök, és az alsósok napközije a Göcsej utcában, míg az alsó
tagozat a Péceli úti épületben tanult, majd újraszervezés miatt a Péceli úti
részlegben már csak az első és második osztályosokat oktatták.
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1982-ben az iskola új ebédlőt kapott. A gyakorlati kertben állítottak fel egy
60 személy befogadására alkalmas faházat, amihez melegítőkonyha, moso-
gató és mosdók is tartoztak. A helyiség az évek folyamán rendkívül hasznos-
nak bizonyult, mert a kultúrált étkeztetésen kívül értekezletek, klubdélu-
tánok tartására is alkalmas volt. Ezzel egyidőben vezették be a gázfűtést is.
1984-ben Bakos Ferencné családi ok miatt fizetés nélküli szabadságra távo-
zott, s helyére Hegyi Gézát nevezték ki igazgatónak, aki helyettesként már
eddig is szívén viselte az iskola sorsát. A nevelők száma 35, míg a gyerekeké
478 fő volt. Ekkoriban szüntették meg az iskola melletti óvodát, s adták az
iskolának 4 termével együtt. Így feleslegessé vált a Péceli úti iskola, amit
1989-től a XVII. kerületi Bartók Béla Zeneiskola tanulói vettek használatba. A
Péceli út 222-ben 1997-től a rákoscsabaiak kulturális igényit szolgáló Rákos-
csabai Közösségi Ház kezdte meg a munkáját. 
A rendszerváltás utáni első igazgató Kismarjai Emil volt. A 230. évforduló
tiszteletére 1992-ben az iskola felvette Jókai Mór nevét, aki 1848. augusztus
29-én a helyi katolikus templomban kötött titkos házasságot Laborfalvi Róza
színésznővel. Az évforduló alkalmából rendezett programokat a Dózsa
Művelődési Házban tartották meg, amiből hagyomány is alakult. Azóta min-
den évben ott tartják meg a Jókai Napot.
A névfelvétellel együtt megalapították a Jókai Díjat, amelyet minden évben.
Korszakhatárunkon túl történt meg az az érdekes változás, amely teljesen
megváltoztatta az oktatás kereteit: a hajdani katolikus iskola mai fenntartója,
a XVII. kerületi önkormányzattal megegyezve a Rákoscsabai Református Egy-
házközség lett.   

Szanyi Dezső
A Szabadság sugárút 32. Általános Iskola484

1948. augusztus 31-én volt a Rákoscsaba Szabadság sugárúti Általános Fiú
és Leányiskola tantestületének alakuló értekezlete. Faludy József igazgató
örömének adott hangot, hogy az államosítás miatt már nincs különbség
tanító és tanító között. Felhívta a figyelmet, „hogy az államosítás fokozottabb
munkateljesítményt, de egyben több tekintélyt és szabadságot biztosít a pedagógus
számára.” Az új tanerők: Kőhalmi László, Sziklay Lajosné, Bóta Lőrinc és Ste-
fánovits Dániel.  
Távozott: Sajtos Ferenc, aki rövid ideig (1947-ben) igazgató is volt, Kovács Fe-
rencné és Leél Őssy Sándorné. A nyolc osztály kiépítésével az iskola a tanulók
befogadására alkalmatlanná vált, ezért megszerezték az Anna utcában fekvő,
volt polgári iskola két tantermes épületét, ahová állandó délelőtti foglalko-
zásra a két negyedik osztályt, állandó délutánra az iparos tanonciskolát tették
át. A Szabadság sugárúti épületben állandó délelőtt a felső tagozat négy fiú
482 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004. 28-101.
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és négy leányosztálya, állandó délután az 1-3.-os fiú és leányosztályok jártak. 
Az iskolában eddig a fiúk gazdasági gyakorlatot tanultak, de mivel a
lakosság túlnyomó része főleg ipari és kereskedői tevékenységet folytat,
szükségesnek tartották az 1948/49-es tanévben az 5.-es fiú osztályban a
kereskedelmi gyakorlatot bevezetni és azt fokozatosan kiépíteni a 8. osztá-
lyig. Az élő idegen nyelvek oktatásában a német mellé – a felmerült kíván-
ságoknak megfelelően – bevezették az orosz nyelv tanítását is felmenő
rendszerben, kiépítve a 8. osztályig.
Az úttörőmozgalom már 100 tagot számlált, és a vöröskeresztet továbbra is
fenntartották osztályonkénti kiépítéssel. Az alakuló értekezleten fontosnak
tartották közölni, hogy a Magyar Dolgozók Pártja ajándékot adott az iskolának:
egy zongorát.
1948 szeptemberében a vallás- és közoktatási miniszter szabályozta a dolgozók
általános iskolájának megszervezését. A környező településeken egyedül a Sza-
badság sugárúti iskolában engedélyezték ennek megszervezését Faludy
József igazgató vezetésével. Ő levelet írt a miniszternek, melyben beszámolt
a dolgozók általános iskolájának megszervezéséről, ahová 21 fő iratkozott
be. Volt közöttük 1888. évi születésű fűszerkereskedő, 1889-ben született ház-
tartásbeli, 1896-ban született varrónő, de volt itt asztalos, üvegcsiszoló, bor-
bély, üveges és fényképészsegéd, fodrásznő, gyári munkás, kereskedő. Az
átlag életkor 39 év volt. A tanév 1948. október 1-jétől 1949. június 30-ig tartott
480 órán át. A működés után egy évvel írt összegzésében az igazgató kérte,
hogy emeljék meg az óraszámkeretet, mert „képtelenség egyes tárgyakat a
megállapított kevés óraszámban elvégezni...” „A hallgatók több tanulási időt kérnek,
a munkahelyről előbb engedjék el őket…” 10 évvel később az iskolában megszűnt
ez a képzési forma.
Az 1948. október 20-i nevelési értekezleten Faludy József igazgató örömét fe-
jezte ki azért, hogy megindult a faliújságok szerkesztése az iskolában. Szóba
került a gyermekek viselkedése a templomban. A szülők kifogásolták a
hosszú ideig tartó térdeplést. Az volt a kívánságuk, „hogy a tanulók csak az
Úrfelmutatási és áldozási csengetéskor térdeljenek.”
1948. november 19-én az igazgató közölte a székesfővárosi tanfelü-
gyelőséggel, hogy Siklósi László úttörőcsapat-vezető lemondott, és helyébe
Kőhalmi Lászlót (ő lett később a XVI. kerületi oktatás osztály vezetője) java-
solta.
Az iskola 1948. évi adatai szerint a tantermek száma 10-re nőtt. Az év során
a 16 osztályban 290 q szenet használtak fel. A Gaál Gaszton utcai iskolában
ugyanekkor 11 tanteremben 18 tanulócsoport 360 q szenet igényelt. A de-
cember 31-i állapot szerint 565 tanuló járt az iskolába 16 tanulócsoportban.
Az úttörők száma 153 volt. Az államosítás miatt ebben az évben a két iskola
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adatait közösen dolgozták fel. A Szabadság sugárúti iskola költségvetése
39462 Ft, a Gaál Gaszton utca 26. Általános Iskoláé 35632 Ft volt.   
Az 1948. december 23-án készült kimutatás szerint az iskola tanerői a
következők voltak: Faludy József ig., dr. Aszódi László igh., Szőke Ferencné, Siklósi
Kálmán, Krisztálovits Tivadar, Kőhalmi László, Dr. Egyed Józsefné, Farkas Sán-
dorné, Tóth László, Dr. Rajkovich Kálmánné, Csornay Magdolna, Stefánovits
Dániel, Rácz Erzsébet, Kerti Erzsébet, Gerőfi Miklósné, Sziklay Lajosné, Balogh Sán-
dorné, Révfy István, özv. Thury Józsefné, Komlósy Imre, Magyar Ivánné, Bóta
Lőrinc.
1949. január 21-i tanerő szükségleti kimutatás szerint egy tanító átlagos heti
óraszáma 23. Faludy József nem tanít, mert ő az általános iskola és az iparos
tanonciskola igazgatója, a helyi szakszervezeti elnök, a helyi szakmai bi-
zottság elnöke. Kőhalmi László heti óraszáma 12, mert ő Rákoscsaba kerületi
úttörőtitkára, és csapatvezető. Siklósi Kálmánnak szintén 12 a heti óraszáma,
mert ő a rákosmenti szakszervezeti titkár. Dr. Aszódi László gimn. tanár, ált.
iskolai igazgatóhelyettesnek, osztályfőnöknek, a dolgozók tanfolyamának
helyettes vezetőjének a heti óraszáma 7 volt.
1949. január 21-én a Budapesti Népoktatás Kerület Tanfelügyelője, Dr. Horváth
József valamennyi általános iskola igazgatójához levelet intézett, miszerint
írattassanak dolgozatot az iskolában a hároméves tervről, majd készítsenek
a munkák szelleméről összefoglaló jelentést. Dr. Aszódi László ig. h. készí-
tette el az iratot. A felsős tanulókkal íratott dolgozat címe: „Hogyan vett részt
édesapám (édesanyám) a 3 éves terv végrehajtásában?” Dr. Aszódi ig. h úr szerint
a „tanulók 12 %-a kitűnően oldotta meg a feladatát, 20 % igen jó dolgozatot írt, és
mintegy 40-50 % közepes eredményt ért el.” A többi dolgozat gyenge volt.

Egy 1970-ben ballagó osztály a Szabadság sugárúti iskolából
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Megállapította, hogy „a tanulók nagy része a politikai eseményeket éber figyelem-
mel kíséri.” A dolgozatírás elérte a hozzáfűzött komoly célt. „Meglátszik rajtuk, hogy
otthon …. Minden dolgozó büszke a terv sikerére, mert a saját munkájának az ered-
ményét is benne látja.”
A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete Országos Központja Országos
Nevelési Versenybizottsága „Nevelj jobban” címen munkaversenyt hirdetett a
nevelés tartalmának javulása érdekében. 21 oldalas ismertetőben foglalták
össze a követelményeket, amely a szocialista embertípus kialakítását és a
választások elősegítését célozták. A Szabadság sugárúti iskola munkatervet
készített. 
1949. június 13-án Faludy József a Nevelési Bizottság elnöke és Bóta Lőrinc
versenyfelelős összefoglalták az addig elért eredményeket. Ellenőrizték a
tanulópárok munkáját, „a tanulókörök közelebb hozták a nevelőt és a tanulót, …
a tanuló közlékenyebb lett, kitárta a lelkét. ... A nevelőben jóakaratú barátot lát.”
Megtartották a sajtónapokat, melyen mindig más kartárs volt az előadó. „A
faliújság pontosan 2 hetenként jelent meg a VIII-os fiú és leányosztály és az úttörők
összeállításában.” … „Az állandó és rendszeres újságolvasás meglátszik a neve-
lőtestület minden tagján. A nagyobb eseményeket pedig a mindennapi kérdések
órájában ismertetik az osztályfőnökök.” … „A választásokon és annak előkészítésén
a tantestület minden tagja részt vett. Ezt bizonyítják a választási eredmények. A pe-
dagógusok hatásosan agitáltak a szülőknél.” A neveléselméleti tevékenység során
ismertetésre került Makarenkó: A nevelés módszerei c. munkája. A gyakorlati
munka közben „Különösen a magyar és történelem órákon jutott idő a marxista
ideológia ismertetésére, a számtan órákon pedig a demokrácia hatalmas ered-
ményeinek számszerű bemutatására.” A nevelőtestület hospitálási felelőst
választott, aki jelentette, hogy „az elmúlt 3 hónap alatt 32 hospitálást végeztek a
nevelők.”
A munkafegyelem erősítésében nullára csökkentették a tanulók késését.
„Reggel az ügyeletes tanerő felírta a későn jövők nevét, akik a tanítás után itt marad-
tak, s ezekkel az ügyeletes tanerő foglalkozott egy teljes órán át. … Ezt a módszert a
tanulók is helyesnek és igazságosnak találták, de óvakodtak aktív résztvevői lenni!”
Május 28-án a rákosmenti szakszervezeti csoport ifjúsági ének és tánc-
versenyén a Szabadság sugárúti iskola 2. díjat nyert. Beneveztek a „Munkára,
harcra kész” sportmozgalomba. 
Az úttörőcsapat létszáma 58-ról 262-re nőtt. 72 pajtásnak már egyenruhája is
volt. Megindult a Pajtás újság terjesztése is. A könyvtárban is kimutatható a
fejlődés. 276 kötetre nőtt az ifjúsági könyvállomány, a „nevelőtestületi könyvtár
278-ról 486 kötetre nőtt.” Fontos fejlemény, hogy az „iskola igazgatója
kieszközölte a telefon felszerelését.”
A kéthetenként ülésező Nevelési Bizottság az összegzést letárgyalta és rész-
leteiben el is fogadta.
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Az 1948/49. tanév végi adatgyűjtő lapon 16 tanulócsoport működését jelezte
az iskola. Az úttörőcsapatnak 264 tagja volt (129 leány). Őrsvezetői tan-
folyamot 19 fiú végzett, 14 őrs működött is, de az úttörőcsapatnak nem volt
külön helyisége. Az 549 tanulóból 122 fiú és 110 leány rendszeresen sportolt.
Főleg a labdarúgást szerették (64), és a röplabdát (73). Az iskola udvarán röp-
labdapályát is kiépítettek. Sajnos továbbra sem volt az iskolának tornaterme
és vízöblítéses WC-je. 
1949-ben az Országos Takarékpénztár útján a Magyar Népköztársaság által
kibocsátott Ötéves Tervkölcsönt minden közalkalmazottnak jegyeznie kellett,
majd 1949. november 1-jétől 10 hónapon át egyenlő részletekben kellett be-
fizetni. Az iskola 21 közalkalmazottja jegyzett békekölcsönt 200 és 350.- Ft
között. 
1949. augusztus 31-én a vallás és közoktatási miniszter rendeletével a bu-
dapesti és peremvárosi általános iskolákat, óvodákat és napközi otthonokat
szeptember 1-jei hatállyal további felügyelet és igazgatás végett átadta Bu-
dapest polgármesterének. 
Szeptember 19-én Holly Ilona irodafőtiszt leiratában a Bp. fővárosi pol-
gármester rendelete alapján figyelmeztette az iskolákat, „hogy az éberségben
mutatkozó legkisebb mulasztás esetén a legszigorúbban” fog eljárni.
Október 18-án újabb körlevelet kapott az iskola, amelyben előírták havi 15-
20 film vetítését. A szükséges keskenyfilmgép-kezelői tanfolyamot a tan-
testület minden tagjának el kellett végezni. A filmvetítésekről szerzett
tapasztalatokról 1950-ben jelentést kellett írni.  Ugyanebben az iratban elren-
delték az iskola számára, hogy a IV-VIII. osztályosokkal írassanak dolgozatot
a következő címmel: „Mit nyújt az ötéves terv és a tervkölcsön nekem és a csalá-
domnak?” Még a II. és III. osztályosoknak is kellett néhány mondatot írni a
tervkölcsönről!
1949. november 23-án Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal VII. (Közok-
tatási) Ügyosztálya körlevélben intézkedett Sztálin születésének 70. születés-
napjának megünnepléséről, miszerint „a tanulóifjúság számára minden
iskolában pályázatot kell hirdetni. A pályázat tárgya: Mit köszönhet a magyar nép
Sztálinnak és a Szovjetuniónak? … A legkomolyabb érdeklődést és tájékozottságot
mutató dolgozat … szerzőjét az iskola jutalmazza meg egy-egy emléklappal, amelyet
a győztesnek a Sztálin ünnepélyen adnak át.” December 21-ére iskolai szünnapot
rendeltek el, mert e napon ünnepelték a diktátort.
November 28-án a Szabadság sugárúti Általános Iskola tantestülete esküt
tett a Magyar Népköztársaságra és annak alkotmányára.
1950. február 20-i kérdéssor megállapításai szerint 5058 m3 a beépített terület,
2141 m2 az épülethez tartozó telek, 707 m2 a világított alapterület és 1910 m3

a fűtött tér. Egy telefonvonal volt, géperővel nem rendelkeztek, rádió,
kerékpár, vagy motorkerékpár sem volt. 
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Az 1951-es adatsor szerint 563 tanuló járt az iskolába, 10 tanterembe. Tanu-
lószoba és napközis csoport nem volt. A tanítás 17 osztályban váltakozóan
folyt, és 14 gyermek járt a gyógypedagógiai osztályba. 
Az 1951/52-es tanévben a 22 tanerőnek 675 Ft volt a fizetési átlaga. A legma-
gasabb Tóth László igazgatónak volt, aki 1007 Ft-ot vihetett haza. A legala-
csonyabb fizetés 530 Ft volt. 
1954-ben az új igazgató Kovács István a fegyelmezés terén bevált módszerről
tájékoztatta a XVII. kerületi Tanács VB. Oktatási Osztályát. „Az osztályfőnökök
a tanulókat az autóvezetők betétlapjaihoz hasonlóan a tanuló nevét tartalmazó, lepe-
csételt, osztályfőnökök által aláírt 5 db lapocskával látják el. Rendeltetése: ha a tanuló
fegyelmi vétséget követ el (nem szabályosan viselkedik), akkor a bent tanító nevelő
egy betétlapot elkér a tanulótól és átadja az osztályfőnökének. A tanuló az
osztályfőnöki órákon beszámol a fegyelmezetlenségéről, és megfelelő büntetés kisza-
bása után a betétlapot visszakapja.” 
Az 1954-es évzáró értekezleten közölt adatok szerint a tanulócsoportok
száma 17, a gyerekek 569-en, a nevelők 24-en vannak, és van már iskolaorvos,
védőnő, irodakezelő és három hivatalsegéd. Az oktatás segítségére már egy
„diapozitíves vetítőgép” is a rendelkezésre állott. A tanulmányi átlag az év
végén 3,51 volt. Működött a tanulószoba, ahová különösen a 8.-os fiúk jár-
tak.
1954-ben bővítették az iskolát. Ezután az iskola létszáma annyira felduzzadt
(616 fő), hogy párhuzamosan két-három osztályt tanítottak évfolyamonként.
Az elhelyezési gondok megszüntetésére átálltak a kétműszakos oktatási
rendszerre. Távozott Kovács István igazgató, helyette az új vezető, Vincze
Ferencné (Gotthard Valéria) lett.
December 6-án a XVII. kerületi tanács VB. Oktatási Osztályának vezetője
megtiltotta az iskolában szervezendő társastánc tanfolyamokat. Népi tánc-
tanfolyamot – lehetőleg a tornatanár vezetésével – lehetett szervezni. 
December 16-án a nevelési értekezleten az erkölcsi nevelés kérdéseivel
foglalkozott a testület. Érdemes idézni: „Tartsuk szem előtt Makarenkó mondását:
a szavakkal való nevelés időtöltés.” „Minden alkotó munka erősen erkölcsi érzelmeket
kíván, sajnos tankönyveinkből ezidáig hiányzik az érzelem.” „Az elmúlt időszakban
távol tartottuk tanítványainkat a romantikától. A korszaknak és értelmünknek
megfelelő szép romantikától távoltartott tanuló érzelmei helytelen irányban keresnek
megnyilatkozást.” „Vigyázni kell azonban, hogy ne legyünk szentimentálisak!”
1958. május 21-én Nagy Béla tanulmányi felügyelő látogatásáról készült
jegyzőkönyvben szóba került az állótáblák falitáblára való kicserélésének a szük-
ségessége. Gazdasági gyakorlótere nem volt a sulinak, az udvart a lehetőségekhez
képest locsolással portalanították. Négy szakkör működéséről is tudomást sze-
rezhetünk: magyar (Kovács Gyula), fa- és fémmegmunkáló, fizikai (Kiss Antal),
papírmegmunkáló (Révfy István), zeneszakkör (Farkas Sándor).
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Szőke Ferencné 1958-as igazgatói beszámolója szakdolgozat méretű. Nagy
teret szentelt benne a fegyelmi helyzetnek és a hiányzásoknak is. Külön fe-
jezet szólt az úttörőmozgalomról. Az 1403. sz. Zrínyi Ilona csapat mellé
Greskó Ibolya szervezett egy másikat is 1957 szeptemberében, amit II. Rákóczi
Ferencről neveztek el (2552. számú). A csapat anyagi helyzetének javítására
létrehozták a „Pajtás Bolt”-ot, ahol egész évben cukorkát árultak. Még a 6 hó-
napos újoncidő megpróbáltatásai sem riasztották vissza a jelentkezni óhajtó
gyermekeket. Az álarcosbál tiszta jövedelme pl.: 5327 Ft volt, ami a táboroz-
tatást segítette elő. Az iskola légópincéjében berendezték a takaros kis
úttörőotthont. A budapesti csillagtúráról a Mókus őrs (Pásztor Éva, Balázs
Erika, Szőke Ildikó, Leszák Éva, Novák Júlia, Moharos Erzsébet) első díjjal tért
haza. Hitoktatásra ekkor 229 tanuló járt.  
Közben rendszeresen – a kulturális élet színfoltjaiként –, kedves színjátékokat
is betanultak a diákok. A ‘60-as években rendszeresen folyt a politikai-ide-
ológiai képzés. A társadalmi munkát pl. 1, 3, 4 órás bélyegekkel igazolták. 
1968 májusában az iskola – a fővárosi tanács határozata értelmében – megem-
lékezett a vietnámiak küzdelméről az amerikaiak ellen. A „Vietnámért” meg-
mozdulás keretében 740 Ft felajánlás jött össze 5-50 Ft adományokból a
tantestület részéről. Aug. 30-án a tanévnyitó értekezleten meghatározták a
tantestületi munkamegosztást. Jó képet mutat az iskoláról az adott pillanat-
ban. Párttitkár és továbbképzési felelős: Kelló Jánosné; úttörővezető: Simon
Ferencné; Szakszervezeti Bizottság titkára: Göncző Károlyné; úttörővezető
h.: Nagy Gyuláné; kisdobos felelős: Hámori Lászlóné; úttörő kultúrfelelős:
Kerti Erzsébet; úttörőpénztáros: Gál Zoltánné; úttörő hulladékgyűjtés f.:
Balogh Pálné; úttörő sajtó terjesztője: Sziklayné, Hámoriné; úttörő
sportfelelős: Dr. Mahr Károlyné; MHSz összekötő: Dr. Mahr Károlyné; Szmk.
és nőtanács összek.: Kovács Olga; Ifjúsági Vöröskereszt vezetője: Balás
Dezsőné; of.i mkv.: Kerti Erzsébet; alsó tagozatos mkv.: Kóder Katalin; ma-
gyar mkv.: Sziklay Lajosné; számtan mkv.: Balás Dezsőné; napköziotthon
mkv.: Gerőfi Miklósné; kerületi kémia mkv.: Bóta Lőrinc; kerületi magyar
mkv.; Pohl Béláné; gyermekvédelmi felelős: Krenyiczky Tivadarné, Nagyné;
alsós leltárfelelős: Róvó Zsuzsanna; ifjúsági könyvtár felelőse: Kerti Erzsébet;
tanulószoba vezető: Krenyiczkyné; segélykönyv és tanszerfelelős: Kerti
Erzsébet; nevelői könyvtár felelős: Szokolay Sándorné; folyóiratok felelőse:
Dr. Mahrné, Róvó Zs.; tűzrendészeti felelős: Bóta Lőrinc; iskolai bale-
setvédelmi felelős: Varga Jenő; tüzelőfelelős: Bóta Lőrinc; iskolai filmek
kezelője, tévé fel.: Krenyiczky Tivadarné; takarékmozgalom fel.: Bóta Lőrinc;
társadalmi munkák felelőse: Bóta Lőrinc; tankönyv felelős: Simon Ferencné;
tankötelesek nyilvántartója: Kerti Erzsébet; énekkar vezető: Dr. Szánthó Ti-
borné; könyvterjesztő: Tátrainé, Hajnalné; fizetők: Patakiné, Tátrainé. 1968
végén Bóta Lőrinc volt a megbízott igazgató. 
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1989-ben az iskola létszáma ismét csökkent és visszaállhatott az egyműsza-
kos oktatási rendszerre, egyben az Anna utcai épületbe az 1. osztályos diákok
tanítását is áthelyezték.
1991-ben a kerületi képviselő-testület döntött a Szabadság sugárúti iskola
tornatermének és a hozzá kapcsolódó tantermeinek építéséről, 1999-re el is
készült a hőn áhított tornaterem négy új tanteremmel. Kedves és művészi
színfoltként Pannonhalmi Zsuzsanna Napórája díszíti az új épület bejáratát.

Szanyi Dezső
A Rákoskerti Általános Iskola485 

1948. szeptember 1-jén 198 tanulóval indult az év. Megszületett az el-
határozás: megszüntették a kápolnai részt. 1949 júniusában végeztek itt
először általános iskolai 8.-osok. Minden tanuló díszes emléklapot kapott.
Az úttörőélet is életerős lett. Szervezője Galambfalvi Katalin csapatvezető és
Losó Józsefné kerületi úttörő elnökségi tag volt. Érdekes, hogy rendes tárgy-
ként gyorsírást is tanultak kötelező osztályzattal. Ebben az évben szerepelt
utoljára kötelező tárgyként a hitoktatás.
1949 szeptemberében 210 tanuló és 9 nevelő látott munkához: Sinkó Júlianna,
Tiszai István, Vincze Ferencné, Galambfalvi Katalin, Cser Ilona, Czike Károlyné,
Székely József.  Csóka Béla tanító nem kapott osztályt, ő rajzot, mértani rajzot,
Tátray Ferenc igazgató pedig a fiúk testnevelését tanította.
Az iskola is új pecsétet készített 1950. január 1-jétől: Budapest XVII. ker.
Rákoskert, Erzsébet krt. 56. sz. Általános Iskola. Bevezették az orosz nyelv
tanítását, megszűnt a német oktatás. Május 7-én Tátray Ferenc igazgatót
kerületi szakszervezeti elnökké választották. 1950. nyarán a Tanács Oktatási
Osztálya kezdeményezésére átalakították az iskolát. Elbontották a sekrestyét,
a kápolnarésszel együtt új tantermet alakítottak ki. Szept. 1-jére már 4 tan-
terem várta a 233 újonnan beírt tanulót. Mind a nyolc osztály önálló lett
megszűntek az osztatlan osztályok. Váltott tanítási rendszerrel délelőtt, dél-
után tanultak. A szakosodó nevelők szaktanítói oklevéllel tanítottak: Torday
Endréné (Kiss Eleonora) és Székely József magyart, történelmet, Mitrovics Klára
orosz nyelvet, Cser Ilona biológiát és vegytant, Czikéné matematikát és
fizikát.
1951 szeptemberében 218 tanuló volt az iskolában. November 1-jén Tátray
Ferenc igazgatót áthelyezték a Pesti u. 80. sz. iskolához igazgatónak. Helyére
a tanács Czike Károlynét nevezte ki igazgatónak. Ő volt a kerületben az első
női igazgató! A megüresedett szolgálati lakást átalakították napközi otthon-
nak. A napközi felszerelése gyenge volt. Mindkét teremben egy nagy kony-
hai asztal körül ültek a gyerekek. Az ebédet és az uzsonnát a kerület kony-
hájáról hordták, de a reggelit Klincsák Jánosné készítette el. Ekkor még nem
volt kialakult hasznos foglalkozás a napköziben. 
485 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004. 62-80.
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Losó József tanácstag célfeladatként kapta a rákoskerti iskola támogatását. Fel-
jegyzései között olvasható, hogy nem oldható meg a tanulószoba ügye, nincs
tanári szoba, március és április hónapban igen nagy a mulasztás, ha nagyobb
esőzés van, beázik az épület. 
Az úttörőélet szépen fejlődött. A 8. osztályban kitűnő tanulók 80 Ft, a jeles
tanulók 40 Ft pénzjutalomban részesültek.
Az 1952/53-as tanév kezdetén 243 gyerekkel népesült be az iskola. Czikéné
és az egész tantestület meglepetésére 1953. febr. 1-jén megjelent Szabó Lajos,
mint új igazgató. Czikénét áthelyezték a Péceli úti általános iskolához. 
Az 1953/54. tanévben három olyan nevelő került az iskolához, akik hosszú
évekig voltak biztos pontjai a tantestületnek. Szabó Lajos 15 éven át vezette
az iskolát, Fricsfalusi Lászlóné és Diószeghy Gézáné 21 évet töltöttek el itt. Épít-
gették a hagyományokat: a Vida-dombon tartott gyermeknapi mulatságokat,
év végeken színielőadásokat szerveztek, és a Kollár-féle kultúrházban talál-
kozott Rákoskert kicsinye és nagyja. Ekkor 144 alsós, és 106 felsős tanulója
volt az iskolának. Diószeghy Géza lett az igazgatóhelyettes. Megindultak a
szakkörök: magyar, orosz, földrajz, rajz, biológia. 
Az 1954/55. tanévben Vincze Ferencné eltávozott, és ő lett a Szabadság sugár-
úti iskola igazgatója. A szakköri munka elhalt. 

A rákoskerti iskola egyi osztálya az 1949/50-es tanévben, Székely József tanár úrral
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Az 1955/56-os tanévben a tanulói létszám stagnált. Földes László lett az új
igazgatóhelyettes, Diószeghy Géza a Pesti úti iskola igazgatóhelyettese lett.
Az új nevelők közül csupán Bohák László maradt az iskolánál 1957-től 1966-
ig, mint igazgatóhelyettes.  
1956/57-ben a forradalom megzavarta az évi munkát. Az első alkalom, hogy
– a disszidálások miatt – fogyott a tanulók száma. Most is nagy nevelői vál-
tozások történtek, továbbra is „átjáróház” a rákoskerti iskola. Mivel egyetlen
nevelő sem lakott helyben, így a forradalom idején – mikor leállt a buszfor-
galom – a tanítás szünetelt. A napköziben volt a forradalom vezetősége. No-
vember második felében megindultak a buszok, megkezdődött a tanítás.
Földes László újraszervezte az úttörőéletet, melyet aztán Kovács Gyula vett át.
1957 nyarán újabb átalakítás történt az iskolaépületben. A bejárati részt be-
falazva létrejöhetett a régen várt nevelői szoba. A folyosóvég elrekesztésével
volt már igazgatói iroda is. A napközi otthon bejárati részének beépítésével
megoldódott a tanulószoba kérdése is. A termek helyzete ezután nem válto-
zott több, mint 10 éven át. Ezen a nyáron elbontották az egyetlen szertárat,
így a szertári anyag a tantermekben és a folyosón lévő szekrényekbe került.
Közvetlen az iskola környékén, az iskola körül és az udvaron betonjárdát
építettek. A két épületet is ezzel kötötték össze. Elmondhatjuk, hogy az 1957-
1967-es éveket a megrekedt állandóság jellemezte. 
Az 1957/58-as tanévben 147 alsós és 128 felsős, összesen 275 tanuló végzett
nyolc tanulócsoportban 13 nevelővel. Az 1958/59-es tanévben került az
iskolához Komár Istvánné, aki 6-ra növelte az állandó nevelők számát, mert ő
is 12 éven át tanított itt. 
Az 1959/60-as tanévben 146 alsós és 134 felsős, összesen 280 tanuló végzett.
A megszokott osztálytanítók: Fricsfalusi Lászlóné, Ridly Istvánné, Diószeghy
Gézáné és Fekete Józsefné tanították az alsósokat. Új úttörővezető érkezett
Müller Jenőné személyében, akit 3 éven át szerethettek a gyerekek. 
Az 1960/61-es tanévben elmondhatjuk, hogy a 13 nevelőből egy sem lakott
Rákoskerten. Az autóbusztól való távolság, a nagy sár, a zimankós tél, a peri-
fériális körülmények ellenére egyre jobb lett a tantestületi közösség.
Farsangkor, év végén szinte minden gyermeket szerepeltetve az egész
települést megmozgató rendezvényekre összecsődült a rokonság. Számon
tartotta a falu, mint régen a vásárokat. Szép bevételeikből 50-60 úttörő tudott
nyaranta táborozni. 1961 júniusában a Pécs melletti Sikondán táboroztak.
Rendszeresen kirándultak is. Év végén 305 tanuló kapott bizonyítványt. Az
iskolában a példás tisztaság a hivatalsegédeket dicsérte. Sturm Józsefné, Babo-
csik Pálné és Kurucz Andrásné sok-sok éven át igaz hivatásszeretettel gondozta
az iskolát és környezetét. 
Az 1961/62-es tanévben 325 tanulóval sorakozott fel a tanulósereg. Két új
nevelő érkezett, Tóth Kálmán, aki innen ment nyugdíjba (1971), és Kiss Jánosné,
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aki még 20 év múlva is az iskolában dolgozott. A fizetéseket félhavonként
adták ki. Greguss József 27 évi működés után havi fix 2160 Ft-ot kapott.
Az 1962/63. tanévben csupán egy nevelői változás történt. Müller Jenőné
helyére Szendrey Gyula került úttörővezetőnek. Szabó Lajos jelezte a kerületi
vezetés felé, hogy az iskolát kinőtték a gyerekek. Az iskolabővítésre azonban
várnia kellett. Túlzsúfoltságban éltek 10 éven át. A kétüléses padokban hár-
man ültek. A folyosók már raktárak voltak. 
Szendrey Gyula – mint magyartanár – színdarabokat rendezett, melyekben
ő is szerepet vállalt. A bevételekből egy-egy alkalommal 70-80 fő is táboro-
zott. Nagyvisnyó és Eresztvény volt a két leggyakrabban felkeresett
táborhely.
1963 szeptemberében 7 évi működés után Ridlyné távozott, helyébe Tóth
Mária tanítónő került. A felső tagozatban több éven át nem volt egyes tár-
gyaknak szaktanára. A kémia, a rajz, a történelem, a gyakorlati foglalkozás
és a testnevelés órakiegészítés címén szétosztásra került a kollégák között. 
Az 1964/65 tanévben a szülői munkaközösség vezetését Könczöl Ferencné
vette át. Ez jelentős változást hozott a szülők aktivizálása szempontjából.
Könczöl Ferencné munkahelye lehetővé tette az „Egy üzem, egy iskola” jelszó
gyakorlati megvalósítását. 
Az 1965/66. tanévben majdnem minden osztály létszáma 48-49 fő. A gyakor-
lati foglakozásokat a Tiszaörs és a Rózsaszál utca sarkán lévő bekerítetlen
szántóföldön tartották. A földet megművelték a gyerekek, aztán mindent az
időjárásra bíztak. Augusztusban úttörőink Tatán, az Öreg-tó partján táboroz-
tak. Szendrey Gyula táborai nagyon népesek voltak (70-80 fő).
Az 1966/67-es tanévben Greguss József lett az igazgatóhelyettes. Ekkor került
az iskolához Kismarjai Emil biológia-földrajz, és Sajtós Mihály fizika-kémia
szakos tanár. Az 1967/68-as tanévben Szabó Lajos igazgatót a Micsurin úti
iskolához helyezték át. Az új igazgató Greguss József lett. Helyettesének
Varga Gyulánét (Kertész Ilona) nevezték ki. (Később Varga Gyuláné a nevét
Gerendaira változtatta.) A nevelők létszáma ekkor 14 fő volt. Ősszel az
úttörővezetést Kovács Ferencné vette át, mert Szendreyt a gimnáziumba
helyezték. A számtan tanítását úgy igyekeztek megnyugtatóan ellátni, hogy
a helyben lakó Czike Károlyné matematika szakos tanárt kérték fel óraadó-
nak. Greguss József az éneket tanította. Emlékezetesen szép volt 1968 tava-
sza. A szülői munkaközösség és a tantestület együttműködése révén az
anyák napja, a gyermeknap, a majális alkalmával szinte példát mutattak arra,
hogyan töltse be az iskola a szerepét a lakóhelyen.
1968-ban a városfejlesztési programban a kerületi tanács komolyan foglalko-
zott az iskola gondjával. A tanulók létszáma 350 fő volt, a 120 főre megépített
iskolában. Az egy tanteremre eső tanulók száma 89 volt. Rákoskert területén
a születések száma állandóan emelkedett: 1961-ben 30, addig 1966-ban 63-ra nőtt. 
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Az 1968/69. tanévben megtörtént a szomszéd négy telek kisajátítása. Azt
remélték, hogy a következő tanévet már az új iskolában kezdhetik. Álom volt
csupán. 1969 tavaszán megjelentek a nagy földgépek és elkezdődtek a
munkák. Sikerült az építésvezetéssel olyan egyezséget kötni, miszerint a
felvonulási épületben az új iskola átadásáig egy csoport tanulhatott. 
Az 1969/70. év őszén mintha robbanás történt volna. 55 elsős, 51 másodikos,
s a többi osztályokban is a maximális létszámok jelentkeztek. A tanári lét-
szám is 18 főre emelkedett. (Osztályfőnökök:  1/a. o. Fricsfalusi Lászlóné, 1/b.
o. Papp Ernőné, 2./a. o. Laszkovszky Lászlóné, 2/ b. o. Montskó Lászlóné, 3. o. Kiss
Jánosné, 4. o. Gál Józsefné, 5. o. Sajtós Mihály, 6. o. Kovács Ferencné, 7/a. Póth
Ágnes, 7/b. Geőcze Valér, 8. a. Széles Andor 8/b. Diószeghy Géza) Váltakozó
tanítással öt osztály az iskolában, egy pedig a felvonulási épületben tanult.
Továbbra sem volt megfelelő szakembere a matematikának, a történelemnek
és a gyakorlati foglalkozásnak. A csapatvezetői feladatokat Gaszner Katalin
vállalta. Az építkezés a nagy gödörásások után leállt. A szülői munkakö-
zösség vándorserleget készíttetett a legjobb eredményű osztálynak. Félévkor
a vándorserleg átadására a televízió is megjelent.
Az 1970/71-es tanévben az iskola építése állt. Az építésvezetéstől
kierőszakolták, hogy a felvonulási épületből még egy termet alakítsanak át
szükségtanteremmé. Hallatlan önuralomra volt mindenkinek szüksége,
hogy elvégezhesse a mindennapi munkát. Ősszel tatarozták az óvodát,
amiért az iskola napközijét elfoglalta az óvoda.  Emiatt két osztálynak a
Rákoskert Művelődési Házban kellett tanulnia (Ez a Rákoskert sugárút és az
Irsa utca sarkán állt.). A 7. osztályban minden órában váltották egymást a
tanárok, akik loholtak, bicikliztek az óraközi szünetekben azért, hogy meg-
tarthassák az óráikat. Két hónapig tartott a tortúra.
1970 őszén vehetett az iskola zongorát, televíziót, magnót. 1971 tavaszán
átvette az iskola építését a Rákosvölgye TSZ. Az építkezés látványosan ha-
ladt. 1971 nyarán a régi épületet teljesen átalakították, modernizálták,
központi fűtéssel látták el. Az 5. osztályt Bődy Józsefné vette át, akivel
megoldódott a matematikatanítás. Ugyanígy Dombóvári Antal történelem-
tanár a gazdátlan történelemtanítást tette helyre.
1972. január 8-án megjelent az iskola-átvételi bizottság. Csodálatos érzés volt
ez. Egy csapásra irigylésre méltó lett az iskola. A régi és új iskola összekötése
függőfolyosóval történt meg.  
Az 1972/73-as tanében az új iskola udvarán 440 tanuló sorakozott fel.
Meghonosodott a zeneiskola is. Zongora, klarinét, kürt, és hegedű szakot
választottak a tanulók. Különösen Dely Csaba zenetanár munkája volt
kiemelkedő. Külön televízióteret alakítottak, a régi iskola kiszélesedett
folyosórészén, így bármelyik osztály szabadon nézhette az iskolatévé adá-
sait.
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1973-tól nyugdíjba vonult Greguss József igazgató, akit Kiss Antal váltott fel.
A következő 10 évet az ő fiatalos lendülete, újítani akarása jellemezte,
meghagyva és folytatva az iskola hagyományait is.
Sikerült az országos érdeklődés egyik központjává tenni az iskolát, mert
1975/76 táján benne volt az ország azon öt iskolájában, ahol – előbb kísér-
letképpen, aztán véglegesen – bevezették a klubrendszert, illetve klubnap-
közit, majd második idegen nyelvként az angolt. Az iskola állandóan tele
volt vendégekkel az ország legkülönbözőbb tájairól. Mindez megemelte az
iskola hírét, színvonalát és létszámát. Más körzetekből és vidékről is egyre
több tanuló iratkozott be. Évfolyamonként 3-4 párhuzamos osztály indult, s
az iskola létszáma megközelítette a 800-at. Megint égetően szükségessé vált
az iskola bővítése, mert már a pincében és a kazánházban is folyt a tanítás. 
1982-ben megnyílt a Zrínyi Miklós Általános Iskola, ahová minden évfolyam-
ból átment egy-egy osztály. A problémák egy időre megoldódtak. A Zrínyi
Miklós Általános Iskolába átment Kiss Antal, akivel elment a tantestület egy
része is. 
1982-től egy évtizedig Bakos Lajosné vezette az iskolát a megőrizve-megújítva
szellemében. Megőrizte a hagyományokat, főleg a magas színvonalat, az
eltávozottak helyére felvett sok fiatal nevelő viszont sok esetben a meg-
újhodás záloga lett. Az ország is élte közben a változások korát.
Az évtized végén két jelentős változás is történt az iskolában. Megépült a
várva-várt tornaterem (ami igaz, hogy három évig minden eső után uszoda
is lett, a műszaki problémák miatt). 1992-ben elkészült a tető javítása. A
másik változás abból adódott, hogy bár az országos átlagnál jóval kevésbé,
de némiképp csökkent a létszám, így az iskola történetében először át lehetett
térni az egyműszakos oktatásra.
1992-ben Bakosné nyugalomba vonulása után Véghely Tamásné lett az új
igazgató, aki szintén egy évtizedig irányította az iskolát. 

Dr. Dombóvári Antal
A Diadal Úti Általános Iskola486 

Rákoscsabának a hatvani vasútvonaltól északra, Rákosligettől keletre, 1925
után parcellázott településrészei, a Bolza- és Vangeltelep fokozatos beépítése
egyre sürgetőbbé tette az ott lakók mindenirányú ellátásának megszer-
vezését. Az iskola szükségességének felismerése már a ‘30-as években
felmerült, de az iskola megépítésére csak az 1950-es évek első felében került
sor. 1937-ben megalakult a Rákoscsabai Ház és Telektulajdonosok Egyesü-
lete, néhány számot megélt az egyesület újságja is, mely Rákoscsaba címen je-
lent meg. Ebben olvashatjuk 1937 októberében egy nyilvános gyűlésre szóló
meghívóban a következőket: „A lakosság kulturszükségleteinek kielégítése – ame-
lyik pedig közfeladat – egyenlő a semmivel. Nincs elemi iskola, de még a leendő iskola
486 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004. 81-83.
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helye sincs biztosítva.” 1938 áprilisában az újság már beszámolt arról, hogy a
rákoscsabai képviselő-testület elhatározta, hogy a Bolzatelepen iskolát fog
építeni. „Az állam ugyanis – a hivatalos körök ígérete szerint – hajlandó áll. el.
iskolát szervezni, ehhez azonban a községnek bizonyos hozzájárulása is szükséges.
Megkívánja 1. megfelelő telek átengedését, 2. épület emelését, 3. az iskola felszerelését,
4. a dologi kiadások átvállalását.” Ezzel egy időben kellett a csabai képviselő-
testületnek a Schelltelepnek is iskolát biztosítani, óvodával, napközivel (mai
rákoskerti iskola), az újtelepi iskola új tantermeket kért (mai Szabadság su-
gárúti iskola), saját magán polgári iskoláját is segélyeznie kellett, ezen kívül
beszállni a rákosligeti polgári iskola költségeibe is (mert ide jártak gyerekek
Rákoscsabáról is).  Ezek után érthető, hogy a legjobb szándék mellett sem
valósulhatott meg a harmincas években a Vangel- és Bolzatelep iskolaépítése.
Ugyancsak elhúzódott a rákoskerti iskola építése is.
Sok évvel később, 1951 tavaszán kezdődött el végre a bolza- és vangeltelepi
iskola építése a Lenin út (ma Naplás út) egyik telkén, melyet erre a célra tar-
talékolt az akkori kerületi tanács. A környék apraja-nagyja részt vett a jórészt
társadalmi munkában készülő iskola építésén. Munkájuk eredményeként
1952-ben átadtak két tantermet, ahová váltakozó tanítás mellett jártak a kör-
nyék alsó tagozatos gyerekei. Az osztálylétszámok 45–50 fő között mozogtak.
Az iskola ekkor a Péceli úti iskola kihelyezett részlege volt (egykori
községháza). Két évvel később elkészült újabb két tanterem, így az iskola
váltott műszakban ugyan, de képes volt fogadni a felső tagozatos tanulókat
is. Az önállóvá vált intézmény első igazgatója Juhász Lajos lett.
1957-ben Greguss József igazgató, 1958-ban Poór Lajos igazgató további
építkezéseket szorgalmaztak. Ennek során még két tanterem, napközis
terem, tanári szoba és igazgatói iroda, valamint szertár épült a már meglévő
iskolához. 1963-ban politechnikai terem is épült, valamint az udvaron
kialakítottak egy 300 négyszögölnyi gyakorló kertet is. 1967-től Szabó Lajos
vezette az intézményt, a tanulók létszáma 300-350 gyerek volt.
Mivel a településrész folyamatosan beépülés alatt állt – ez még a mai napig
sem fejeződött be – a ‘70-es évekre kinőtte magát a hat tantermes iskola. A
mai épület alapozási munkálatait 1977-ben kezdték el. Ekkortájt került az
iskola élére Kovács Gyula, miután a rákoshegyi iskolákat összevonták. Előtte
Ambrus György volt az intézmény vezetője.
Ismét rengeteg társadalmi munka hozzáadásával 1979 novemberére
elkészült az új iskola, az átadási ünnepség 1979. november 4-én volt. Miután
az általános iskola átköltözött új helyére, a régi iskolát átadták a Kisegítő
Iskolának. Az új helyen Kovács igazgató hirtelen halála miatt Losovy Kálmán
lett az igazgató. Miután ő tanácselnök helyettes lett 1983 elején, Bakos Lajos
rákoshegyi tanár követte őt az igazgatói székben. A rendszerváltás környé-
kén Olejnik Ilona az intézmény vezetője.

216



Szanyi Dezső
A Zrínyi Miklós Általános Iskola487 

1982 szeptemberében Kiss Antal vezetésével megnyitotta kapuit az új iskola,
amely típusterv alapján készült, és 1978-ban tervezték a Budapesti Városépítő
Vállalatnál. Ők voltak az iskola épületének kivitelezői is. 
Az 1982. október 5-én felvett állapot szerint az iskola tanulólétszáma: 423 fő
volt. A nevelőtestülete tagjai: Alpári Barnáné, Bagyinszki Márta, Csikós Lászlóné,
Dassiné Csordás Katalin, Donáth Mária, Gazdag László, Gazdag Lászlóné, Gergely
Éva, Gizúr Attila, Hámori Lászlóné, Horváth Ferenc, Izsó Mária, Kántor Pálné,
Kerékjártó Emese, Kebeley Dezső, Királyné Gál Ildikó, Kiss Antal, Kóráné Kincs
Katalin, Kovács Márta, Ladjánszki Veronika, Markóné Tátrai Katalin, Menyhártné
Barna Zsuzsanna, Palócz Ferencné, Paor Lilla, Pappné Fábián Ágnes, Petnyánszki
István, Petrőczy Tibor, Petrőczyné Bérczes Zsuzsa, Reckné Bielik Mária, Szabó
Erika, Szederkényi Tamara, Széles Tiborné, Székely Antal, Szlávikné Hódi
Zsuzsanna, Tibayné Tariska Anna, Tímár Tibor, Varga Mária, Vasvári László.
Megalakult az 5402. sz. Móra Ferenc úttörőcsapat, melynek zászlóátadási ün-
nepségét 1983-ban a Dózsa Művelődési Házban tartották. Az úttörőcsapat
vezetője Paor Lilla lett. 
Ugyanebben az évben megszűnt az alsó tagozat váltakozó jellegű tanítása,
és beindult az első ének-zene tagozatos osztály. Az első diáklapot is kiadták
február 1-jén Homokóra címmel.
1983-ban a tornaterem avatón Gizúr Attila csoportjának cselgáncs- és az OSC
sportgimnasztika csapatának bemutatóját láthatták a gyerekek. A tornaterem
kisebb lett, mint a hasonló tervek alapján készült Diadal úti Általános Iskoláé,
mert egyszerűen elfogyott a pénz. Sajnálatos a tornaterem viszonylagos ki-
csinysége, mert így alkalmatlan budapesti vagy országos szintű ren-
dezvények megtartására.
A 80-as évek első felében a tanulók tanáraikkal együtt a romantikus nagyvis-
nyói sátortábort látogatták előszeretettel. (Ma már nincs a kerületnek sá-
tortábora.) Többször voltak gyermekeink vándortáborokban, de ma már ez
a forma is megszűnt létezni, pedig óriási nevelési, pedagógiai lehetőségeket
hordozott magában.
1983. november 24-28-ig az Akácvirág úti Általános Iskola – névadója – Kőrösi
Csoma Sándor emlékére vetélkedőt hirdetett. A versenyre készülő csapat
Erdélyben tett kirándulást Kebeley Dezső és Bagyinszki Márta vezetésével.
A csapat tagjai voltak: Címer László, Dús Andrea, Fodor István, Lippai Edit, Mol-
nár Judit, Pankotai Sándor, Timmel Júlia. 
Az emléktúra kb. 1600 km hosszú volt, mely során érintették Csomakőrösön
a szülőházat, Segesvárt, Farkaslakon Tamási Áron sírját és szülőházát, Csík-
szeredát. 1983. decemberében író-olvasó találkozó keretében vendégük volt
Bálint Ágnes írónő, sok szép mese szerzője (pl. a Vizipók-csodapók).
487 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004. 84-97.
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1984-ben nagyon sok társadalmi munka segítségével elkészült a sportpálya,
a Zrínyi iskola rendelkezik a XVII. kerületben a legjobb kültéri adottságokkal
a sportolást illetően, hiszen normál méretű futballpályája, bitumenes kézi-
labda pályája, teniszpályája és egyéb szabad területei vannak. Az iskolában
két atlétika szakosztály működött: az Építők Sport Club kihelyezett szakosz-
tálya és a Hungarocamion utánpótlás-nevelő csoportja. Ebben az évben meg-
nyílt az iskolabolt is. Az iskola társadalmi kapcsolatokat épített ki a Pesti
Építőipari Szövetkezettel, a Dózsa Művelődési Központtal, a Volánnal és a Rákos
Mezeje MGTSZ-szel.
1985. január 8-án szakvélemény készült a három esztendeje megnyitott iskola
beázásáról. Az iskola szerkezete impozáns, de technikai, műszaki problémáit
az építők akkor nem tudták megoldani. Hosszú évekig óriási energiavesz-
teséggel fűtötték az épületet.  
1985. május 16-án újabb író-olvasó találkozó szerveződött Szepes Mária
írónővel (Pöttyös Panni, Tibeti orgonák stb.) Az iskolába került Tímár András tanu-
ló, aki a Gyalogbéka c. tízrészes ifjúsági televíziós film egyik szereplője volt.
Az ő főszerkesztői közreműködésével megjelent a Panda Magazin 1. száma,
a Zrínyi úti Általános Iskola lapja, 200 példányban. A szerkesztésben részt
vett még a Petőfi Sándor és a Coubertin raj is. Ára 2 Ft volt.
1985 őszén két db személyi számítógépet vásárolhatott az iskola. Nagy szó
volt ez akkor! December 16-án a Bartók Béla zeneiskola szervezésében Bach és
Händel születésének 300. évfordulója alkalmából ünnepi hangverseny volt,

Régi padokban - Zrínyis diákok az Erdős Renée Ház iskolatörténeti kiállításán 2004-ben
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amelyen az iskola hangszeren játszó növendékei is közreműködtek. 1985
végén újabb író-olvasó találkozó keretében előadást tartott Németh György
ókortörténész, a Mesék Tézeuszról c. mű írója.
1986. január 20-án „Ki Mit Tud?” döntő zajlott az aulában. Vajdáné Bene Ildikó
csapatvezető vezette le a versenyt. A zsűri tagjai: Donáth Mária
kisdobosvezető, Hajnal Lászlóné igazgatóhelyettes, Kósa Erika, Bódi Mária
csapattitkár, Horváth Ágnes 4. a. osztályos pajtás és Marosvári Lászlóné
szülő voltak. A levezetésben Zöldi Ágnes csapattitkár helyettes segédkezet.
Az úttörőknél első helyezést ért el Kéringer Andrea 8. osztályos tanuló.
1986-ot írtak, amikor a Zrínyi úti Általános Iskola Irodalmi Színpada Tímár
Tibor – későbbi igazgató – vezetésével foglalkozási bemutatót tartott a Dózsa
Művelődési Központ nagytermében. 1986 májusában megjelent a Panda Mag-
azin 2. száma.
Gőzerővel folytatódott a sportélet. Részt vett az iskola a Fradi futáson, ahol
az első lett, megnyerve ezzel a 10 000 Ft-os fődíjat. A XVII. kerületi úttörő
olimpia atlétikai fiú-lány versenyei a Zrínyiben zajlottak le. 1986-1990-ig tar-
tottak az iskola által alapított Zrínyi Kupa atlétikai versenysorozat játékai a
kerületi iskolák csapatai között.
Nyáron új csapatvezetővel – Lakner Gábornéval – táboroztak a gyerekek.
Szeptember 3-án az iskolába látogatott Aczél György az MSZMP KB. Politikai
Bizottságának kulturális ügyekért felelős személyisége, az akkori Politikai
Főiskola rektora. A hatása csekély volt, nagy változás nem történt. Szeptember
29-én megalakult a Zrínyi Diáksport Egyesület 7 szakosztállyal. A ZDSE
legfőbb támogatója a Ferencvárosi Torna Club lett. Az együttműködésnek
köszönhetően 1998-ig a Ferencváros futball utánpótlásának egyik szín-
helyévé vált az iskola. (2000-ben akkor született a legnagyobb eredmény e
sportágban, amikor a Fradi már lemondta az együttműködést, de a tehet-
séges gyerekek még a Zrínyiben tanultak.)
1986 szeptemberétől két tanéven keresztül két tantermet az Újlak utcai Ál-
talános Iskola használt. Ezt az tette lehetővé, hogy a volt óvoda épületét a
Zrínyi alsó tagozatos tanulói vették birtokukba. Az 1-3. osztályok 2004-ben
is a „kisépületben” igyekeznek teljesíteni a tantervi követelményeket.
1987 tavaszán elkészült a külső, füves, hitelesített sportpálya, és a vörös
salakos 4 sávos 400 méteres futókör. Nyáron Káptalanfüreden, a faházas
táborban már Pappné Horváth Katalin csapatvezetővel játszottak a gyerekek.
Szeptember 29-én kerékpáros túrára ment az üllői erdőbe a 300 felsős tanuló,
az alsósok pedig a Börzsönyben vettek részt egy akadályversenyen. A Nép-
sport szeptember 30-i száma is beszámolt a kerékpártúráról. Még az ősszel a
kerületi Testnevelési és Sportfelügyelőség szervezésében az iskola csapata részt
vett az Esti Hírlap Kupán, melynek keretében a péceli dombokon rótták a kilo-
métereket. Elnyerték a fődíjat is, egy négyszemélyes sátrat. 1987 telén kor-
csolyapályát működtettek az iskolai pályán.
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1988. március 30-án Kardos László paleontológus, geológus, a Magyarország
barlangjai című könyv írója beszélgetett a tanulókkal. Augusztusban szeren-
csétlen baleset következtében elhunyt Juhász Gusztáv igazgató. Helyét az
iskola első igazgatója Kiss Antal vette át néhány évre. Októberben már 9 db
számítógépe, 1 db floppyja és 1 db nyomtatója volt az iskolának.
1989-ben az iskola önálló bérgazdálkodóvá vált. A dologi költségeket a
kerület állja. Február 15-én a Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Művelődési és Sportosztálya 5408/4/88. sz. levelében engedélyezte, hogy az
iskola felvegye a költő, politikus, hadvezér Zrínyi Miklós nevét. Szeptember
28-án az iskola ünnepélyes keretek között felvette Zrínyi Miklós nevét. A gyerekek
tréfás vetélkedővel, játékos kaszinóval ünnepelték meg az eseményt.
1989. május 26-án a Ferencváros 90 éves fennállásának ünnepén a ZDSE
meghívására vendégek érkeztek az iskolába: Sike András olimpiai bajnok és
Komáromi Tibor olimpiai 2. helyezett birkózó. Zrínyi Kupa néven a ZDSE
nemzetközi kézilabdatornát szervezett, melyen részt vett a Sturovó, a Vác,
az FTC III. és a Zrínyi együttese. A Ferencváros Öregfiúk focicsapatával
barátságos mérkőzést játszottak az iskola tanárai és dolgozói. Meglepetésre
a zrínyisek legyőzték a Szűcs Lajos vezette FTC öregfiúk csapatát.
A rendszerváltás hónapjában érte el az iskola az eddigi legmagasabb lét-
számát. 1989. október 5-én 799 diákja volt az intézménynek. Gyetvainé Hesz
Erzsébet, Hajnal Béla, Hajnalné Kovács Gabriella, Hajnalné Farkas Erzsébet, Joós
Judit, Joó Zsuzsa, Bothné Kósa Erika, Kristály Kornélia, Losovy Kálmánné, Marosi
Józsefné, Milassin Lóránd, Milkovics Éva, Molnárné Tóth Ágnes, Palócz Ferenc,
Pappné Horváth Katalin, Páli Zsuzsa, Petnyánszki Istvánné, Sebő Attiláné, Suba
István, Szanyi Dezső, Szarvasné Szőnyi Magdolna, Szécsiné Rudas Katalin, Téglási
Attiláné, Toldi Jánosné, Vajdáné Bene Ildikó, Varró Lászlóné, Várszeginé Szőke And-
rea és dr. Walz Gézáné tanította őket.  
1989 májusában az alsó tagozatos tanítói kollektíva „Olvasásfejlesztés, olvasóvá
nevelés az alsó tagozatban” címmel – a Tanítóban – megjelent országos pályáza-
ton első díjat nyert. Az eredményről a Tanító decemberi száma számolt be. A
díjnyertes munkát a Tanító 1990. augusztusi száma közölte le. A pénzjutalom-
ból a kollektíva egy bécsi kiránduláson vett részt.
1990-ben megjelent a Zrínyi Ász irodalmi folyóirat, melyet a diákok műveiből
szerkesztettek. Január 30-án a Székelyudvarhely 1. sz. Általános Iskola
testvérkapcsolatot akart kiépíteni a Zrínyivel.  Erről küldött értesítést Jászay
Laura székelyudvarhelyi tanítónő. Ezután február 7-én az erdélyi iskola se-
gélycsomagot kapott, melyet Sándor Álmos igazgató vett át. A küldeményben
volt futball-labda, kézilabda, videokazetta is.                      
Márciusban megjelent a Szabad Száj szatirikus nőnapi köszöntő 1. száma
három férfikolléga szerkesztésében. A Szabad Száj az évek folyamán több
számot is megért. Az 5402-es számú Móra Ferenc Úttörőcsapat működése
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megszűnt. Az újjáalakult diákönkormányzat az úttörőcsapathoz képest
elvesztette az önálló „jogi személy” státuszát, de szervezeti felépítésében, és
az iskolai életen belül betöltött szerepével továbbra is fóruma az informá-
cióáramlásnak a nevelők és diákok között. Megbízott felnőtt támogatója –
Szanyi Dezső – vezetésével megalkották a szervezeti és működési szabály-
zatukat, mely pontosan körülvonalazza a jogokat, kötelességeket, felada-
tokat, hatásköröket.
1990 tavaszán – pályázati úton – a diákönkormányzat felvette a Zrínyi
Ifjúsági Fórum (ZIF) nevet, amelyet Sisa István 8. osztályos tanuló javasolt.
A ZIF Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően kialakult az isko-
lai diákélet ritmusa, egy rendszeres szervezésre alkalmas diáktestület, a 4.
osztályoktól felfelé osztályonként két-két szóvivővel. Az osztályszóvivőkön
keresztül a ZIF betölti az érdekképviseleti fórum szerepét is a demokrácia
szabályainak megfelelően. A Zrínyi Ifjúsági Fórum szóvivői hetenként rend-
szeresen összegyűlnek és tárgyalják az aktualitásokat, miközben megta-
nulják a vezetési elemeket: döntenek az alternatívák között, szerveznek,
gazdálkodnak, ellenőriznek, értékelnek és végrehajtják a feladatokat.
A Zrínyi Diáksport Egyesület autóbuszt vásárolt. A gyerekek az ülések
felújítására üveggyűjtési akciót szerveztek. A győztes a 6. B osztály volt több,
mint 5600 üveggel. Az iskolabusznak azonban soha nem örülhettek
felhőtlenül, mert egy év múltával a Rákosmenti Testgyakorlók Köréhez
került, amikor a ZDSE-vel gazdaságilag összeolvadt.
Az 1990-es években a káptalanfüredi tábor vált a leglátogatottabbá. A ván-
dortáborozások (Mátra-Kékes, Bükk II.) megszűntek. A balatoni nyári
táborok jelleget kaptak. Az évek során volt már Reneszánsz, Indián, Krimi,
Csillagász, Játék, Állati, Európa, Millenniumi, Tréfa, Gyerekszáj, Falu tábor.
A 90-es évektől táboroztattunk Szlovákiában, majd Ausztriában.
1990. június 6-án – a pedagógusnapon – az iskola alsó tagozatos
munkaközössége az eredményes munkáért a művelődési miniszter Dicsérő
Oklevelét kapta elismerésül. December 11-én elkészült a Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola dolgozóinak első Kollektív Szerződése.
1991-ben létrejött a Szülők az Iskoláért Alapítvány, amely azóta is rendsze-
resen támogatja az oktató-nevelő munkát az iskolában. Az alapítvány első
elnöke Tímár Tibor igazgató volt. 1992-től Petrőczy Tibor igazgató a ku-
ratórium elnöke. 
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Szanyi Dezső
Kisegítő iskola a kerületben488

1948-tól két kihelyezett gyógypedagógiai osztály működött. Az egyik a
rákoshegyi általános iskola mellett, a másik Rákoscsabán a Rákos utca 2-ben.
1951. november 1-jén ez utóbbi önállóvá vált, de Keresztúron is, Ligeten is
és Rákoshegyen is megmaradtak a kihelyezett osztályok. 9 pedagógus dol-
gozott ekkor ezekben az osztályokban.
1955-ben az Ujlak utca 62. számú épületét kapta meg az iskola, ez lett a
Kisegítő Iskola központja. Ekkor már 12 pedagógus dolgozott külön igazgató
és igazgatóhelyettes irányítása mellett. Folyamatosan emelkedett a gyermek
és nevelői létszám, a kerület oktatásirányítóinak komoly feladatot jelentett a
feladatok szakszerű ellátásának megszervezése. 1963-ban megszűnt a „Gyógy-
pedagógiai” elnevezés, helyébe jött a „Kisegítő” jelző. 1968-ban 20 tanár
foglalkozott 216 tanulóval. Két épületben dolgoztak: Az Ujlak utcában 8 tan-
ulócsoport és 2 napközis csoport működött, a Rákoscsaba utcában 6 osztály
és 2 napközis csoport volt.
Amikor a Diadal utcai épületbe költözött a rákoscsaba-újtelepi diáksereg,
korábbi iskoláját megkapta a Kisegítő iskola. Így végre egy épületben kon-
centrálódhatott ez az oktatási forma is. Az intézmény neve ma Gyurkovics
Tibor Általános Iskola:

487 Szanyi–Dombóvári–Ádám 2004. 84-97.
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Puzsár Imre
Rákoscsaba archontológiája – Adattár 489

Rákoscsaba nagyközség képviselő-testülete
1893-1897
bíró: Kováts János
törvénybíró: H. Bruder András

választott képviselők: Vitárius Sándor 
Szabó Sándor
S. Szabó András
R. Nagy György
R. Nagy István

1897-1900
bíró: Mihály András
törvénybíró:  Vitárius Sándor
pénztárnok: Tüskés Mihály
közgyám: Hanczer Mihály
esküdtek: K. Vitárius János

Mihály István
N. Prandovszki András
Béres István
Kléner András
H. Vitárius János

választott képviselők: Fodor György
Reitinger Pál
Törő Lajos
Bruder János
Javolics Elek

választott pótképviselők: Kléner András, Javolics Elek helyére hívják be.
Blaskovics József
Novák István

virilis képviselők (1897): br. Laffert Antalné megbízottja Doromby József
br. Laffert Matild megbízottja Gábris Gyula
gr. Vigyázó Jozefa
Goldmann Mór
Martin István
Mezei Sándor
Dr. Gallovich Győző
Puchberger Lajos
Ungvári Kálmán
Riesz Károly

virilis pótképviselők: Reitinger Pál
Béres István
Nagy György

489   Puzsár 2009, 65–103, 126–129. 224



1900-1903
bíró: Mihály András
törvénybíró: Vitárius Sándor
pénztárnok: Tüskés Mihály
közgyám: K. Vitárius János
esküdtek: Bruder Károly

Mihály András
Mihály István
K. Nagy István
Szabó Sámuel
H. Vitárius János

választás: 1900. febr. 27.
választott képviselők: Pintér Endre

öreg K. Nagy István
N. Prandovszky András
Sz. Velez István
P. Szabó András
I. Szabó András

választott pótképviselők: Béres István
Nagy György
K. Szabó Sándor

virilis képviselők (1900): br. Laffert Antalné 945,25 K
br. Laffert Matild 533,08 K 
Megbízottja Dr. Vámossy Károly.
gr. Vigyázó Jozsefa 395,13 K
Goldmann Móricz 291,92 K
Goldmann Antal 262,45 K
Martin István 182,31 K
Mihály András 133,51 K
Dr. Gallovich Győző 132,70 K
Mezey Sándor 104,67 K
Puchberger Lajos 102,44 K

virilis pótképviselők: Reitinger Pál 93,88 K
Riesz Károly 92,77 K
Ungvári Kálmán 92,75 K
H.Béres István 75,13 K
Winkler Illés 66,88 K

virilis képviselők (1901): Antos Istvánné
gr. Bolza Pálné
Goldmann Antal
Goldmann Mór
Martin István
Mihály András
Dr. Gallovich Győző
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Puchberger Lajos
Mezei Sándor
Reitinger Pál

virilis pótképviselők: Pechar Vilmos
Ungvári Kálmán
Zs. Velez Andrásné
N. Prandovszki András
Nagy György

virilis képviselők (1902): Antos Istvánné br.Laffert Matild 2657,67 K 
megbízottja Dr. Vámossy Károly
gr. Vigyázó Jozefa 835,42 K
megbízottja Spatt Vince
Goldmann Antal 551,70 K
Goldmann Mór 475,59 K
Martin István 386,06 K
Mihály András 315,80 K
Puchberger Lajos 279,46 K (kétszeres)
Dr. Gallovich Győző 268,56 K (kétszeres)
Pecher Vilmosné 191,88 K
Mezei Sándor 188,43 K

virilis pótképviselők: id. Reitinger Pál 173,68 K
Ungvári Kálmán 171,78 K
özv. Zs. Velez Andrásné 139,45 K
öreg Nagy György 132,31 K

1903-1906 Tisztújítás:1903. jún. 8.
bíró: Kerekes Nagy Sándor
törvénybíró: Vitárius Sándor
pénztárnok: Tüskés Mihály 
közgyám: Mess Máté
esküdtek: Mihály István

K. Nagy István
Krajcsovits István
Nagy István (János fia)
Nagy János (János fia)
Vitárius Sámuel

Választás: 1903. febr. 16.
választott képviselők: Bruder János

Blaskovics József
Bacsa István
Kovács János

választott pótképviselők: Gacsal Sámuel
Kerekes Nagy Sándor
Tüskés Mihály
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virilis képviselők (1903): Antos Istvánné 2628,18 K
megbízottja Dr. Vámossy Károly
gr. Vigyázó Jozefa 835,42 K
megbízottja Spatt Vince
Goldmann Antal 541,20 K
Goldmann Mór 451,51 K
Martin István 448,20 K
Mihály András 332,15 K
Dr. Gallovich Győző 276,56 K (kétszeres)
Puchberger Lajos 275, 8 K
Ungvári Kálmán 247,78 K
Mezei Sándor 205,13 K

virilis pótképviselők: Deutsch Mórné 170,82 K
megbízottja Ungvári Márkus
id. Reitinger Pál 168,80 K
Mózer György 147,98 K

virilis képviselők (1905): gr. Antos Istvánné 2906,48 K
megbízottja Dr. Vámossy Károly
br. Vigyázó Józsa 867,42 K
megbízottja Spett Vince
Goldmann Antal 553,40 K
Goldmann Mór 509,81 K
Puchberger Lajos 491,20 K(kétszeres)
Martin István 484,50 K
Mihály András 342,55 K
Dr. Gallovich Győző 272,56 K (kétszeres)
Ungvári Kálmán 256,58 K
Konkoly Elemér 254,81 K

virilis pótképviselők: Mezei Sándor 250,37 K
Gazdaközönség 204,21 K
id. Reitinger Pál 186,91 K

1906-1909 Tiisztújítás: 1906. nov. 9.
bíró: Tüskés Mihály
törvénybíró: Vitárius Sándor
pénztárnok: id. Mihály András
közgyám: Mess Máté
esküdtek: Mihály István

Debreczenyi Sándor
A. Szabó András
Nagy István (János fia)
Bruder Károly
K. Nagy Sándor
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Választás: 1906. máj. 22.
választott képviselők: Kaál József

Pintér Endre
Szántó Géza
P. Szabó András
Sz. Velez István
Gacsal Samu

választott pótképviselők: Takács Kálmán
Bruder Károly
Mihály József

virilis képviselők (1907): Antos Istvánné 2913,32 K
megbízottja Dr. Vámossy Károly
Vigyázó Józsa 862,94 K
megbízottja Dr. Spett Vince
Puchberger Lajos 610,20 K(kétszeres)
Goldmann Antal 526,50 K
Goldmann Mór 506,76 K
Mihály András 437,33 K
Martin István 404,73 K
Dr. Lakatos Kálmán 337,36 K (kétszeres)
Varga Mihály 224,87 K
Mezei Sándor 216,73 K

virilis pótképviselők: Reitinger Pál 208,27 K
Gazdaközönség 206,09 K
özv. Fodor Györgyné 184,38 K

virilis képviselők (1908): Dr. Lakatos Kálmán
Mezey Sándor
Varga Mihály
Goldmann Antal

1909-1912 Tisztújítás: 1909. dec. 14.
bíró: Tüskés Mihály
törvénybíró: Vitárius Sándor
pénztárnok: Mihály István
közgyám: Mess Máté
esküdtek: Mihály József

Kerti Vitárius János
Bruder Károly
Nagy István
Blaskovics József
K. Nagy Sándor

Választás: 1909. dec. 6.
választott képviselők: Dr. Lakatos Kálmán

Bruder János
Blaskovics József
R. Szabó Sámuel, Mihály József lett helyette behívva
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választott pótképviselők: Mihály József, 
1913-ban már behívott tag R. Szabó Sámuel helyett
Takács Kálmán, 
1913-ban már behívott tagként szerepel
Matus Gábor

virilis képviselők (1909): Antos Istvánné 2963,02 K
megbízottja Dr. Vámossy Károly
gr. Vigyázó Józsa 892,54 K
megbízottja Dr. Spett Ferenc
Martin István 738,55 K
Goldmann Mór 497,16 K
Goldmann Antal 476,15 K
Mihály András 461,30 K
Mózer György 332,59 K
Varga Mihály 301,58 K
Dr. Lakatos Kálmán 298,58 K (kétszeres)
Dr. Gallovich Győző 303,92 K(kétszeres)
megbízottja Mészáros László

virilis pótképviselők: Reitinger Pál 301,84 K
Mezei Sándor 272,53 K
Puchberger Lajosné 250,40 K

virilis képviselők (1910): Antos Istvánné 2713,59 K
megbízottja Dr. Vámossy Károly
gr. Vigyázó Józsa 892,54 K
Megbízottja Dr. Spett Ferenc 
helyett Dr. Sziráczky János.
Martin István 699,59 K
Goldmann Antal 646,38 K
Goldmann Mór 556,25 K
Mihály András 414,29 K
Dr. Gallovich Győző 413,34 K (kétszeres)
megbízottja Mészáros László
Mózer György 326,59 K
Reitinger Pál 314,91 K
Mezey Sándor 275,37 K

virilis pótképviselők: Varga Mihály 266,58 K
Dr. Lakatos Kálmán 239,38 K (kétszeres)
Sárközi István 220,48 K

virilis képviselők (1911): Antos Istvánné örököse, 2964,16 K
kiskorú Antos Ilona megbízottja Vámossy Károly
gr. Vigyázó Józsa 945,57 K
megbízottja Dr. Sziráczky János
Martin István 643,33 K
Goldmann Antal 627,90 K
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Goldmann Mór 522,37 K
Mihály András 410,26 K
Mózer György 350,67 K
Reitinger Pál 337,46 K
Dr. Gallovich Győző 314,54 K (kétszeres)
megbízottja ifj. Bruder János
Mezei Sándor 297,71 K

virilis pótképviselők: Varga Mihály 265,67 K
Dr. Lakatos Kálmán 259,38 K (kétszeres)
Sárközi István 237,02 K

1912-1916
bíró: Pintér Endre
törvénybíró: Vitárius Sándor
előljárók: R./K. Nagy Sándor

Fazekas Béla
Kis András
Mihály István
Bruder Károly
K. Vitárius János
R. Nagy István
Mózer Ferenc
Vitárius István, 1913 végén vagy 1914 elején 
meghalt, a helyére 1914. jan. 29-én
M. Szabó Sándort választották meg. 
Szabó István
Burger Vilmos
Maróthy Endre
Kun András

Választás: 1912. dec. 17.
választott képviselők: Kovács János

Szánthó Géza, 1916-ban kisorsolták
Gacsal Sámuel, 1916-ban kisorsolták
Debreczeni Sándor, 1916-ban kisorsolták
Kléner János, 1916-ban kisorsolták
Matus Gábor, 1916-ban kisorsolták
P. Szabó András
Sz. Velez István
Antal Szabó András
Szánthó Ödön
Tóth József
B. Vitárius István
B. Szabó Imre
Hanzel Sándor
ifj. Mihály András
Kaál József
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választott pótképviselők: Keviczky András
Kleiner István, behívták
Vitályos István
Szabó Béni
H. Vitárius János

virilis képviselők (1912): Antos Istvánné örököse 2856,06 K 
Antos Ilona gyámjának, 
Antos Istvánnak 
a megbízottja Dr. Vámossy Lajos
gr. Vigyázó Józsa 1301,90 K
megbízottja Dr. Sziráczky János
Goldmann Antal 693,40 K
Martin István 635,86 K
Goldmann Mór 610,06 K
Dr. Gallovich Győző 
megbízottja ifj. Bruder János 398,34 K (kétszeres)
Mózer György 369,87 K
Mihály András 317,69 K
Varga Mihály 303,77 K
Mezei Sándor 340,52 K

virilis pótképviselők: Sárközi István 301,22 K
Vagaszky Kázmér 270,00 K (kétszeres)
Deutsch Mórné 222,93 K
megbízottja Fridrik Ágoston aljegyző
Dr. Lakatos Kálmán 223,38 K (kétszeres)
Választott képviselő, nem lehet virilis is.
Engel Simon 209,79 K
Winkler Gyula 191,34 K
A 40 főre felemelt létszámot később hagyták jóvá, 
amikor a fenti pótképviselők és a következők lettek 
még virilisek:
Szloboda Dezső 171,27 K
özv. Nagy Sándorné 164,09 K
Szabó István 159,92 K
Vitárius Sándor 156,27 K

virilis pótképviselők lesznek: Tüskés Mihály 150,52 K
Pintér Endre 149,52 K
Burger Vilmos 149,41 K
Fodor Györgyné 149,38 K
Sträusler Frigyes 144,78 K

virilis képviselők (1913): Antos Ilona 2865,11 K
Nincs megbízottja.
gr. Vigyázó Józsa 995,66 K 
Meghalt.
Goldmann Antal 657,30 K
Martin István 647,90 K

231



Goldmann Mór 465,08 K
Kaál József, 410,00 K
1912-től választott képviselő
Mózer György 394,00 K
Sárközi István 378,02 K
Dr. Gallovich Győző 323,54 K (kétszeres)
megbízottja Genzor János
Mezei Sándor 320,74 K
Varga Mihály 307,77 K
id. Mihály András 306,39 K
Vagaszky Kázmér 274,00 K (kétszeres)
Dr. Geiger József 233,80 K (kétszeres)
Dr. Lakatos Kálmán 227,38 K (kétszeres)
Szabó István 186,52 K
Engel Simon 186,02 K
R. Nagy István 175,06 K
Winkler Gyula 172,68 K
özv. Fodor Györgyné 168,39 K
megbízottja Fodor György

virilis pótképviselők: özv. Nagy Sándor 164,99 K
Megbízottja ifj. Merva Ferenc, 
1913-ban már behívottként szerepel.
özv. Rusz Andrásné 162,40 K
Vitárius Sándor 146,18 K
Fazekas Béla 145,00 K
V. Prandovszki A. 143,23 K

virilis képviselők (1914): Antos Ilona Bethlen Gáborné 2276,81 K 
megbízottja Dr. Vámossy Lajos
gr. Bolza Mariette 774,30 K
megbízottja Dr. Sziráczky János
Goldmann Antal 663,63 K
Goldmann Mór 464,13 K
Sárközi István 412,77 K
Martin István 393,01 K
Mózer György 373,68 K
Varga Mihály 304,20 K
Dr. Gallovich Győző 284,44 K (kétszeres)
megbízottja Genzor János
Mezei Sándor 281,98 K
Vagaszky Kázmér 270,00 K (kétszeres)
id. Mihály András 266,04 K
Dr. Geiger József 255,58 K (kétszeres)
Engel Sándor 209,93 K
Szabó István 199,93 K
Winkler Gyula 176,59 K
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özv. Varga Sándorné 162,69 K
megbízottja ifj. Merva Ferenc
Fazekas Béla 153,00 K
Burger Vilmos 150,20 K
özv. Rusz Andrásné 148,50 K 
megbízottja Maróthy Endre

virilis pótképviselők: Takáts Kálmán 137,50 K
Kun András, 131,97 K 
Már januárban behívták.
Tüskés Mihályné 125,91 K
megbízottja Hordó Sándor aljegyző elutasítva
Dr. Lakatos Kálmán választott képviselő
R. Nagy István előljáró
Vitárius Sándor előljáró
Kováts János választott képviselő

virilis képviselők (1915): özv. gr. Bethlen Gáborné
Némethy Gyula megbízott
Genzor János megbízott
Merva Ferenc megbízott
Less István
Svaikord Pál
Dr. Imrey Lajos
Varga Mihály
Szabó Sándor
Goldmann Antal
Mózer György

1916-1919 Tisztújítás: 1916. jan. 27.
bíró: Vitárius Sándor
törvénybíró: Brúder János
pénztárnok: Kléner István
közgyám: L. Nagy István
esküdtek: Blaskovics József

H. Vitárius János
Mihály József
K. Nagy Sándor
Brúder Károly
Vitárius János
M. Szabó Sándor
R. Nagy István
Mihály István
Kiss András
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Választás: 1916. jan. 25.
választott képviselők: Brúder János

R. Szabó Sámuel
Szánthó Géza
Gacsal Sámuel
Kleiner János
Debreczeni Sándor
Matus Gábor
Dr. Lakatos Kálmán
Merva Ferenc
Takács Kálmán

választott pótképviselők: Keviczky András, 
1917-ben már behívottként szerepel
K. Nagy István, 
1917-ben már behívottként szerepel
A. Fodor Sándor
K. Vitárius Sándor
Hecz Mihály

virilis képviselők (1916): özv. Bethlen Gáborné 2450,81 K 
megbízottja Dr. Vámossy Lajos
Martin István 998,75 K
Gr. Bolza Marietta 858,70 K
megbízottja Dr. Sziráczky János  
Goldmann Antal 804,11 K
Mózer György 557,28 K
Goldmann Mór 402,53 K
Varga Mihály 378,29 K
Mezei Sándor 321,78 K
Mihály András 314,20 K
Deutsch Mórné 308,97 K
megbízottja Burger Vilmos (visszavonva), 
majd Némethy Gyula
Sárközi István 244,04 K
Dr. Lakatos Kálmán 238,90 K (kétszeres)
Dr. Imrey Lajos 236,28 K (kétszeres)
Fazekas Béla 235,66 K
Szalay László 234,54 K
Engel Simon 228,46 K
Winkler Gyula 224,75 K
Dr. Gallovich Győző 221,62 K (kétszeres)
Pintér Endre 218,04 K
Merva Ferenc 215,78 K (kétszeres)
Szabó István valószínűleg megbízott
Genzor János valószínűleg megbízott
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virilis pótképviselők: Svaikord Pál, 195,76 K
1916-ban behívták Dr. Lakatos Kálmán vagy 
Merva Ferenc helyett
Gazdaközönség 191,09 K
Sträusler Frigyes 186,45 K
Révész Mihály 169,31 K
Burger Vilmos 166,45 K

virilis képviselők (1917): özv. gr. Bethlen Gáborné 2523,81 K 
megbízottja Dr. Vámossy Lajos
Martin István 1000,79 K
kiskorú gr. Bolza Mariette 866,40 K 
gyámja gr. Bolza Pál 
megbízottja Dr. Sziráczky János
Goldmann Antal 858,03 K
Mózer György 496,28 K
Varga Mihály 446,53 K
Goldmann Mór 408,18 K
id. Mihály András 324,80 K
Mezei Sándorné 316,57 K
megbízottja valószínűleg ifj. Mezei Sándor
Deutsch Mórné 302,27 K
megbízottja Dr. Balatonyi Lajos
Sárközi István 255,89 K
Dr. Lakatos Kálmán 246,20 K (kétszeres)
Winkler Gyula 241,59 K
Engel Simon 241,03 K
Fazekas Béla 235,50 K
Pintér Endre 229,56 K
Dr. Imrey Lajos 224,08 K (kétszeres)
Schvaikord Pál 190,16 K
Streusler Frigyes 183,25 K
özv. Tóth Józsefné 163,21 K
megbízottja Tóth József

virilis pótképviselők: Erényi Herman 161,20 K
1917-ben már behívott
Mácsovics Gusztáv 157,88 K
1917-ben már behívott
Piskó György 157,80 K
Szabó István 151,89 K
Vitárius István 147,51 K

virilis képviselők (1918): Schwartz József
Deli Sándor
Dr. Vámosi László
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virilis képviselők (1919): gr. Bethlen Gáborné 2470,51 K
megbízottja Dr. Vámosi László
Goldmann Antal 1915,00 K
gr. Bolza Mariette 
gondnoka gr. Bolza Pál 
megbízottja Dr. Sziráczky János
Martin István 931,20 K
Mózer György 498,28 K
Varga Mihály 420,29 K
Goldmann Mór 410,77 K
id. Mihály András 339,21 K
Mezey Sándor 315,77 K
Dr. Lakatos Kálmán 331,70 K
Sárközy István 295,83 K
Deutsch Mórné 285,57 K
Engel Simon 246,79 K
Fazekas Béla 233,50 K
Winkler Gyula 228,39 K
Pintér Endre 221,56 K
Schwaikord Pál 210,04 K
Dr. Wagaszky Kázmér 197,00 K
Streisler Frigyes 186,45 K
Erényi Hermann 180,80 K

virilis pótképviselők: Deli Sándor 157,13 K
Kubinyecz Dániel 140,99 K
özv. Tüskés Mihályné 137,51 K
Burger Vilmos 122,47 K
Szabó Elek 115,60 K

1919. január elsején a képviselő-testület lemondott. A Kaszinóban választott
Községi Nemzeti Tanács vette át a szerepét, noha a főszolgabíró nem ismerte el.

Rákoscsabai néptanács. Választás: 1918. dec. 29.
ügyvezető elnök: Wojticzky Gyula
elnök: K. Nagy Sándor bíró
alelnök: Bruder János törvénybíró
pénztáros: Kléner István
közgyám: Zsiák István
10 előljáró
45 tanácstag
Pártközi megegyezés alapján választanak új képviselő-testületet: Választás:

1919. jan. 26.
bíró: Kováts János
törvénybíró: Bruder János
pénztárnok: Kléner István
közgyám: L. Nagy István
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esküdtek: T. Mihály András
Hidi Vitárius János
id. Mihály István
B. Vitárius István
R. Nagy István
Gyulai József
Fegyverneki János
Tóth József
B. Vitárius András
Hackel Udo

választott képviselők: Maurer János
Kléner János
Vojticzki Gyula
Oláh Rezsőné
Gacsal Sámuel
R. Szabó István
id. Mihály András
K. Vitárius István
Takács Kálmán
Zsiák István
id. Vitárius András
Hopp Gábor
Tonigold Benedek
Merva Ferenc
Engel János
A. Szabó András
Dunai Ernő
Csizmási Kálmán
Mező Tibor
Szabó Imre
ifj. Hecz Mihály
Pázmándi Győző
Wein Dezső
Pintér Endre
H. Vitárius Sándor
Ladányi Gyula
Antal József
Krajnyák István
Kubinyecz Dániel
Mátyási Ferenc
Sárközi Ferenc
Vojteczki Gyuláné
Balogh Istvánné
Gacsal Mihály
R. Bene András
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Horváth József
Szolga Sándor
M. Szabó Sándor
Temesvári Károly
Reitinger András

pótképviselők: Bíró András
Sas István
Keviczki András
Nyárádi István

Rákoscsabai szovjet
Az 1919. márc. 23-i szovjetülés résztvevői:
községi népbiztos: Hordó Sándor
községi adóügyi népbiztos: Kádár Sándor
helyettes tanácselnök: Bodnár Kálmán, a direktórium elnöke
tanácstagok: Mező Tibor

Dunai Ernő
Mátyási Ferenc
Gyulai József
Tonigold Benedek
K. Nagy Sándor
Bruder János
L. Nagy István
Krajnyák István
Vitárius András
Tomor Lajos
Prunyi Endre
Kenderfi József
Debreczeni István
Toppa György
Bene András
Oláh Gyula
Sass István
Barna Lajos
Balázs József
Endes Benjámin
Csizmadia János
Décsi Mihály
ifj. Horváth József
Zsurzsik György
Horváth József
Dudás Károly
Wein Dezső
Gacsal Mihály
Kléner István
Balog Istvánné
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Formády Ernő
Pajor Árpád
Szabaczky József
Benedek József
Antal József
Merschán Ferenc
Bódi Menyhért
Bartusz Béla
Molnár Mihály
Kamerer Sebestyén
Varga Lázár
Molnár József
Oláh Rezsőné, rövid idő múlva lemondott.

Jelen van, és sűrűn hozzászól Wojticzky Gyula, 
a járási direktórium elnöke.

1919-1920 (Rákoscsaba nagyközség képviselő-testülete. 1919-ben ismeretlen
módon és körülmények között újjáalakult a képviselő-testület.)
bíró: Vitárius Sándor
előljárók és képviselők: br. Schell Gyula

Mezey Sándor
Dr. Lakatos Kálmán
Sárközi István
Pintér Endre
H. Vitárius István
Deli Sándor
Dr. Vagaszky Kázmér
Kubinyecz Dániel
ifj. Mihály András
Keviczky András
Gacsal Sámuel
Dr. Balatonyi Lajos
Kléner János
Merva Ferenc
Blaskovics József
Burger Vilmos
Szánthó Géza
Szánthó Ödön
Matus Gábor
Bruder Károly
Kis András
A. Szabó András
Hanczel Sándor
ifj. K. Nagy István
Reitinger András
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R. Nagy István
H. Vitárius Sándor
Kaál József
Tóth József
K. Nagy Sándor
Takács Kálmán
Bruder János
L. Nagy István
Dr. Áts János
M. Szabó Sándor
ifj. K. Nagy István
K. Vitárius János

1920-1924 Tisztújítás: 1920. okt. 19.
bíró: B. Vitárius Sándor, 1921 végén lemond

T. Mihály Andrást választják bíróvá 1921. nov. 10-én
törvénybíró: Kléner János
pénztárnok: Tóth József
közgyám: Reitinger András
esküdtek: Blaskovics József

R. Szabó István
Zsiák István
T. Mihály András
B. Vitárius András
R. Nagy István
H. Vitárius János
Sárközi Ferenc
K. Nagy Sándor
L. Nagy István
Keviczki András, később választották esküdtté
H. Vitárius Sándor, később választották esküdtté
Bruder János, később választották esküdtté
Gacsal Sámuel, később választották esküdtté

Választás: 1920. okt. 11.
választott képviselők: Kubinyecz Dániel

T. Mihály András, esküdtté választották lemondott
Keviczki András
Zsiák István, esküdtté választották lemondott
R. Szabó István, esküdtté választották lemondott
Tanos Rudolf, 1924-ben már nem tag
H. Vitárius Sándor
Szolga Sándor
Schver László, 1924-ben kisorsolják
Orafszki József
Tomor Lajos
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id. Debreczeni Sándor, 1924-ben kisorsolják
Takáts Kálmán, 1924-ben kisorsolják
Merva Ferenc, 1924-ben kisorsolják
M. Szabó Sándor, 1924-ben kisorsolják
Szánthó Géza, 1924-ben kisorsolják
ifj. K. Nagy István, 1924-ben kisorsolják
Matus Gábor, 1924-ben kisorsolják
Pintér Endre
Hanzel Sándor

választott pótképviselők: B. Vitárius András, 1920-ban behívták
H. Vitárius János, 1920-ban behívták
B. Vitárius István, 1920-ban behívták
A. Szabó András, behívták, 
de a következő választások előtt meghalt
Sárközi Ferenc, 1920-ban behívták

virilis képviselők (1920): gr. Bethlen Gáborné 2406,11 K
gyámatyja gr. Bolza Pál
Galgócziné gr. Bolza Mariette 811,70 K
gyámatyja gr. Bolza Pál 
megbízottja Dr. Cziráky József
Martin István 798,24 K
Goldmann Antal 759,79 K
Varga Mihály 729,13 K
özv. Schvartz Józsefné 653,02 K
özv. Mózer Györgyné 372,68 K
Goldmann Mór 304,55 K
Dr. Lakatos Kálmán 268,50 K
id. Mihály András 251,60 K
özv. Deutsch Mórné 242,99 K
Mezei Sándor 229,75 K
Sárközi István 219,24 K
Kovács János 195,91 K
Kozma Jenő 189,86 K
Engel Simon 194,79 K
Fazekas Béla 174,00 K
özv. Vagaszky Kázmérné 196,00 K
Winkler Gyula 174,30 K
H. Vitárius István 158,08 K

virilis pótképviselők: Tóth József 155,14 K
Streisler Frigyes 137,55 K
Kubinyecz Dániel 134,79 K
Deli Sándor 135,11 K
megbízottja veje, ifj. Ladányi Mihály
Erényi Hermann 134,26 K
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valószínű virilisek megbízottai: Barizs Sándor
Bruder János
Merva Vilmos
br. Schell Gyula
K. Nagy Sándor
Lexa Ferenc
Gacsal Sámuel

valószínű virilisek (1921): Goldmann Mór
Schwartz Ignác
Propszt Árpád
Dr. Vagaszky Kázmér
Mezei Sándor
Nemes Lajos
Piskó György
Macsovits Gusztáv
Weisz Ignác

valószínű virilisek (1922): Sánta Mihály
Molnár Gyula

valószínű virilisek (1923): Mihály József
Fodor György
Hecz Mihály
id. Mihály András
Kun András
Kovács János
Fodor András
Fodor Sándor

1924-1927 Tisztújítás: 1924. ápr. 2.
bíró: T. Mihály András
törvénybíró: Kléner János
pénztárnok: Zsiák István
közgyám: Reitinger András
esküdtek: Tóth József

Sárközi Ferenc
Keviczki András
Rajnák János
H. Vitárius János
R. Szabó István
Gerendő János
L. Nagy István
H. Vitárius Sándor
B. Vitárius András
id. Mihály József
K. Nagy Sándor
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Választás: 1924. márc. 31.
választott képviselők: id. Debreczeni Sándor

Kubinyecz Dániel
Takáts Kálmán
Merva Ferenc
M. Szabó Sándor
Szánthó Géza
K. Nagy István
Matus Gábor
Csajkás Menyhért
Gödör Jenő

választott pótképviselők: Folbert József
Láng Frigyes

virilis képviselők (1924): br. Schell Gyula 7 888 590 K
gr. Bolza Marietta 2 828 250 K
megbízottja Lexa Ferenc
Lexa Ferenc 800 000 K
Goldmann Mór 522 700 K
Schwarcz Ignác 512 000 K
Szabó Lajos 503 900 K
özv. Martin Istvánné 412 215 K
megbízottja Propszt Árpád
Hoffmann János 400 000 K
Takács Kálmán 350 000 K
Fodor György 329 220 K
id. Mihály András 304 104 K
Polgár Lajos 302 700 K
Nagy Mihály 285 660 K
Vitárius Sándor 267 750 K
Kovács János 252 555 K
K. Nagy István 219 450 K
Hecz Mihály 207 450 K
Urbán József 187 200 K
id. Vitárius András 180 000 K
Mihály Márton 175 050 K

virilis pótképviselők: Tóth József 168 000 K
Matus Gábor 151 830 K
Kun András 149 310 K
Hidi Vitárius János 137 250 K
id. Mezey Sándor 127 922 K

virilis képviselők (1926): br. Schell Gyula 2326,85 K
gr. Bolza Marietta 852,93 K
Goldmann Mór 302,46 K
özv. Martin Istvánné 299,32 K
Dr. Vagaszki Kázmér 292,74 K
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Barizs Sándor 272,10 K
H. Vitárius István 234,20 K
Matus Gábor 228,65 K
Schiffer Sándor 225,50 K
Lexa Ferenc 222,28 K
Szabó Lajos 202,68 K
Piskó György 186,90 K
id. Mezei Sándor 155,21 K
Dr. Dudevszki Barna 150,00 K
Gubicza Józsefné 148,70 K
Kovács János 124,77 K
Rákoscsabai Casinó 123,50 K
Pintér Endre 92,60 K
Nagy Mihály 88,28 K
Lokaicsek Károly 80,62 K (kétszeres)

virilis pótképviselők: Csajkás Menyhért 79,02 K
vitéz Tarnay Gyula 72,16 K
Blazsek András 71,78 K
Mihály Márton 57,48 K
Hecz Mihály 53,73 K

1927-1930 Tisztújítás: 1927. ápr. 23.
bíró: Zsiák István
törvénybíró: Gerendő János
pénztárnok: Mezey József 
közgyám: L. Nagy István
esküdtek: B. Vitárius András

Sziklai Antal
Blazsek András
K. Nagy József
Sárközi Ferenc
Keviczki András
ifj. Vitárius János
id. Mihály József
K. Nagy Sándor
B. Vitárius Sándor
Mezey Sándor
H. Vitárius Sándor

Választás: 1927. ápr. 22.
választott képviselők: Lokaicsek Károly

Folbert József
Gacsal Sámuel
Dr. Luka István
Medzihradszky Jenő
Kelecsényi Ágoston
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Nagy Miklós
Tomor Lajos
Szánthó Ödön
id. Vitárius András

választott pótképviselők: Bruder Károly
Láng Frigyes
Uti István
Debreczeni István

virilis képviselők (1927): Keller Gyula
B. Hajdú József
Dr. Vagaszky Kázmér
Pintér Endre
Tóth József
Dr. Imrey Lajos
Barizs Sándor
Zoltányi Kálmán
Dr. Dudevszky Barna, MÁV pályaorvos
Szabó Lajos
Varga Mihály
Goldmann Antal
Goldmann Mór
Kovács János
vitéz Tarnai Gyula

1930-1933
bíró: Zsiák István
törvénybíró: Gerendő János
pénztárnok: Mezey József
közgyám: Nagy Antal
esküdtek: vitéz Velez András

Blazsek András
B. Vitárius János
Bruder Károly
id. K. Nagy Sándor
ifj. Kun András
Vörös Endre
Keviczki András
Uti István
ifj. K. Nagy Sándor
Sörös Imre
Sántha József

Választás: 1930. máj. 8.
választott képviselők I. válker.: Szendrői Kovách Géza

Dr. Raikovich Kálmán
Horváth József
Véber Miklós
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II. válker.: Szánthó Géza 
1933. aug. 29-én meghal, Farkas Sándort hívják be.
R. Szabó István
Kőrössy József
Merva Ferenc
Sárközi Ferenc
Csajkás Menyért

választott pótképviselő: Farkas Sándor, 
1933-ban behívják Szánthó Géza helyére

virilis képviselők (1930): Keller Gyula
Dr. Vagaszky Kázmér
Szabó Lajos
Pintér Endre
Dr. Fokányi László
Tóth József
Matus Gábor,
választott képviselő, 
László Jenőt hívják be helyette
Tomor Lajos, decemberben lemondott

virilis pótképviselők: László Jenő, behívják Matus Gábor helyére

1933-1936
bíró: Debreczeny István
törvénybíró: Gerendő János
pénztárnok: Mezey József
közgyám: Nagy Antal, 

1933 nyarán meghalt
Zsiák Istvánt 
választották helyette 1933. aug. 29-én.

esküdtek: vitéz Velez András
Blazsek András
id. K. Nagy Sándor
Bruder (Budavári) Károly
Kun András
Sörös Sándor
Uti István
ifj. K. Nagy Sándor
Sántha József
Szokolai I. Sándor
Kovács Andor
Blaskovics János
K. Nagy József
Tóth József
Steinert Ferenc
Győrfi József
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Választás: 1933. ápr. 29.
választott képviselők: Várnagy (Nagy) Miklós

Faludi (Folbert) József
Hamvas János
Debreczeni István, 
bíróvá választják, ezért
Pintér (Révffy) István 
lép be helyette.
Szánthó Ödön
Zsiák István, 
előljáróvá választják,
L. Nagy Istvánt 
hívják be helyette.
Debreczeni János
Keviczki András, 
nyugalmazott MÁV üzemi altiszt, 20 holdas gazda
Lokaicsek Károly
id. Medzihradszky Jenő

választott pótképviselők: Rabb Ambrus
Pintér István, 
behívják Debreczeni István helyére
L. Nagy István, 
behívják Zsiák István helyére
id. Vitárius András
Fridrik Viktor
Hecz Mihály

virilis képviselők (1933): br. Schell Gyuláné
Dr. Fokányi László
Varga Mihály
Dr. Vagaszky Kázmér
Barizs Sándor
Dr. Dudevszky Barna
br. Zichy Domonkosné
Goldmann Antal
Keller Gyula
Dr. Koleszár György
Kovács János
Schiffer Sándor
Szabó Lajos
Pisskó György
Pintér Endre
vitéz Tarnai Gyula
Strandfürdő Rt.
Dr. Balatonyi Lajos
Lakner István
László F. Jenő
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virilis pótképviselők: Deli Sándor
özv. Mácsovics Gusztávné
Haupt Adolf

1936-1940 Tisztújítás: 1936. ápr. 18.
bíró: Debreczeni István, nyugalmazott MÁV előljáró, 

állomásvezető, volt rákosligeti bíró, 1927-ben tért 
vissza Csabára. 1937. dec.23-án ismét megválasztották 
miután a korábbi bíróválasztás meg lett semmisítve, 
abból az okból, hogy előzőleg nem lett 48 órával előtte 
kidobolva.

törvénybíró: Mihály Ferenc, nyugalmazott MÁV főkocsimester, 
a Katholikus Kör alelnöke, Spór-egylet pénztárnoka, 
a Hangya felügyelőbizottsági tagja

pénztárnok: Mezei József, 1939. október 1-jétől 3 havi betegsza-
badsága idejére Uty István helyettesíti

közgyám: Bálint Ferenc
esküdtek: vitéz Tarnai Gyula

vitéz Velez András
ifj. K. Nagy Sándor
Szentmariay Gyula
Seres Sándor
Szabó Gábor
Gyarmati András (eredetileg Hausch)
Budavári Károly, 1933-ban magyarosított 
Bruderről, nyugalmazott MÁV üzemi altiszt, 16 hol-
das gazda, Reitinger Pál volt bíró veje
Győrfi József
Maros József
Jámbor József
id. K. Nagy Sándor
Szokolai J. Sándor
Szákonyi Vendel
Gödör Jenő
Balatoni János

Választás: 1936. ápr. 16.
választott képviselők I. válker.: Dr. Raikovich Kálmán fővárosi polgári iskolai tanár

szendrői vitéz Kovách Géza nyug. huszár alezredes
Mattányi/Methényi Lajos nyugalmazott százados, 
a frontharcos csoport elnöke. Meghalt,
Vitárius Jánost hívták be helyette.
Kelecsényi Ágoston számviteli főtanácsos

II. válker.: Gerendő János nyugalmazott MÁV üzemi altiszt, 
kisgazda 30 holdon
Dallos Béla református lelkész Csabán 1933 óta, 
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1911-ben római katolikus piarista pappá szentelték, 
1912-től magyar-latin szakos tanár, az Akadémia meg
bízásából rendezte a gr. Vigyázó levéltárat, református
vallásra tért,1932-ben végezte a református teológiát 
Budapesten, 1940 végén lemondott, helyette 
Dr. Mervay Kálmánt hívták be.
Farkas Sándor református iskolai igazgató

III. válker.: Merva Ferenc római katolikus elemi iskolai igazgató 
1920 óta, körzeti iskolafelügyelő 1935-től, községi gaz
dasági iskola igazgatója, Kaszinó igazgatója, a Hangya 
igazgatósági tagja
Kléner János kisgazda
Fridrich Viktor római katolikus elemi iskolai tanító

választott pótképviselők I. válker.: B. Vitárius János kisgazda, behívják Methényi 
Lajos helyére
Úti István nyugalmazott egyetemi gazdasági főig.
Horváth József bádogos mester

II. válker.: F. Mihály András kisgazda
B. Vitárius András kisgazda

III. válker.: Sárközi Ferenc kisgazda
Reitinger András kisgazda

virilis képviselők (1936): br. Schell Gyuláné
gr. Zichy Domokosné
Dr. Fokányi László
Varga Mihály, fűszer- és vegyeskereskedő, szabómes-
terséget apjától tanulta,évekig egy budapesti szabóság 
vezetője, 1905-ben vette át apósa, Ungváry Kálmán 
üzletét, az izraelita hitközség volt elnöke
Dr. Vagaszky Kázmér
Barizs Sándor
László F. Jenő
vitéz Tarnai Gyula
Dr. Dudevszky Barna
Dr. Koleszár György
Dr. Szilágyi Béla
Kovács János, 39 holdas gazda 
Haupt Adolf
Szabó Lajos
Pisskó György
Karmiek István
özv. Csajkás Menyhértné
Balatoni István
Móricz Gyula
Klimó György
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virilis pótképviselők: K. Nagy László
Hanzel Sándor
Dezsi Ferenc
Pintér Endre, malomtulajdonos, 1877-1893-ig a ráko-
si malom főmolnára, malomszerelést is tanult, a Han-
gya elnöke, 18 évig az Ipartestület elnöke, 26 évig a 
tűzoltótestület pénztárnoka volt, több mint 40 éve 
képviselőtestületi tag, négy évig bíró is volt

virilis képviselők (1937): br. Schell Gyuláné
Dr. Füredy Ferenc
gr. Zichy Domokosné
Dr. Telléry Géza
Dr. Hegedűs Jakab
Magyary István
Barizs Sándorné megbízottja Barizs Sándor
özv. Goldmann Antalné megbízottja Fejér Ferenc
Kneffel E. Károlyné megbízottja Kneffel E. Károly
Schwarz Józsefné megbízottja Rabb Ambrus
vitéz Tarnai Gyula esküdt lemondot virilis jogáról, 
Németh Bélát hívták be helyette

virilis pótképviselők: Németh Béla, a rákoscsabai vízművek igazgató-tulaj
donosa, 1927-1933-ig cipőgyára volt Budapesten, 
1933-1935-ig bérházakat épített, ingyenes tűzrendé-
szeti szolgáltatást ad a községnek, megbízottja Böröcz 
József, vitéz Tarnai Gyula helyére hívták be

1940-1943
bíró: Debreczeni István
törvénybíró: Mihály Ferenc
pénztárnok: Uti István
közgyám: Bálint Ferenc
esküdtek: vitéz Velez András

Demeter István
Szákonyi Vendel
Gödör Jenő
ifj. K. Nagy Sándor
Gyarmati András
Szabó Gábor
Jámbor József
Szokolai I. Sándor
Láncz Ignác
Kovács Albert
Kiss István
Balatoni János
S. Szabó Sándor
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Mihály József
Németh Lajos
Benovics Pál
Bazsó Ferenc
B. Vitárius András
Tapolcsányi Ernő

Választás: 1940. ápr. 11.
választott képviselők: Lokaicsek Károly

Keviczki András
Szántó Ödön
Faludi József
Zamárdi János
Várnagy Miklós
Imrey József
Pázmándi József
Kovács Ferenc Lajos U
Bakács Gergely

választott pótképviselők: Budavári Károly
Dr. Mervay Kálmán, behívják Dallos Béla helyére, 
aki Ócsára költözött.
Kovács Lajos
Holló Ferenc
Perlaki Lajos

virilis képviselők (1940): br. Schell Gyuláné
megbízottja Szőke Károly
Dr. Fokányi László
Dr. Wangel Gyula
Dr. Medzihradszky Jenő
Schiffer Sándor
Dr. Dudevszky Barna
Dr. Wagaszky Kázmér
Dézsi Ferenc
Barizs Sándor
László J. Jenő
Kaminek István
Dr. Tóth József
Murányi Lajos
Budaházi Sándor
Koleszár György
Dr. Raikovich Kálmán
Mózer Gyula
Zsiák István
gr. Zichy Domokosné
Szabó Lajos
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virilis pótképviselők: Balatoni István
Kovács Sámuelné
Kovács János
Csajkás Menyhértné
K. Nagy László

1943-1944 Tisztújítás: 1943. dec. 18.
bíró: Mihály Ferenc
törvénybíró: Szabó Gábor
pénztárnok: Uty István
közgyám: Bálint Ferenc
esküdtek: vitéz Velez András

(Hausch) Gyarmati András
Demeter István
Gödör Jenő, 1944 nyarán lemondott
K. Nagy Sándor
ifj. K. Nagy István
Jámbor József
Szokolai J. Sándor
Láncz Ignác
Kovács Albert
Balatoni János
S. Szabó Sándor
Mihály József
ifj. Zsiák István
Jármai József
Nagy Gábor
Bazsó Ferenc
Benovits Pál
L. Nagy István

képviselők (választott és virilis): Keviczki János
Murányi Lajos
Leginusz János
Simon János
Zsiák István
Vitárius János
Dr. Mervay Kálmán
Méry Mihály
Imreh István
Balatoni István
Gerendő János
Merva Ferenc
Fridrich Viktor
Vass Mihály
Farkas Sándor
Kléner János
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1945
bíró: Mihály Ferenc, 

1943. dec. 18-án választották, 1945. jan. 1-jén meg-
bízták a községi adminisztráció vezetésével.

Tisztújítás: 1945. ápr. 26.
bíró: Ringbauer Károly, meghalt

id. Gerendő Jánost választották meg helyette 
1945. szept. 28-án

törvénybíró: Szabó Gábor
pénztárnok: Széll János
közgyám: Bálint Ferenc
esküdtek: Gyarmati András

Nagy Gábor
Mikó Sándor
L. Nagy Sándor
Belovai Antal
Pádár Kálmán
Nyilas József
Takó János
Németh Lajos
Molnár Lajos
Virágh Lajos
Szászi János
Vásárhelyi Béla
Bazsó Ferenc
Balogh István
Lukács Tibor
Jereb Ferenc
Szalay Ferenc
Moravecz József
Ladányi Károly

Újjáalakulás: 1945. ápr. 26.
delegált képviselők: Körmendi Nándor

Molnár István
Horváth Ferenc
Wirth Ádám
Györe József
Fodor András
Lévai Endre
Erdész József
Csiky Mihály
Gerendő János
Dr. Mervay Kálmán
Fridrich Viktor
Várnagy Miklós
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Oros László
Zamárdi János
Lokaicsek Károly
Kránitz Imre
Dr. Langer Dezső
Dr. Áts János
Tóth Lajos
Keviczki János
Zsiák György
Szabó István
Mészáros A. László
Kiss József
ifj. Hidasi György
Jakab Gyula
Göröcs József
Kovács Ferenc
Szombati Antal
Szabados Dániel
Marjai Ferenc
Dombrádi Károly
Polgár Dezső
Király János
Horváth Dezső
Gábriel Gábor
Illyés Lajos
vitéz Velez András
Sz. Szabó István

1945-1949 Tisztújítás: 1945. nov. 18.
bíró: id. Gerendő János
törvénybíró: Jakab Gyula, 1948. június 12-én lemondott 

(képviselőségéről is)
pénztárnok: Széll János, 1948. június 12-én lemondott 

Baron Mihály 1948. június 12-től ideiglenesen 
közgyám: Bálint Ferenc
esküdtek: Temesvári Károly, 1946. márc. 23-án lemond 

kora és betegsége miatt
Schrött Ferenc, 1947. május 19-én lemondott
Papp Kálmán, 1947. május 19-én lemondott
Fodor János, 1946. márc. 23-án képviselői szavazati 
jogot kap, 1947. május 19-én lemondott
Holfinger János, 1947. május 19-én lemondott
Mikó Sándor
Leginusz János, 1946. márc. 23-án kizárják a 
képviselő-testületből összeférhetetlenség miat.
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Kasza Károly
ifj. Vitárius János, 1946. márc. 23-án képviselői 
szavazati jogot kapott, 1947 tavaszán lemondott.
K. Nagy István
Zahár János, 1947. május 19-én lemondott
Simon Mihály
Demeter Márton
Kormos György
B. Vitárius János, 1947. május 19-én lemondott
Fridrich Viktor, 1946. márc. 23-án képviselői 
szavazati jogot kap
Belovai Antal, 1948. szeptember 25-én lemond 
megváltozott munkája miatt,
Wéber Jánost hívják be a helyére 1948. dec. 22-én
Facskó Antal, 1947. szeptember 19-én lemondott, 
mert elköltözött
Baron Mihály, 1946. márc. 23-án képviselői szavazati
jogot kap
Ruzsinszki János, 1947. május 19-én lemondott
Dermuth József, a járási főjegyző helyettesíti be 
1947. máj. 19-én
Parlai Károly, a járási főjegyző helyettesíti be 
1947. máj. 19-én
Kiss István, a járási főjegyző helyettesíti be 1947. máj.
19-én
Kiss Zsigmond, a járási főjegyző helyettesíti be  
1947. máj. 19-én
Pálfalvi Márton, a járási főjegyző helyettesíti be 
1947. máj. 19-én
Kollár Béla, a járási főjegyző helyettesíti be 1947. máj.
19-én
L. Nagy István, a járási főjegyző helyettesíti be 1947. 
máj. 19-én, 1948. december 22-én lemond elfoglaltsága
miatt, Szabó Sándort hívják be helyette
Jereb Ferenc, a járási főjegyző helyettesíti be 
1947. máj. 19-én
Wéber János, Belovai Antal helyére hívják be 1948. 
december 22-én
Szabó Sándor, L. Nagy István helyére hívták be 1948.
december 22-én

Választás: 1945. okt. 7.
választott képviselők: SzDP: Polgár Dezső, 1945. nov. 27-én lemondott

Szabó Imre, 1945. nov. 27-én lemondott
Jakab Gyula, 1948. június 12-én lemondott (törvény-
bíróságáról is)
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Göröcs József
Széll János, 1945. nov. 27-én lemondott
Szászi János
Bacsó Endre
Szombati Antal

MKP: Szabó János, 1946. márc. 23-án lemond főjegyzősége miatt,
Balogh Béla lép be helyette
Belovai Antalné
Molnár István
Ladányi Károly
Györe József
Fehér László, 1946. szept. 14-én lemondott, 
Nyilas Józsefet hívták be helyette
Wirth Ádám

FKgP: Gyarmati András, 1947. szeptember 19-én lemodott,
ifj. Szabó Istvánt hívták be helyette
Berzsenyi György, 1946. márc. 23-án kizárják a 
képviselő-testületből összeférhetetlenség miatt, 
1947. május 19-én lemondott, 
Leginusz Jánosnét hívták be helyette.
L. Nagy Sándor
Dr. Erőss József, 1946. márc. 23-án kizárják a 
képviselő-testületből összeférhetetlenség miatt,
aznap le is mond,
ifj. Zsiák Istvánt hívják be helyette
Nagy Gábor
Velez András
Keviczki János
Oros László
Tóth Lajos, 1946. márc. 23-án kizárják a képviselő-
testületből összeférhetetlenség miatt, aznap le is mond, 
Szabó Gábort hívják be helyette
Takáts Béla, 1946. márc. 23-án kizárják a képviselő-
testületből összeférhetetlenség miatt
Debreczeni János
Horváth Pál, 1948. június 12-én lemondott
id. Gerendő János, 1946. márc. 23-án lemond
bírósága miatt, 
Kovács Ferenc lép be helyette.
Zsiák György

PDP: Lokaicsek Károly
pótképviselők 
SzDP: Vargha Lehel, behívják 1945. nov. 27-én

Ordasi Sándorné, behívják 1945. nov. 27-én, 
1948. dec. 22-én megfosztják képviselőségétől, mert 
már egy éve nem él a községben
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Király János, behívják 1945. nov. 27-én
MKP: Marjai Ferencné, behívják Szabó János helyére, de 

nem vállalja
Balogh Béla, behívják Szabó János helyére 
1946. márc. 23-án
Nyilas József, behívják Fehér László helyett 
1946. szept. 14-én
Mészáros László

FKgP: Kovács Ferenc, behívják Gerendő János helyére 1946. 
márc. 23-án, 1948. június 12-én lemondott
Szabó Gábor, behívják Tóth Lajos helyére 
1946. márc. 23-án
ifj. Zsiák István, behívják Dr. Erőss József helyére 
1946. márc. 23-án
Leginusz Jánosné, 1946. márc. 23-án kizárják a 
képviselő-testületből összeférhetetlenség miatt, behívják
1947 május 19-én Berzsenyi György helyett
ifj. Szabó István, behívják Gyarmati András helyett 
1947. szeptember 19-én
Márkus Károly
Simon Mihály

PDP: Zamárdi János

Rákoscsabai Nemzeti Bizottság

Munkás és Paraszt Tanács alakulása: 1944. dec. 31.
elnök: Jereb Ferenc
alelnök: Ringbauer Károly
titkár: Szabó János
jegyő: Körmendi Nándor
tagok: a 4 legális párt igazolt tagjai
községi bíró: Mihály Ferenc
községi jegyző: Vitárius Mihály

Nemzeti Bizottsággá átalakulás: 1945. febr. 3.
elnök: Jereb Ferenc

Ringbauer Károly
alelnök: Ringbauer Károly
titkár: Szabó János
jegyző: Körmendi Nándor
községi bíró: Mihály Ferenc
községi jegyző: Vitárius Mihály, 1945. jan. 1-jén bízták meg

Szabó János, 1945. ápr. 14-én választották
helyettes jegyző: Várnagy
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tagok: Marjai
Dr. Áts
Lajtos
Korik
Polgár
Imreh
Wirth
Lokaicsek
Horváth Ferenc
Szabados
Györe József
Friedrich Viktor
Virág Lajos
Gyarmati András
Gerendő
Kövesi
Erdész
Sörés
Kránicz

újjáalakulás: 1945. máj. 5
elnök: Györe József, 1945. aug. 31-én lemondott más 

beosztása miatt
titkár: Molnár István
jegyző: Friedrich Viktor
községi bíró: Ringbauer Károly, meghalt

Gerendő János, 1945. szept. 28-án választották
községi főjegyző: Szabó János
helyettes főjegyző: Vitárius Mihály
rendőrfőnök: Szabados Béla
tagok: Horváth Ferenc

Virág Lajos
Gyarmati András, FKgP
Hidasi György
L. Nagy Sándor
Szászi János

újjáalakulás: 1945. okt. 21.
elnök: Jakab Gyula, SzdP elnök, Virág Lajos helyett 

küldték be, 1948 márciusában lemondott, Szabó 
Imrét küldték be helyette
Wirth Ádám, MKP, 1948. ápr. 2-tól ideiglenes elnök, 
1948. ápr. 23-án megválasztották

alelnökök: Dr. Erős József, FKgP,
Gyarmati András, FKgP elnök helyett küldték be,
1946. ápr. 29-én visszahívták, senkit nem küldtek be .
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Wirth Ádám, MKP, Györe József helyett küldték be
ifj. Zsiák István, FKgP, 1948. ápr. 23-án választották 
Gyarmati András, NPP, 1948. ápr. 23-án választot
ták meg

titkár: Friedrich Viktor, SzdP, 1948. ápr. 23-án újraválasz
tották

községi bíró: Gerendő János
községi főjegyző: Szabó János
helyettes főjegyző: Vitárius Mihály
rendőr előadó: Szabados Béla
tagok: 
Szab. Szakszerv./Szakmaközi biz.: Ladányi Károly, Horváth Ferenc helyett küldték 

be, 1948. jan.3-án visszahívták
Virág Lajos, 1947. máj. 9-től ismét részt vett

MKP: Molnár István, 1948. ápr. 23-án visszahívták, 
Lévay Endrét küldték be helyette

FKgP: L. Nagy Sándor, 1946. máj. 9-én visszahívták, 
Velez Andrást küldték be helyette
L. Nagy Károly, 1946. márc. 21-től vett részt, 
1947/48 fordulóján már nem tag
Gyarmati András, FKgP elnök, 1945. dec. 15-től vett 
részt ismét, 1946. máj. 9-én visszahívták,
ifj. Zsiák Istvánt küldték be helyette
ifj. Zsiák István, FKgP elnök 1946 májusától, 
1946. máj. 9-én küldték be Gyarmati András helyett
Velez András, 1946. máj. 9-én küldték be L. Nagy 
Sándor helyett, 1947/48 fordulóján már nem tag
Kasza Károly, 1947. jún. 23-tól vett részt

SzdP: Varga Lehel delegált 1946. márc. 1-jén, 1947/48 for
dulóján már nem tag
Tímár István, 1947/48 fordulóján már részt vett, 
1948. ápr. 2-án visszahívták, 
Németh Istvánt küldték be helyette

ismeretlen párttagságú: Hidasi György, 1947/48 fordulóján már nem tag
Szászi János, 1947/48 fordulóján már nem tag
Timár Sándor, 1946. június 4-től vett részt, 1947/48 
fordulóján már nem tag.
Zsiák György, 1947. jún. 11-től vett részt, 1947/48 
fordulóján már nem tag.
Hamvas János 1947. jún. 11-től vett részt, 1947/48 
fordulóján már nem tag.
L. Kovács Mihály, 1947. jún. 23-tól vett részt, 
1947/48 fordulóján már nem tag
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bővítés: 1947. dec. 22.  (Már résztvevő MKP, FKgP és SzSz tagság bővítése 3.
taggal, új résztvevő: NPP 3 tagja; SzdP-ből már 3 tag 
vett részt eddig is. Polgári Demokrata Párt még nem 
küldött tagokat. Paritásos részvétel.)

új tagok:
MKP: Marjai Ferenc

FKgP: L. Nagy Sándor
NPP: Fodor András

Gyarmati András
Tátrai Ferenc, 1948. ápr. 23-án visszahívták, később 
visszaküldték

SzSz Novák Gábor, csak 1 hely üres, és Novák Aszódon 
lakott, ezért a Nemzeti Bizottság új tag küldését kérte, 
1948. febr. 28-án
Mazur Ferencet küldték be helyette
Haas Gyula, csak 1 hely üres, ezért a Nemzeti Bi-
zottság új tag küldését kérte, 1948. jan. 3-án Ladányi 
Károly helyett ismét beküldték

további változások: Zamárdy János PDP, 1948. jan. 3-tól vett részt, 
1948. ápr. 23-án megszünt a PDP frakció
Hamvas János, PDP, 1947/48 fordulóján már részt 
vett, 1948. ápr. 23-án megszünt a PDP frakció
Mihálka Mihály, PDP, 1947/48 fordulóján már részt 
vett, 1948. ápr. 23-án megszünt a PDP frakció
Mazur Ferenc SzSz, 1948. febr. 28-án küldték be
Szabó Imre SzdP, Jakab Gyula helyett küldték be 
1948. ápr. 2-án
Németh István SzdP, 1948. ápr. 2-án Tímár István 
helyett küldték be
Lévay Endre, MKP, Molnár István helyett küldték be 
1948. ápr. 23-án
Keviczki János, NPP, 1948. máj. 24-től vett részt 
Tátrai Ferenc helyett

újjáalakulás: 1948. aug. 23.
elnök. Wirth Ádám, MDP
alelnök: ifj. Zsiák István, FKgP
titkár: Friedrich Viktor, MDP, 1948. nov. 17-én vissza-

hívták
Bódy Boldizsár, MDP, 1948. nov. 17-én küldték be 
Friedrich Viktor helyett, 29-én választották titkárrá

tagok: 
MDP: Marjai Ferenc

Lévay Endre
FKgP: Kasza Károly
NPP: Fodor András
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Gyarmati András
SzSz: Virág Lajos

Mazur Ferenc

Élethosszig választott előljárók

községi főjegyzők:
1897-1917. nov. 30. Kovách Károly, 1918. márc. 29-én elhunyt
1917. nov. 30-1918. ápr. 27. Fridrik Ágoston isaszegi főjegyző helyettes
1918. ápr. 27-1924. okt. 15. Hordó Sándor (a Tanácsköztársaság idején községi 

népbiztos)
1924. okt. 15-1925. jan. 10. Mihály Árpád helyettes Hordó Sándor betegsége ide-

jére, aki 1924. dec. 20-án elhunyt
1925. jan. 10-1938. ápr. 1. Mihály Árpád, bibarcfalvi, Kolozsváron végezte az 

egyetemet, 1901/1910-től szolgabíró Szeben várme-
gyében, 1918-ban átmenetgazdasági miniszteri biztos, 
1919/1924-től a Gödöllői járás tiszteletbeli 
főszolgabírája, a MOVE, a Barátság Dalkör, a 
Vöröskereszt és az RTK elnöke, a Kaszinó alelnöke, 
1938. március végével kérte nyugdíjazását, de/mert hi-
vatalvizsgálati szabálytalanságok miatt fegyelmi 
eljárás folyt ellene, végül nyugdíjazták.

1935. márc. 9-1936. márc. 26. Takács László péceli főjegyző helyettes
1936. márc. 26-1936. jún. 1. Csorna Lajos isaszegi főjegyző helyettes Mihály 

Árpád hosszabb (beteg-) szabadsága idejére a 
főszolgabíró rendeletére

1938. máj.-jún. 20. Dr. Mészáros Géza közigazgatási jegyző helyettes
1938. jún. 20-1944 Csorna Lajos
1945. jan. 1-ápr. 14. Vitárius Mihály helyettes
1945- ápr. 14-1948. aug. 30. Szabó János MKP titkár; 1948-ban 6 havi kényszer-

szabadságra küldik, de a község ragaszkodik hozzá; 
1949. április 27-én Izsákra helyezi az alispán 
helyettesíteni

1949. ápr. 27-dec. 31. Dobay Zoltán törökbálinti jegyző helyettes
adóügyi, 1930. nov. 11-től közigazgatási jegyzők, 1945-től egyben a főjegyző
helyettesei:
1917. dec. 15-1918. ápr. 27. Hordó Sándor
1918. ápr. 27-1930. márc. 26. Kádár Sándor (a Tanácsköztársaság idején községi 

adóügyi népbiztos)
1930. máj. 8-nov. 11. Böröcz József helyettes
1930. nov. 11-1933. nov. 30. Böröcz József, 1933. dec. 31-vel nyugdíjazták 

munkaképtelensége miatt
1933-1934 Dr. Mészáros Géza helyettes
1934. jan. 5-1939. jún. 10. Dr. Mészáros Géza, Pécsen végzett jogi egyetemet, 

1933-ban Rákosligeten aljegyző
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1939. jún. 10-1944 Rabb Ambrus, Budapesten végezte az egyetemet 
1930-ban, 1923-1933-ig aljegyző Csabán, MOVE 
főtitkár

1945. jan. 1-1949. dec. 31. Vitárius Mihály
I. (ügyvezető) községi orvos: (1908-ben szervezték meg az állást.)
1908-1913. dec. 31. Dr. Haas/Haász Ferenc, nyugdíjba vonult
1914. jan. 29-1918 Dr. Geiger József, Bécsben spanyolnáthában elhunyt
1918. dec. 20-1945. ápr. Dr. Áts János, 1945. április-májusban a GBU-hoz vit-

ték (talán a szovjet NKGB /Állambiztonsági Népbiz
tosság/ valamilyen egysége?), májusban elmenekült a 
községből, 1946. ápr. 18-án „B”-listázták, ekkor még 
szökésben volt

1940. febr. 20-? Dr. Tóth József helyettes Dr. Áts János szabadságkor
II. községi orvos: (1933. augusztus 29-én határozott a képviselő-testület a II. községi or-
vosi állás megszervezéséről.)
1934. jan. 5-ig Dr. Szabó Jenő helyettes
1934. jan. 5-1946 Dr. Szabó Jenő
1940. febr. 20-? Dr. Tóth József helyettes a bevonult Dr. Szabó Jenő 

helyett
1945. júl. 1-nov. 27. Dr. Kolta Arnold helyettes a katonai szolgálatát 

teljesítő Dr. Szabó Jenő helyett a vármegyei alispán 
megbízásából

1945. júl. 31-től Dr. Dudevszky Barna helyettes Dr. Kolta Arnold 
helyett, mivel mindkét községi orvos zsidó, de Kolta 
Arnoldot minden bizonnyal visszahelyezték az orvosi 
állásba, hisz ez a kifogás ebben az időben már nem volt 
elfogadható

1945. nov. 27-tól Dr. Illyés Zsigmond helyettes Dr. Szabó Jenő helyett 
a község megbízásából

1946. márc. 23-ig Dr. Langer Dezső helyettes
1946. márc. 23-szept. 14. Dr. Szabó Jenő
1946. szept. 14- Dr. Tóth József helyettes Dr. Szabó Jenő helyett
III. (rákoskerti) községi orvos: (Csak 1945. november 27-én döntött a képviselő-testület
arról, hogy a járási tisztiorvos felhívására, miszerint 5000 főként orvosi állást kell sz-
ervezni, a népjóléti minisztertől kérik megszervezését.)
1945. ápr. 14-től Dr. Bánhegyi Mátyás

Egyházi vezetők
református lelkészek:
1626 Mánjoki István
1631 Bihari
?-1648 Ujfalui András
1648-? Decsi Péter
?-1674 Marossi János
?-1705. júl. 5. Örménydi/Ürménydi
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?-1708. ápr. Pákozdi
? Tatai György
1713-? Szokolai György
? Debreceni Mihály
1735. márc. 12-1742 Tótfalusi Sámuel
1742-1744. febr. 12. Bitskei Gergely
1744-1751. május vége Gyöngyösi János esperes
1751-1759 tavasza Dobrai Mihály
1759-1760. jan. 15. Bitskei Gergely (2.)
1760. febr. 22-1762. márc. 5. Lendvai László
1762. ápr. 20-1787 Pápai (Ferenc) József
1787-1795. ápr. 25. Czeglédi Mihály
1795-1799. ápr. 21. Szombati János
1799. ápr. 24-1807. máj. Csatári János
1807. máj.-1815. ápr. 16. Etsedi Mihály
1815. máj.-1821. ápr. 24. Tóbi István
1821. máj. 21-1827. máj. 28. Pólya Pál
1827. máj. 28-1847. jún. 5. Török János
1847. szept. 5-1853. ápr. 1. Juhász János
1853. ápr-1869. márc. 14. Fejes Ambrus
1869-1903. jún. 6. Törő Lajos
1903. szept. 13-1933. aug. 29. Szánthó Géza
1933-1940 Dallos Béla
1940-1944 Nagy Kornél
1944-1987 Oros László
1987-től Dr. Füzesi Zoltán
katolikus papok (óplébánia):
1762-1765. febr. 16. Berecz István
1765. jún.-1769. nov. Szokolyi László
1769. nov.-1773. okt. Stefkó József
1773. nov.-1774. nov. Skolnikovics Mihály
1774. dec. eleje-1780 Pornyai János
1780-1783. szept. dereka Lázár János
1783. szept.-1789. szept. 11. Gáspár József
1789. szept. 11-1793. márc. 4. Ludik József
1793-1813 Balogh Antal
1813-1839. nov. 3. Paczek Antal
1839-1845. ápr. 24. Egri Antal
1845-1852. dec. 27. Bruckner Endre
1853. máj. 16-1876. szept. 4. Marencsik Károly
1876. okt. 31-1888. szept. vége Matejka Vilmos
1888. nov. 2-1905 nov. eleje Dr. Gallovich Győző
1906. jan. 15-1925. júl. 12. Lakatos Kálmán esperes
1925. júl. 12-1952 Lokaicsek Károly
1952-1976 Ludányi Kálmán
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1976-1990 Somlai József
1990-2005 Dr. Mandula József
2005-2007 Szőke Lajos kormányzó
2007-től Galambossy Endre
katolikus papok (újtelep):
1933-1959 Kránitz Imre
1959-1976 Lux Miklós
1976-1984 Dr. Zsóka Sándor
1984-1995 Dr. Enzsöl Ellák
1995-2004 Érszegi Gábor
2004- Szőke Lajos
baptista lelkészek:
1895-1900 Udvarnoki András
1900-1905 Orosz István
1909-1915 Kiss Gábor
1920-1928 Szabó András
1931-1934 Fodor Lajos
1935-1937 Baranyai Mihály
1937 jún. 5-1957. márc. 12. Békefi Pál
1957-1959 Gerzsenyi Sándor
1959. okt. 6-1976. júl. 31. Békefi Pál
1976. aug. 1- Dr. Mészáros Kálmán
1994- László Gábor
neológ zsidó rabbik:
1902-1925 Dr. Klein József
1925-1944 Dr. Eisenberger Géza
hetednapi adventista lelkészek:

Sztodola Mária
id. Berzencei Károly
Lenk Lajos
Miskolczy Béla
Ócsai József
Jávor István
Koroknai József
Halász István
Szilvási József
Hajnalvári Alajos
Albrecht József
Farkas Dániel

2010- Dr. Szilvási András
Üdvhadsereg gyülekezetvezetői:
2005-2013 Vecsey Béla és Vecsey Enikő kapitányok
2013- Gazsó Gábor és Gazsó Andrea kapitányok
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Élethosszig választott tisztviselők:
rákoskeresztúri, egy ideig rákoscsabai körorvos:
Az 1876. évi XIV. tc. rendelte el, hogy a 6000 főnél nagyobb települések saját községi, az
ennél kisebbek többen együtt közös körorvosi állást kötelesek fenntartani, aki a szegényeket
ingyen gyógyítja. Rákosmentén Keresztúr székhellyel hozták létre a körorvosi kört. 1903-
ban a vármegye áttette a körorvos székhelyét Rákoskeresztúrról Rákoscsabára, majd 1904.
szeptember 1-jétől a körorvos már Rákoscsabán is lakott. 1908-ban azonban Csaba meg-
szervezte a saját községi orvosi állását, amit a volt körorvossal töltött be. Így kerülthetett
vissza a körorvosi székhely Keresztúrra valószínűleg 1917-ig, mikoris Rákosliget is meg-
szervezte saját községi orvosi állását, és feltehetően Keresztúr is.
1876?-1882? (feltételezés) Dr. Haász József, Haász Ferenc apja és előde
1882. ápr. 20-1908 Dr. Haas/Haász Ferenc
rákoskeresztúri körállatorvos:
1890 Fuchs Adolf
1897-1901 Thomka Kálmán 1910. szeptember 18-án különvált a

Pécel-isaszegi és a Keresztúr-Csaba-ligeti körállator-
vosi kör. Utóbbi székhelye Keresztúr lett.

1908. jan. 1-1911. dec. 31. Piller György
1912. jan. 29-1945 Dratsay Dezső, zborói, 1907-ben végezte a budapesti 

állatorvosi főiskolát, majd tanársegéd a bakterológiai 
intézetben, Közép-Magyarországi Labdarúgó Szövet-
ség elnöke, MLSz alelnöke, 1915-től katonai szolgálatot
teljesített, 1917. máj. 20-án a rákoshegyiek kérték áthe-
lyezését Bp.-re a honvédelmi minisztertől.

II. körállatorvos:
1939. október 7-én határozta el a községek közös értekezlete a II. körállatorvosi állás meg-
szervezését, mivel a közös közvágóhídi húsvizsgálat miatt a körállatorvos az állatokkal már
nem tudott foglalkozni, de a csabaiak ragaszkodtak hozzá, hogy Csabán lakjon. Ezután a
községi képviselőtestületeknek is külön-külön határozniuk kellett róla. November 20-án
először Rákoshegyen döntöttek a II. körállatorvosi állás szervezéséről, de csak 1941. jan 1-
jétől kezdve. December 16-án a csabaiak is elhatározták a fenti mellett azzal, hogy a közös
közvágóhíd jövedelméből fizessék. 1940. júl. 10-én ugyanezzel a feltétellel a rákosligetiek is
elfogadták.

XVII. kerület
Rákoscsabai megyei és fővárosi előljárói 1950-ig

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei törvényhatósági bizottsági tagok:
1923-1926
választott: Dr. Lakatos Kálmán, Rákoscsaba
virilis: Dr. Lexa Ferenc, Rákoscsaba
1926-1929

Lakatos Kálmán, 1925-ig rákoscsabai plébános
Dr. Lexa Ferenc, a rákoscsabai Bolza-birtok bérlője
br. Schell Gyula, rákoscsabai földbirtokos
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1929-1934 Választás: 1929. nov. 3.
Gödöllői j. I., cinkotai válker.: Lokaicsek Károly, csabai esperes-plébános, 1934-ben 

sorshúzással kiesett
virilis: br. Schell Gyula, csabai földbirtokos
póttagok (mg. érdekképviselet) R. Szabó István, csabai gazda
1934-1939 Választás: 1934. nov. 6.
cinkotai válker.: Szépréti János, cinkotai kisgazda, ám familiájának ma

cukrászdája van Rákoscsabán
érdekképviselet által: Fridrik Ágoston, cinkotai főjegyző, aljegyző volt 

Rákoscsabán
póttagok (cinkotai válker.): Lokaicsek Károly, csabai esperes-plébános

Nagy-budapesti községenkénti képviseleti bizottsági tagok
(a tanácsok megválasztásáig Pongrácz Kálmán polgármester vezetésével a régi
képviselőházban tartották összejöveteleiket):
1950
Rákoscsaba: Wirth Ádám

Knakker István
Ladányi Lajos
ifj. Zsiák István

XVII. kerületi Önkormányzat polgármesterei és a rákoscsabai egyéni
választókörzetek képviselői

1990-1994
polgármester-választás: 1990. okt. 27.
polgármester: Dr. Lénárt István

1992. febr. 28-án lemondott. 
Dóci József, 1992. márc. 27-én még sikertelen a 
választás, de ápr. 10-én újra megválasztották

választás: 1990. szept. 30. és okt. 14.
egyéni képviselők:
10. válker. Bukta Mihály
11. válker. Dr. Léránt István
12. válker. Polgár Gézáné
13. válker. Linnertné Kurucz Ilona
14. válker. Gém Judit
15. válker. Dr. Révész Szilárd
16. válker. Szabó István

1994-1998
polgármester: Kátai Péter
egyéni képviselők:
10. válker. Bukta Mihály
11. válker. ifj. Nagy László
12. válker. Dr. Hájer Viktória Emília
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13. válker. K. Gyöngyössy Márton
14. válker. Dr. Piláth Károly
15. válker. Dr. Ádám Lórántné

1998-2002
polgármester: Devánszkiné Dr. Molnár Katalin MSzP-SzDSz
egyéni képviselők:
10. válker. ifj. Lepés Imre MSzP
11. válker. Dunai Mónika FiDeSz-FKgP-MKdSz
12. válker. Dr. Benkő Péter MSzP
13. válker. K. Gyöngyössy Márton FiDeSz-FKgP-MKdSz
14. válker. Dr. Hoffmann Attila MSzP
15. válker. Rajkai Tibor MSzP

2002-2006
polgármester: Dr. Hoffmann Attila MSzP-SzDSz
10. válker. ifj. Lepés Imre MSzP-SzDSz
11. válker. Podani Sándor MSzP-SzDSz
12. válker. Vígh-Kiss József MSzP-SzDSz
13. válker. Dr. Benkő Péter MSzP-SzDSz
14. válker. Papp Péter Pálné MSzP-SzDSz
15. válker. Fodor Róbert MSzP-SzDSz
16. válker. Alexa György MSzP-SzDSz

2006-2010
polgármester: Riz Levente
egyéni képviselők:
10. válker. Fohsz Tivadar alpolgármester FiDeSz-KdNp
11. válker. Hatvani Zoltán FiDeSz-KdNp
12. válker. Dr. Fenke Ferenc FiDeSz-KdNp (MIÉP-KdNp 

frakció, majd 2009. június 18-ától KdNp frakció)
13. válker. Virág Mihály FiDeSz-KdNp
14. válker. Dunai Mónika FiDeSz-KdNp
15. válker. Horváth Tamás alpolgármester FiDeSz-KdNp
16. válker. Dr. Piláth Károly FiDeSz-KdNp

2010-2014
polgármester: Riz Levente FiDeSz-KdNp
egyéni képviselők: 
8. válker. Fohsz Tivadar alpolgármester FiDeSz-KdNp
9. válker. Hatvani Zoltán FiDeSz-KdNp
10. válker. Virág Mihály FiDeSz-KdNp
11. válker. Dunai Mónika FiDeSz-KdNp
12. válker. Horváth Tamás alpolgármester FiDeSz-KdNp
13. válker. Dr. Piláth Károly FiDeSz-KdNp
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2014-től
polgármester: Riz Levente Konrád FiDeSz-KdNp
egyéni képviselők:
8. válker. Fohsz Tivadar alpolgármester FiDeSz-KdNp
9. válker. Hatvani Zoltán István FiDeSz-KdNp
10. válker. Virág Mihály László FiDeSz-KdNp
11. válker. Dr. Füzesi Péter Zoltán FiDeSz-KdNp
12. válker. Horváth Tamás László alpolgármester FiDeSz-KdNp
13. válker. Dr. Piláth Károly FiDeSz-KdNp
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Képviselőházi naplók
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szerk.: dr. Gesztelyi Nagy László, Kaposvár, 1937
PML, IV.427.b, a gödöllői járási főszolgabíró általános iratai
Rákoscsaba közintézményi térképe,
Ájer András tűzoltóparancsnok eredetijét átdolgozta Láng Gábor MÁV
főtiszt, 1940-es évek, Budapest Főváros Levéltára, XV. 16. f. 283/2
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INNENTŐL NINCS, DE VALAMI MIATT
NEM TUDOM TÖRÖLNI EZT A PÁR
OLDALT!
Ezek után 7 évig nem hallunk a vízműről. 1942-ben Hegedűs-Németh Béla,
Németh József vízműtulajdonos meghatalmazottja ajánlotta fel a vízművet
megvételre 400000 P körüli összegért. A község hajlott a tárgyalásra, ha az
ajánlattevő belügyminisztériumi becsüssel felértékelteti, és a becsült árat elfo-
gadja kiindulási alapnak. Valószínűleg nem volt hajlandó.
Ehelyett 1943 végén Hegedűs Németh Béla vízműtulajdonos (minden bizon-
nyal öröklés útján) önkényesen kikapcsolással fenyegette a fogyasztókat,
ezért a képviselő-testület kérvényezte a vízmű hadiüzemmé nyilvánítását,
ami meg is történt. A háború elmúltával a Nemzeti Bizottság üzemi bizottsá-
got nevezett ki a vízműbe, ami ellen Németh Hegedűs Béla tiltakozott, ezért
az alispán visszahelyezte tulajdonába. Hamarosan ő és neje is felajánlották a
vízművet a községnek megvásárlásra, ami 5 fős bizottságot küldött ki a tár-
gyalásokra, de ezek ismét nem vezettek erdményre.
1947-ben már arról tárgyaltak a képviselők, hogy a község 3 éves terve szerint
a legégetőbb probléma a vízhiány, ezért 3 kutat akartak létesíteni
Rákoskerten, a Schelltelepen és a Bolzatelepen. 24000 Ft-t szavaztak meg a
célra, ebből 10000 Ft-t társadalmi gyűjtéssel az elöljáróság által. 1948 február-
jában a Zrínyi utcai Humola vendéglő előtti közkutat takaríttatták ki 600 Ft-
ért a vízhiány miatt, majd októberben a népjóléti miniszter tervezett
rákoskerti mélyfúrású kútjához szavaztak meg 10000 Ft hozzájárulást. Már
2 kutat létesítettek, de még így is sok volt a lakossági panasz a vízhiányra.
1948 végén a Magyar Állami Földtani Intézet 1016/1948. sz. alatt közölte a
községgel, hogy a község vízellátása artézi kúttal megoldható. Végül Győre
József és társai kérelmére szavazták meg a Kisvárda és Agyagos utca sarkára
közkút felállítását.
Időközben Szászi János képviselő-testületi tag a csabai vízmű elleni panas-
zokat felsorolva a vízmű kényszerközségesítését kérte. A testület utasította
az elöljáróságot, hogy kezdeményezze az illetékes hatóságnál. A döntést
azzal indokolták, hogy a vízmű eredetileg szövetkezeti alapon indult, csak
később játszották át magánkézbe, a panaszokat csak így tudják orvosolni, és
nincs kilátás az idős tulajdonosok részéről a bővítésre, mert nem tartják szük-
ségesnek, pedig vízhiány van, mégis csökken a fogyasztók száma. A
községszám ekkor már meghaladta a 18000 főt. A vármegyei törvényhatóság
kisgyűlése 64816/1948. kig. és 1937/1948. kgy. számon jóváhagyta a vízmű
községesítését, és azt a belügyminiszterhez továbbította. Minden bizonnyal
a miniszter is jóváhagyta, miután az alispán 22466/1949. számon elrendelte



a vízmű községi kezelésbe vételét, amit az elöljáróság április 26-án már át is
vett. Ekkor vízügyi bizottság felállítását javasolták a legsürgősebb problémák
megoldására, amit meg is alakítottak április 27-én. Wirth Ádám képviselő
szerint a vízmű tönkre volt téve (vezeték, kutak), amihez pénz kellett. 
1936-ban a rákosligeti vízmű kiterjesztette a hálózatot a csabai Bolzatelep
egy részére.  Rákosligeten a község kezelésében volt a szövetkezeti tulajdonú
vízmű, aminek 1943-ban 843 tagja volt. 
1913-tól már kötelező volt a községeknek tűz- és építésrendészeti ren-
deleteket alkotni. (A gödöllői járás építési rendelete 1913-tól szabályozta a
községekb




