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„KENDÉ SE LESZ 
A PALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FÖLDPOLITIKÁJA 
1884-1920 KÖZÖTT*

„Régen a pataji1 eklézsiának volt olyan becsü-
letes híre, hogy még a pataki professzor is azzal 
kecsegtette a rossz deákot, hogy ’kendé se lesz a 
Béni-kert’, de elhomályosul már ez a régi dicső-
ség, s a rossz deákot ezentúl azzal biztatják majd, 
hogy nem lesz a rákospalotai káposztás kerthez 
való viszonyából semmi.” – így, ezzel a felhang-
gal adta hírül a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
a rákospalotai egyházközség tanítói és tanító-
női állásának szervezését.2 Ez a néhány sor igen 
beszédes: egy viszonylagos, de gazdagnak sem-
miképp nem nevezhető jólét változott át irigyelt 
példává. 

Ezen dolgozat szándéka annak bemutatása, 
hogy a fenti változás hogyan, milyen lépésekben 
történhetett meg. Ezt a szerteágazó okok közül 
is leginkább a földtulajdonnal kapcsolatosan, a 
telekvásárlás, -eladás példáján keresztül kívánjuk 
megtenni. Természetesen a palotai egyház több-
féle bevételi forrással rendelkezett: különféle, 
természetbeni és pénzben fi zetett egyházi adók 
(párbér, házadó), bérbe adott ingatlanok (földek 
és házak), az egyházi telkeken megtermelt, vagy 
adó formájában bevételezett termények eladása 
utáni nyereség, kölcsönügyletek, adományok 

összegei kerültek a pénztárba. Előfordultak olyan 
esetek, amikor ezekből akár nagyobb bevételre is 
szert tettek, de mindezek csupán a kisebb részét 
adták az irigyelt gazdagságnak. Rákospalota sok 
szempontból szerencsés fekvésű település volt, így 
a földek jövedelmezősége miatt is. Ez az adott-
ság a helyi tulajdonosokat is biztos bevételhez 
juttathatta, és amely lehetőséggel a palotai refor-
mátus egyház is élt. Az „ígéret földje” volt tehát 
az egyháztanács és az elnökség kezében. Mivel 
ebből adódott a „meggazdagodás” okainak legje-
lentősebb része, ezt vizsgáljuk meg közelebbről az 
alábbiakban.

Az „ígéret”

1816-1819 között a református egyházban jelen-
tős esemény volt abban a pillanatban és az utókor 
számára is Báthory Gábor dunamelléki református 
püspök idején és részben a személyes jelenlétével 
folytatott canonica visitatio.3 Ekkor még nyoma sincs 
olyan anyagi tehetősségnek, amely kivételessé tette 
volna a palotai egyházat, hiszen következő adatokat 
adták meg a helyiek: „Jövedelme az Ekklésiának egy 
kis buzából, egy kis szénából és a párbérből vagyon, - 

ÍRTA: Németh Gábor

* Ez úton is szeretném megköszönni a Bp-Rákospalota-Óvárosi Re-

formátus Egyházközség vezető lelkipásztorának, nt. Simonfi  Sándor-

nak és beosztott lelkész-asszonyának, nt. Hekli Katalinnak segítségét. 

Ugyanígy köszönetet mondok a Ráday Levéltár munkatársainak, akik 

ugyan munkájukat végezve adták elő a kutatási anyagot, de kedves-

ségük, szakmai felkészültségük és segítőkészségük példaértékű.

1 Dunapataj. A középkorban (XV. sz.) már mezőváros vásártartási 

joggal. A török uralmat átvészelte. A XIX. sz. közepétől heti vásárai 

igen látogatottak voltak. Egy ideig református püspöki székhely is 

volt. Hogy a pataji Béni-kert nem legenda, egykor valóban létezett 

és a díjlevél része volt, kiderül egy 1819. június 24-i egyházrajzból, 

amit a püspöki látogatás alkalmára állítottak össze. A név erede-

tére vonatkozóan annyit tudtunk kideríteni, hogy a településen élt 

egy Béni vezetéknevű család, amelynek egy tagja még gondnoki 

tisztet is viselt a helyi református egyházközségben.

2 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, 41. évf. 41.sz. (1898. 

10. 09.), 650. o.

3 Egyházlátogatás. A református egyházban szabályozott idő-

közönként adatszolgáltatás és ellenőrzés céljából canonica vi-

sitatio-kat tartottak, tartanak. Az első jelentős, utókorra maradt 

egyházlátogatási felmérés id. Báthory Gábor dunamelléki püspök 

szolgálati idejéből való. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns 

egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Dr. Ladányi Sándor. Bp., 1977., 

56. és 167.o. (A továbbiakban: Zoványi 1977)
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mely mind igen csekély, kivált már most is alig lehet 
sokaktól bevenni, némelyiknél pedig örökösen oda 
marad.”4 Ez az adatsor egyáltalán nem irigylésre 
méltó, inkább a panasz érezhető belőle. A fordulat 
jó negyven évvel később következik be, de akkor is 
inkább csak mélyen szunnyadó lehetőségként. 

Ugyan bizonyos forrás szerint a palotai reformá-
tus egyház mindig is szegény volt5, de 1854-1884 
között, Bálint József lelkipásztor idején a stabil 
gazdasági helyzet több szép eredményben is mani-
fesztálódott: a templom „egészen megújíttatott, s 

díszes és célszerű tantermek épültek”6, de ez nagy-
mértékben a lelkész fáradhatatlan, lelkiismeretes 
és karizmatikus munkájának köszönhető7, mint a 
tehetős anyagi háttérnek. Pedig a feljebb említett 
mélyen szunnyadó lehetőség már el volt készítve. 

Az „ígéret földje”

Hosszú idő után rendeződtek a birtokviszo-
nyok a Károlyi-család és Rákospalota települése 
között: gróf Károlyi István 1861. március 16-án 

4 Ráday Levéltár A/1.i. (A továbbiakban: RL A/1.i.)

5 A rákospalotai református egyház történetének áttekintése. 

Írta: Földváry László. (A továbbiakban: Földváry) Kézirat. Ugyanígy 

nyilatkozott ifj. Benkő István rákospalotai lelkész is egy 1928-as 

kéziratában.

6 A Pestkörnyéki és Pesti egyházmegye iratai. Jegyzőkönyvek. 

1884., 7.o. RL A/8

7 Bálint József lelkipásztor elhunyta kapcsán a jegyzőkönyvben így 

emlékeztek róla: “A költséges építkezéseknél anyagi áldozatokkal 

mindenkor boldogult járt elő jó példával. Midőn az országos közalapra 

való adakozástól hívek közül többen idegenkedtek, a hajlott koru lel-

kész több napokon át, házról-házra járva lelkesítő buzgalmával kitűnő 

eredményt mutatott fel. A boldogult azon lelkészek közé tartozott, ki 

egyháza anyagi érdekeit a magáénak mindenkor elébe tette.”  Uo.

1860-as térkép vázlata 
KÖZLI: W. SOMOGYI ÁGNES (SZERK.): 

ADATTÁR BUDAPEST XV. KERÜLETE 

TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 

BUDAPEST, 1969 P. 91. 
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a palotai gazdáknak 171 kat. hold földet adott át.8 
A református felekezetnek járó földterület nagy-
ságát adománnyal növelte: az eredetileg járó 21 
hold helyett 75 holdnyi birtokot kapott a palotai 
eklézsia,9 amelyet más magánszemélyek kisebb 
adományai tovább növeltek.10

A társadalmi-gazdasági helyzet ebben az idő-
ben még nem volt optimális a jól jövedelmező 
földeladásra, de Károlyi István gróf „üzletpolitikája” 
jól reagált az érezhetően növekvő keresletre. Ahogy 
Budapest szimbolikus és gazdasági jelentősége 
nőtt, úgy értékelődött egyre jobban fel a főváros 

környéki települések beépíthető földjeinek ára. Az 
előrelátó gróf több intézkedése (lóvasút kivezetése 
Rákospalotára; a váci vasútvonal melletti telkek 
eladása; a közintézmények alapítása, stb.) ideális 
körülményeket teremtettek a vásárlói érdeklődés 
felkeltésére és fenntartására, amit tovább erősített 
a legendássá vált palotai jó levegő és több adott-
sága miatt kedveltté vált környezet is11. Mindez az 
1880-as évek végén kezdődött és kitartott az 1910-
es évekig12. Ugyan a folyamat később sem állt le, de 
az addigi Rákospalotára való beköltözés lendülete 
alább hagyott, más Budapest-környéki települések 
átvették a lakást kereső tömegek felszívását. 

8  Nádas József Gyula: Rákospalota községpolitikája, várossá 

fejlődése. Pestújhely kiválása. In: Tanulmányok Rákospalota-Pest-

újhely történetéből. Szerk.: Dr. Czoma László. Bp., 1974. 118.o. 

(A továbbiakban: Czoma) A pereskedés maga 1846-ban indult. 

Czoma, 192.o.

9  Földváry

10  „1884-ben egyesek az egyház javára 4 hold 890 négyszögöl 

földet adományoztak.” Uo.

11  Ógyallai Szabó Tivadar, Strauch Árpád: Rákospalota 

monográfi ája. Rákospalota, 1927. (Újranyomva: 2001) és Czoma, 

126.o.

12  Rákospalota lakosságszámának növekedése már korábban 

megindult, de igazán nagy lendületet, a fővárosi és Budapest 

környéki települések átlagát ebben az időben érte el és haladta 

meg. Az 1880. évi 4105 lakoshoz képest 1910-re 25147 fő volt 

Rákospalota hivatalos népességszáma. Czoma, 155.o.
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Bizonyos kutatások szerint a parcellázást a 
református egyház indította meg 1886-ban.13 
Ennek vizsgálata nem tárgya eme írásnak, de 
annyi megjegyezendő: a parcellázást tulajdon-
képpen maga Károlyi István gróf kezdte,14 s ha 
nem is előbb, de az evangélikus és római kato-
likus egyház is többször adott el telkeket, egész 
nagy földdarabokat.15 Jelentős méretű terü-
letet, területeket értékesített a község is több 
hullámban is.16 A református egyház, immár 
id. Benkő István vezetésével valóban élén járt 
a parcellázási mozgalomnak (bár mint később 
látjuk majd, sokszor kényszerből, szükség-
megoldásként), amely többször vett nagyobb 
lendületet: 1886-ben, 1893-94-ben, 1897-ben, 
1904-ben, 1910-1911-ben adtak-vettek jelentő-
sebb nagyságú területeket.17 Eleinte Rákospalota 
nagyközség18, a felekezetek és a palotai parasztok 
inkább csak bérbe adták földjeiket, de a kereslet és 
a vásárlóerő növekedése a nagyobb bevétellel járó 
eladást erősítette. A rendkívül gyors ütemben fej-
lődő főváros pedig igen erős szívóerő volt. Egyre 
többen érkeztek munkát keresni, egzisztenciát 
teremteni, vagy akár csak szerencsét próbálni. 
De megindult a városból is a kiköltözés. Így a 
folyamatosan erősödő telek- és házhelyigények 
folyamatos, a kereslettel növekvő árú telekel-
adást „követeltek”. Ugyanakkor az egyház(ak) és 
természetesen a nagyközség felosztható földjei 
is fogytak (amely némileg és részben árfelhajtó 

hatással is lehetett, de persze ehhez több más 
tényezővel való egyidejűség kellett). 

A körülményeket, lehetőségeket, kockázatokat 
és előnyöket felismerve és mérlegelve a Benkő 
István vezette egyházközség talán szokatlannak 
mondható, de nem példa nélküli, talán elítélhető19, 
de érthető és úgy az egyház, mint a vásárlók részé-
ről is logikus kezdeményezésbe fogott: felvásárolt 
területeket, majd azokat értékesítette. Ez egy 
esetben az egyházi felsőbb vezetés bírálatát is 
kiváltotta, de nem maga a földvásárlás és -eladás, 
hanem annak véghezvitele: a palotai reformátusok 
az egyházkerületi engedélyeket és jóváhagyá-
sokat nem várták be, egyedül az esperestől és az 
egyházmegyei közgyűléstől kapott biztatást és 
egyetértést, mikor 1910-ben a Szentmihályi-, 
Rákos út és Arany János utcák által határolt mint-
egy 22 kat. hold területű ingatlant megvásárolták. 
Az akció sikerrel zárult, hiszen a vásárlás az egy-
házközségnek 250 000 koronájába került, de a 
nyeresége több, mint 216 000 koronát tett ki20. 

A földnek aranya

A harangozói földek eladásával kezdődik az 
egyházközség jólétének megalapozása. 1886 tava-
szán döntött úgy az egyháztanács, hogy 1 holdnyi 
szántót elad a harangozói telekből.21 Ez az ügylet 

13  Barcza József szerint a gondolat már 1873-ban felmerült a 

reformátusoknál. Czoma 346.o. 

14  Czoma 130.o.

15  Az evangélikus egyház már 1890-ben megkezdte papi és 

tanítói földjeinek eladását, amit később is nagy lendülettel folyta-

tott.  Czoma 346.o. A római katolikus egyház birtokainak eladá-

sából tudta előteremteni a Magyarok Nagyasszonya-templom 

építési költségeit. Czoma, 347.o.

16  A Rákospalota és vidéke című lap 1898. január 30-i számá-

ban például a palotai „pótlék-földekről” jelent meg cikk. E terü-

letről azt írja a szerző, hogy „egész bátran Rákospalota aranybá-

nyájának lehetne nevezni”, egyúttal fi gyelmeztetett arra is, hogy 

nem szabad elkótyavetyélni. Hogy valóban arannyá lett-e, meg-

vizsgálandó, külön tanulmányt érdemelne. De hogy kifejezetten 

rossz üzletet csinált a település nem sokkal később az ún. közsé-

gi földek parcellázásával, a mai Pestújhely területével, jól tudható.

17  Czoma 347.o.

18  Például –és szándékosan kiemelve a korainak mondható idő-

pontot- az 1881. augusztus 17-i nagyközségi közgyűlés majd’ 

300 hold bérbeadását mondta ki. Rákospalota és Rákosvidék. 

Szerk.: Zsemley Oszkár. Bp., 1938. 161.o.

19  Barcza József Az egyházak és az iskolák című tanulmányá-

ban (Czoma 347.o.) használja a “telekspekuláció” kifejezést az itt 

tárgyaltakra. Érzésem szerint e szóhasználat ítélet is akart lenni, 

de ez természetesen csak személyes vélemény.

20 Külön szólunk még erről. Ezen elnagyolt adatok lelőhelye: Du-

namelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1910. Bp., 

1910., 39.o. (RL A/1 i)

21  Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség egyház-

tanácsi jegyzőkönyvei, 1886. március 13. (A továbbiakban: 

Rp-Óv. jkv.)
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eléggé elhúzódott, még 1888-ban is több vevő 
nem fi zette ki részét. Ennek oka lehetett az is, 
hogy ekkor még nem volt tehetősebb érdeklődő, 
vásárlói réteg, inkább a szegényebbek vették meg 
az első parcellákat. A következő nagyobb terü-
let, amit áruba bocsátottak, a község határán, az 
Újfalu felé eső részen fekvő, 19 katasztrális holdat 
kitevő papi és tanítói föld volt. Ez az egyházta-
nácsi ülés alapján kényszerből adódó cselekedet 
volt, ugyanis az oka: „a falu mellett fekvő terület 
tetemes rongálásnak van kitéve, hiszen összejár-
kálják, ösvényeket hasítva belé, a háziállatok és 
a majorságok is kárt okoznak benne, mindezek 
miatt nem akarják ‚árendába’ venni”.22 És nem 
utolsósorban azért is, mert a szomszédos föl-
dek tulajdonosai, a katolikus és az evangélikus 
egyház, de még a község is árusítják ottani terü-
leteiket.23 Egyháztanács ugyanakkor „tekintettel 
lévén egyházközségünk jövendő gyarapodására” 
alkalmas helyen, „lehetőleg a leendő ujfalu köz-
pontján” templomnak, iskolának, papi és tanítói 
laknak szükséges terület kijelölését és fenntartását 
írta elő. Érdekes és egyedi módon megállapodást 
kötöttek a katolikus egyházzal, hogy közös par-
cellákat hasítanak ki, azt bármelyik értékesítheti, a 
másiknak kötelezően el kell fogadnia az ügyletet. 
A minimális ár nem lehet kevesebb négyszögö-
lenkénti 3 forint 50 krajcárnál.24 1894 tavaszán 
ismét nem tervezett földeladásba kezdett a refor-
mátus egyház. A szabadosok dűlőjében levő római 
katolikus és evangélikus papi és tanítói, valamint 
a községi szomszédos földeket egész hosszá-
ban parcellázták és eladásra kínálták. Ez újabb 
kényszerhelyzetet teremtett. Az egyháztanács 
megítélése szerint ugyanis így a református egy-
házközség itteni földje többé nem, vagy nagyon 
kevés pénzért adható majd bérbe. Hogy ezt meg-

előzzék, a teljes hosszban való parcellázás mellett 
döntöttek saját területüket illetően. Így 30 hold 
értékesítését határozták el. A kamatok 1/4-1/4 
részét a javadalmasok megkapják (a lelkész és a 
tanító), a többi fölött az egyházközség rendelke-
zik, de csak egyházi és iskolai célokra fordíthatják. 
A tőkekezelésre bizottságot állítottak fel, amelybe 
a többséget az egyházmegyei közgyűlés, a többi 
tagot pedig a palotai presbitérium jelölte ki. E 
testület volt hivatva gondoskodni a pénz megfe-
lelő elhelyezéséről, biztos papírokba, kötvényekbe 
fektetéséről. Kikötötték, hogy nem lehet hozzá 
nyúlni – kivéve, ha megfelelő föld vásárlásához 
kell. Ekkor egyházmegyei engedéllyel felhasznál-
ható a papi- és tanítói földek tőkeösszege.25 Egy 
év múlva eladták a papi és tanítói földek közép-
forgón túli (Arany J. utcán túl lévő) földet Békesi 
József26 budapesti lakosnak négyszögölenként 4 
forintért, „mert nagy része süppedős, sáros, vizes, 
nagyon mélyen fekszik, így házteleknek nagyon 
nehezen lenne eladható”.27 Jelentős nagyságú 
telket értékesítettek 1904-ben. Az ún. „szőlőka-
punál”28 fekvő 1 hold 284 négyszögöl területű 
járandót, mely a harangozó fi zetését képezte, ház-
telkekre parcellázták, hogy eladhassák. Ebben az 
esetben is a már korábban tapasztalt szükséghely-
zetben volt az egyháztanács, mivel a szomszédos 
földeket már értékesítették, azokon építkezések is 
kezdődtek, így ennek a területnek bérbe adását 
„szinte lehetetlen”-nek tartották. Egyháztanács 
négyszögölenként 8 korona áron adta el. A befo-
lyó pénznek új ingatlan vásárlására fordítását 
tűzték ki célul.29 Az utolsó előtti nagyobb földel-
adás 1907-ben történt. Nyáron az egyháztanács 
megvásárolta  Révész Béla váci ügyvéd 1 h 216 
négyszögöl nagyságú „páscomi” földjét, amely két 
részből állt: az egyik a Szentmihályi úton, a másik 

22  Rp-Óv. jkv. 1893. augusztus 30.

23  Uo.

24  Uo.

25  Rp-Óv. jkv. 1894. március 17.

26  Lehetséges, hogy a név elírás, s hogy ez a Békesi József azo-

nos azzal a Békési Józseffel, aki budapesti ingatlanügynökként 

megvásárolta a nagyközségtől a Crouy gróf által korábban már 

megszerzett, de szerződésszegés miatt a településre visszaszállt 

területet, a mai Pestújhely földjét. Czoma 131.o.

27  Rp-Óv. jkv. 1897. január 26.

28  Nagyjából a mai MÁV-telep-Pestújhely határán volt.

29  Rp-Óv. jkv. 1904. július 16.

1884-es térképről készített kéziratos másolat 
RAJZOLTA: VITAI ATTILA 1958. RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE LTSZ.: 2010.5.1.)
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pedig a Széchenyi-telep mellett. A döntéshozók 
megítélése szerint „tehát mindkettő olyan helyen, 
hol értéke csak nőhet”.30  

Az egyházközség elnöksége és presbitéri-
uma (egyháztanácsa) egyáltalán nem mondható 
felelőtlenül gazdálkodónak. Az előbbiekben a 
jelentősebb, nagyobb méretű ügyletekre kon-
centráló, azok vázlatos bemutatását igyekvő 
földeladások gyümölcseként befolyt összegeket 
nem herdálták el. Számtalan példa sorakozik az 
egyházközség jegyzőkönyveiben arra a törekvésre, 
hogy körültekintően, lehetőség szerint minél 
olcsóbban vásároljanak telkeket, s aztán persze 
minél jobb pénzen adják tovább azokat. 

Földvásárlásaik legtöbb esetben nem arról 
szóltak, nem arra irányultak, hogy el is adják 
hamar a szerzett területet: az esetek többségében 
birtokon belül maradtak, a megvett ingatlanokat 
inkább bérbe adták. Többfelé vásároltak telke-
ket, amelyeket nem adtak el, hanem árendába 
juttatták. Ilyen parcellák voltak a Szilas-patak 
mentén több helyen is, a „páskumi” földeken, a 
palotai szőlőben, de a község határain belül is31. 
Ezeket hosszabb időre, eleinte rendszerint 5-6 
évre, később kevesebbre, 2-3 esztendőre adták 
ki, leginkább egyháztagoknak. Az egyháznak 
nem egy telkén épületek is álltak, amelyeket 
szintén bérbe adtak. A Fő úti és az Andrássy 
úti házaikban több bérlő is helyet kapott, így az 
ezek után járó bevétel is az egyházközségi pénz-
tárba került. De nem csupán haszonkertnek 
szánták a vételeket: a templom- és iskolatelket 

is újabb parcellákkal szélesítették, hogy később 
terjeszkedhessenek épületeikkel, vagy hogy úja-
kat húzzanak fel32. 

A földvásárlások nagy többségében nem maga 
az egyház kereste a kapcsolatot, hanem eladási 
szándékkal, ajánlattal keresték fel a lelkészt vagy 
a presbitereket. Eleinte szinte kizárólag refor-
mátus gazdák, tulajdonosok kínálták földjeiket33, 
mondván: inkább egyházuknak adnák oda telke-
iket, mint másnak, néha hiába volt kedvezőbb, 
előnyösebb ígéret az árat illetően az egyházinál. 
1891 szeptemberében Csikós István két hold 
lucernását adná el 2200 forintért, aminél ugyan 
kapott rá nagyobb árajánlatot, de inkább egyhá-
zának ajánlotta. Az egyháztanács meg is vásárolta 
a földet. Ezt a példát azért is emeltük ki, mert 
néhányszor még megismétlődött ez a gesztus, a 
református hívek közül más is élt hasonló aján-
lattal34. A következő években is többségében 
egyháztagok kínálták eladni való telkeiket, már 
nem csupán „felekezeti hűség” miatt, hanem mert 
tőkeerős és vásárolni hajlandó partnert láttak a 
református egyházközségben. És valóban, ahogy 
megindultak a rendezett és üzletileg is előrelá-
tóan és gondosan, jó érzékkel megkötött ügyletek 
bevételei, úgy az egyháztanács is jobban érdek-
lődik eladási szándékok jelzésénél. Ugyanakkor a 
tőkeerős és hajlandónak mutatkozó egyház nem 
vált fejetlenül vásárolgató, felelőtlenül gazdálkodó 
testületté. Világos, tiszta, érthető, az egyházi érde-
keket szem előtt tartó ügyletekhez fogtak csak 
hozzá. Amennyire lehetett, lealkudták az árakat, 
de csak ott, ahol tudták, magasabbra is lettek 

30  Rp-Óv. jkv. 1907. június 30.

31 A Szilas-patak környékén voltak a káposztás földek, a “pás-

kumi” terület a mai Újpalota területére esett, a szőlő pedig a mai 

pestújhelyi földekkel volt határos. A Palotán belüli telkek az And-

rássy utcában, a Fő úton, illetve az Újfalu több részén voltak 

(Rákóczi tér, Arany J. utca-Rákos út találkozásánál, Bocskai és 

Bethlen utcában).

32  1896-ban azért vásároltak Újfaluban telket, hogy ott iskolát, 

majd később templomot építsenek.

33  Az egyházi jegyzőkönyvekben sorakoznak a református 

egyháztagok nevei: Cselőtei, Csánki, Dudás, Kobza, Koczó, 

Naszádi, Szőke, Varga.

34  Szintén kiemelendő Pánczél István harangozó esete, aki 1894 

októberében nagyobb földjét cserélte le egy egyházi tulajdonú ki-

sebb telekre. Rp-Óv. jkv. 1894. október 21. - B. Molnár János 1000 

frt-ért ajánlotta földjét megvételre. 900 frt-ért lett volna vevője, de 

ennyiért egyházának adta inkább. Egyháztanács megadta a kért 

összeget, mondván: „itt nem kapható ily alkalmas föld tekintvén, 

hogy szép helyen épen a főút mellett fekszik, a föld meghozza két-

szeres, sőt háromszoros árt is”. Rp-Óv. jkv. 1892. március 23.
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szabva a valós értéknél. Sokszor személyesen vizs-
gálták meg a kínált telkeket. A föld minősége35, 
jó fekvése36, „megbízható jövedelemmel kecseg-
tető”37 volta, és persze sok esetben az ára – ezek 
alapján döntöttek a vásárlásokról. 

Jól megy a járandó

A rákospalotai református egyház életében mind 
a vásárlás, mind pedig az eladás szempontjából 
különleges volt az ún. „járandók-földje” ügylete. 
De településtörténeti jelentősége is nagy lett eme 
akciónak. 

Az egyháztanács 1909. május. 9-i ülésén 
került napirendre Naszádi József felajánlása: 
20.014 négyszögöl járandó földjét 6 korona árban 
eladná. A presbitérium meg is venné, de csak ha a 
szomszédos telkek tulajdonosai is odaadnák föld-
jeiket ennyiért. Jelentős nagyságú terület, súlyos 
összegért, ámde igen jó helyen: a község melletti, 
Szentmihályi út-Rákos út-Arany János utca közti 
járandó földek beépített területek között feksze-
nek, „így parcellázásra igen alkalmasak, s mint 
parcellák kelendők s hamar értékesíthetők len-
nének”.38 A megveendő föld két utcával és négy 
sor házzal számítva 21 kat. hold és 1109 négy-
szögöl, vagyis 34709 négyszögöl.39 Őszre már 
néhány puhatolózó tárgyalás után beszámolhatott 
az elnökség a tanácsnak, hogy a járandó földek 
tulajdonosai közül hatan hajlandóságot mutatnak 
telkeik eladására. Ki is küldtek egy bizottságot40 a 
tárgyalásokra és előzetes megállapodás megköté-

sére, amely az 1910. esztendő első egyháztanácsi 
ülésén arról számolhatott be, hogy a tulajdonosok 
hajlandók földjeiket négyszögölenkénti 8 korona 
árért eladni az egyháznak, amire írásban is köte-
lezték magukat, de csak azzal a feltétellel, hogy 
aláíráskor egy összegben megkapják a vételárat. 
A tulajdonosok közül a Kobza-testvérek az egy-
házzal közösen kívánnak parcellázni, azonban a 
parcellázás összes költségéhez hozzájárulnak. Még 
Kobza Mária, Csizmadia Pálné és Varga Ferenc 
kívánnak egy-egy parcellát, de a költségeket ők 
is fi zetnék. Benkő István lelkipásztor elmondta 
az ülésen, hogy a földeket az egyház azért venné 
meg, hogy azonnal házhelyekké parcellázza, és 
el is adja. Számítása szerint útkihasítás, mérnöki 
költség, községi járulék, százalék, stb. kiadások-
kal a vásárláshoz mintegy 250.000 koronára 
lenne szükség. Minden kiadandó költséggel szá-
molva négyszögölenként 10-11 koronába kerülne 
mindez, viszont a parcellázás után minimum 16 
koronát lehetne kérni, így négyszögölenként 5-6 
korona lenne a nyereség. Másfelől ezzel a befek-
tetett tőke és az akkori alacsonynak mondható 
3,15%-os takarékpénztári kamat helyett tisztán 
6% kamatot jövedelmezne. Így szerinte „a járandó 
földek megvétele és azonnali parcellázása és 
eladása igen előnyösnek mutatkozik”, ezért aján-
lotta a megvételt.41 Egy nem, 14 igen szavazattal a 
földvásárlást és az egyházközségnek a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztárban 1901 óta lekötött pén-
zéből 250.000 korona kivételét is megszavazták.42 
Nehezítette a gyors cselekvést, így a kecsegtető 
üzlet elúszásával fenyegetett, hogy az egyházi 
elöljárók engedélye is szükséges volt mind a 

35  A már említett Csikós-féle földnél a “jó minőségét” kiemelik, 

dicsérik, ezért döntenek a vétel mellett. Rp-Óv. jkv. 1891. szep-

tember 6.

36  1909 őszén B. Farkas István örökösei által kínált föld megvá-

sárlásáról dönt az egyháztanács, „ismerve jó minőségét és fekvé-

sét”. Rp-Óv. jkv. 1909. szeptember 26.

37  1903-as esztendő folyamán több ajánlatot azzal utasítanak el, 

hogy nem várható biztos jövedelem belőle.

38  Rp-Óv. jkv. 1909. május 9. és 1910. január 16.

39  Rp-Óv. jkv. 1910. január 16.

40  Tagjai: Kalmár Sándor és Haraszti István gondnokok, id. Sző-

ke János, Mocsári Péter, Csánki András presbiterek és a hely-

ben lakó Molnár György egyháztag.

41  Rp-Óv. jkv. 1910. január 16.

42  Nemmel szavazott Gy. Varga József, igennel: Kalmár Sándor, 

B. Molnár András, K. Dudás József, Haraszti István, Kósa Ká-

roly, Koczó János, Pánczél Mihály, Somogyi Sándor, Bertók 

János, Tóth I. András, Mocsári Péter, Saári József, id. Szőke 

István, Kovács Zsigmond. Uo.
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pénzfelvételhez, mind pedig a földvá-
sárláshoz. Az sem volt biztató, hogy 
a következő rendes ülése az egyház-
megyének és az egyházkerületnek is 
a távoli jövendőbe veszett: csak ősszel 
volt esedékes. Egyháztanács ebben a 
helyzetben úgy döntött, megkeresik az 
esperest rendkívüli közgyűlés összehí-
vásának kérelmével, amelynek 4-500 
korona lehet a költsége, de ezt az egy-
házközség kifi zeti, mert „jóval nagyobb 
nyereségre tehetne szert”.43 Természe-
tesen az egyházközség közgyűlésének 
is jóvá kellett hagynia a tervet, ez 
január 30-án meg is történt.44 Február 
folyamán össze is ült az egyházmegyei 
közgyűlés és engedélyezték is a palotai 
telekvásárt. Nem megállapítható, hogy 
pontosan mikor történt a vételár kifi ze-
tése45, de tény, hogy május 1-re már a 
mérnöki felmérés is megtörtént, amely 
után az egyháztanács 20-28 korona 
közötti négyszögölenkénti árat46 álla-
pított meg. Májusban az egyháztanács 
elé került, hogy a Szentmihályi út és az 
Arany J. u. között parcellázott területen 
át két utcát rendezni kell, és azoknak nevet kell 
adni. Az egyiknek Baksay Sándorét, a másiknak 
Szász Károlyét47 kell viselnie a presbitérium sze-
rint. Döntöttek arról is, hogy olyan parcellákból, 
ahol domb van, el kell hordani a földet olyan 
területre, ahol meg mélyebben van a talajszint. 
Szintén ez alkalommal Mády Lajos esperesnek 
az újabb földvásárlások és parcellázások, bekebe-

lezések és egyéb feladatok miatt megnövekedett 
a munkája, de „mindig a legjobb indulattal és 
akarattal, gyorsan” intézkedik, ezért 100 korona 
tiszteletdíjat szavaztak meg.48 Kisvártatva összeült 
a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés, amely 
megfeddte az ügylet szereplőit. Mint már koráb-
ban említettük, nem magával a földvásárlással és 
-eladással, hanem a körülményekkel kapcsolatban 

43  Rp-Óv. jkv. 1910. január 16.

44  33 igen 7 nem szavazattal. Rp-Óv. jkv. 1910. január 30.

45  Nehezítette az eljárást, hogy az egyházmegyei gondnok, akinek 

aláírására is szükség volt a pénzfelvételhez, Berlinben volt. Ezért a 

presbitériumnak azt javasolta Benkő, hogy  a kifi zetés határideje, 

márc. 1-e  előtt, a tulajdonosokkal külön-külön kössenek szerző-

dést, adjanak bizonyos összegű foglalót, hogy ezzel biztosítsák az 

ügyletet. Rp-Óv. jkv. 1910. február 18.

46  Természetesen a fold minősége és a telek elhelyezkedése miatt 

a parcellák áraiban különbség volt.

47  Baksay Sándor (Nagypeterd, 1832. augusztus 1. – Kunszent-

miklós, 1915. június 18.) a Dunamelléki Református Egyházkerület 

püspöke 1904-től 1915-ig, szépíró, költő, műfordító, a Magyar Tu-

dományos Akadémia tagja. Magyar Életrajzi Lexikon I. (A-K) Főszerk. 

Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967. 79. o. és Zoványi 

1977.; Szemerjai Szász Károly (Nagyenyed, 1829. június 15. – Bu-

dapest, 1905. október 15.) a Dunamelléki Református Egyházkerü-

let püspöke 1884-1905 között, költő, drámaíró, műfordító, esztéta, 

politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Zoványi 1977 - A 

Szász Károly utca nevét 1954-ben Népfelkelőre változtatták. Buza 

Péter: Palotai tegnapok. Rákospalota, 1995. 185.o.

48  Rp-Óv. jkv. 1910. május 29.

id. Benkő István lelkipásztor
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merült fel törvényi kifogás: „a rákospalotai egyház 
eljárásának formáját és módját a törvények-
nek megfelelőnek nem tarthatja és érdemileg is 
némi aggálya van a tekintetben, hogy az eladások 
minimális foglaló mellett történtek. Mindazon-
által számolva azzal, hogy bevégzett ténnyel áll 
szemben és az ügyletet előrehaladott stádiumá-
ban visszacsinálni aligha lehet, tekintetbe véve 
azon kétségtelen jó akaratot, a mely ezen egész 
ügyletnél az egyház elöljáróságát vezette, a kért 
helybenhagyást megadja, mindazáltal olykép, 
hogy ez idő szerint a vagyoni személyes felelősség 
alól sem a presbitérium tagjait és elöljáróságot, 
sem pedig az egyházmegyei hatóságot fel nem 
mentheti. Elvárja az egyházkerületi közgyűlés, 
hogy ezen ügylet lebonyolítása az egyház javára 
legnagyobb gondossággal és lelkiismeretességgel 
fog történni, s e felett az egyházmegyei hatóság 
is őrködni fog. Az esperes urakat pedig általában 
fi gyelmezteti, miszerint kerületi jóváhagyás előtt 
végleges intézkedéseket ne engedélyezzenek s 
hogy az egyházközségeket az egyházmegyei vég-
zésben külön is figyelmeztessék minden egyes 
esetben, hogy az egyházkerület jóváhagyása a 
tényleges foganatosítás előtt bevárandó.”49 

1911 nyarára az egyházmegye felszólítására a 
járandó földekkel kapcsolatosan a rákospalotai 
egyháztanács egy bizottság felállításával50, annak 
tételes beszámolója alapján elkészítette jelenté-
sét.  Eszerint az egyházmegyei gyűlés után, még 
februárban a földeket a tulajdonosoktól 247.920 
koronáért megvásárolták. Ezeket parcellázták, 
majd áruba bocsátották, nagy részét már múlt 
évben el is adták. Csak kevés maradt 1911-re, 
de tavasszal már ezeket is felvásárolták, így az 
egyháznak „nemhogy kamatvesztesége, sőt 

ellenkezőleg már a múlt évben is nagy kamat-
nyeresége volt”. Az összes 122 parcella után az 
összes bevétel 488.630 korona volt. Az ügylet-
tel járó kiadások: 1. A tőke (247 920 korona) 
visszafi zetése. 2. Mérnöki és ügyvédi díj, utca-
rendezés, községi járulék: 4684 korona 36 fi llér. 
3. Illeték: 5329 korona 85 fi llér. 4. Egyházmegyei 
gyűlés költségei: 661 korona 34 fi llér. 5. Járdasze-
gély költségei: 13 504 korona 86 fi llér. A teljes 
kiadás összege 272.100 korona 41 fi llér. A teljes 
bevétel 488.630 korona volt, így a tőkenyereség 
216.529 korona 59 fi llér volt. A bizottság java-
solta, hogy ezt az összeget érintetlenül hagyva 
csatolják a papi, tanítói és harangozói földek 
tőkéjéhez, hogy így „az egyháznak legalább 
is 1.000.000 korona állandó tőkéje, mint örök 
fenntartási alapja legyen és ez az egymillió tőke 
soha még építkezésekre se csonkíttassék meg, 
hanem annak csak kamatai fordíttassanak úgy 

49  RL A/1 i. 1910., 39.o.

50 Tagjai: Benkő István lelkész, Kalmár Sándor gondnok, Kósa Károly, Mocsári Péter, Tóth I. András, Kovács Zsigmond presbiterek és 

Vikár István egyházi ügyész. Rp-Óv. jkv. 1911. július 19.
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az esetleges építkezésekre, valamint hivatalnoki 
fi zetésekre és más egyházi fenntartási szükség-
letekre”. A tiszta kamatnyereség 20.339 korona 
82 fi llért tett ki. A kamatnyereség felhasználásá-
ról való döntés előtt lelkész előadja, hogy a papi 
földeknek 1894-96. évi parcellázásánál, illetve 
a lelkészi fizetés 1898. évi megállapításánál ő 
nagy fizetéscsonkítást szenvedett, mert a régi 
díjlevél szerint a kiparcellázott lelkészi földek 
egész kamatjövedelme őt illette volna, ahogy 
ez más rákospalotai felekezetek lelkészeinél is 
történt. Mindezek ellenére az ő fi zetése a régi 
díjlevéllel és a lelkészi földek kamatjövedelmei-
nek nagyságával szemben csekély mértékben lett 
megállapítva. Ezért kérte a bizottságot, hogy a 
kamatnyereségből kárpótlásként bizonyos szá-
zalékot személyi pótlék címén hagyjon jóvá 
számára. A bizottság a kamatnyereség felhasz-
nálásáról tett javaslatában ennek helyt is adott: a 
létrejött kamatnyereség 25%-át, kerekítve 5000 
koronát a lelkésznek évenkénti személyi pótlék 
címén megítélte. A gondnokot az ügylet körüli 
fáradozásaiért egyszeri 300 korona tiszteletdíjra 
érdemesítették. Benkő István javasolta a tanítói 
fi zetés felemelését is 1200 koronára. A pénztár-
nok tiszteletdíját 100 koronával megemelték, a 
harangozó fi zetését 700-ról 800 koronára módo-
sították, az építőgondnok, aki szintén sokat 
fáradozott az egyházi ügyekben, 50 korona tisz-
teletdíjat kapott, a takarítási díjat is felemelték 
6-ról 10 koronára.51

Az ügyre még egy évvel később, az 1911. 
októberi közgyűlésen is visszatértek az egyház-
kerületi közgyűlésen, amikor is felmentették 
az egyházközség elnökségét és presbitériumát, 
illetve az egyházmegyei hatóságot a személyes 

vagyoni felelősség alól, jóváhagyták a befolyt 
bevétel felhasználását azzal, hogy az összeget a 
már takarékpénztárban lévő tőkéhez kapcsol-
ják, s a kamatokból fedezzék kiadásaikat, s még 
a „lelkészi földek eladása alkalmával lelkészi 
javadalmában való károsodásért kárpótlásul”, 
illetve „az egyháznak nagy haszonnal járt eme 
parcellázási ügylet körül teljesített sok és buzgó 
fáradozásért jutalmul és elismerésül” a lelkész 
részére adandó évi 5000 korona személyi pót-
lékot, s a tanítók fi zetésének -szintén a kamat 
terhére- az állami I. osztályú fizetéssel egy 
szintre emelését is helyben hagyta.52 

Mindezeken túl, mint fent már volt rá utalás, 
ezzel az adás-vétellel kerületünk rákospalotai 
településrészének egyik egysége, a „Benkő-te-
lep” is megszületett. Soha nem volt ez a terület 
hivatalos elnevezése, de a szájhagyományban 
fennmaradt.

Kölcsönök

A földeladásokból befolyó bevételt, mint már 
láthattuk, igyekeztek valamilyen célra félretenni, 
de lehetőség szerint oly módon, hogy az ne csu-
pán egy elfekvő pénz legyen, hanem „használaton 
kívül” is legyen előnye.53 Ezért már viszonylag 
korán megkezdték a kölcsönök folyósítását. Hat-
nyolc százalék között váltakozott a kölcsönösszeg 
kamata. Ez sokszor sokkal kedvezőbb volt az 
egyháznak, mintha pénzintézetben tartotta volna 
vagyonát. Rendszerint kétszeres bevételre tudott 
így szert tenni. Kedvezőbb volt sok esetben és 
sok ember számára, jó néhányszor éltek is ezzel 
a lehetőséggel. 

51  Rp-Óv. jkv. 1911. július 19.

52  Dunamelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1911. Bp., 1911., 395-397.o. (RL A/1 i)

53  A helyi evangélikus egyházban is létező gyakorlat volt a kölcsönügylet. Czoma, 347.o.
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Először 1902-ben döntött úgy az egyházta-
nács, hogy azért veszi ki pénzének egy részét a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárból, mert az ott 
kapott kamat fele annak, amit házi kezelésben 
tartott, s onnan kölcsönként kiadott összeg után 
kaphatnának.54 1903 tavaszán már el is fogyott az 
így kiadható pénz, ezért lelkipásztor javaslatára 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztárból az újfa-
lusi templomalapot vegyék ki, abból adjanak ki 
kölcsönöket. Természetesen ebben az esetben is 
a nagyobb kamatbevétel volt az indok.55 Három 
év múlva ismét előkerült ez a kérdés: az egy-
házmegye által Rákospalotának saját kezelésbe 
adott 120 000 koronán túl szükség lenne még 
80 000-re, mivel a korábbi összeget szinte azonnal 
kölcsönökként kihelyezték, s továbbra is érkeztek 
a kölcsönigénylések.56A nagy háború első évének 
elején, 1914-ben az egyházközség ajánlatot kapott 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól, hogy 
5%-os kamatot garantálnak, s még a kamatadót 
is a pénzintézet fi zeti. Ezt el is fogadta az egyház-
tanács, hiszen az ígért összeg ugyan nem érte el a 
kölcsönként kiadott pénz után behajtható értéket, 
de nem sokkal maradt alatta, az addigi, jó pár éve 
fennálló általános kamatnál pedig nagyobb is volt 
majdnem két százalékkal, mentesült az egyház 
az illetékek fi zetésétől, s a kölcsönadásban rejlő 
kockázatok sem kellett vállalni.57 De ez utóbbitól 
mégsem féltek annyira, hiszen még ez év tavaszán 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztárban lekötet-
lenül elhelyezett 43 214 korona 46 fillér házi 
kezelésbe vételét megszavazták, mert „így 7%-os 
kamatra ki lehetne adni, míg most ennek csak a 
felét hozza”.58

Az aratnivaló
Mint látható, a bevételekből „törzsvagyont” hoztak 
létre, annak kamataiból pedig futotta a lelkész és az 
egyházi tisztviselők (lelkészek, tanítók, gondnokok, 
stb.) fi zetésének biztosítására, lassanként, de egyre 
emelkedő ütemben annak növelésére, sőt, később 
már szinte minden kiadást fedeztek a földeladá-
sokból keletkező pénzösszeg kamatai. 

Mint ezen dolgozat elején is olvasható volt, 
irigyelt, vágyott nagyságú fi zetést tudtak biztosítani 
a lelkésznek és a tanítónak, utóbbinál újabb és újabb 
állásokat szerveztek, amiket szintén a földeladások-
ból származó pénzből tudtak fi nanszírozni.59

Már a tanítói és papi földek értékesítése után, 
1898-ban a bevételből származó kamatokról 
úgy rendelkezett az egyháztanács, hogy abból az 
iskolák fenntartására, tanítók fi zetésére, temp-
lomépítési  és -fenntartási alapot képeznek.60 A 
később befolyó összegeket vagy ehhez csatolták, 
vagy külön kezelték, általában meghatározott 
célra. Szinte minden építkezést ebből finan-
szíroztak: iskolafelújítás, -bővítés, Újfaluban 
teljesen új házat húztak fel e célra, tanító és 
lelkész lakások rendbetétele, kibővítése, keríté-
sek építése, megújítása, de még a bérbe kiadott 
házak renoválása is kifizethető volt ezekből a 
pénzekből. 

A palotai református eklézsia gazdagodása 
lehetővé tette a szociális intézkedések megtételét 
is. A szegényebb, tőke nélküli rétegek tisztessé-
ges kölcsönökhöz juthattak, a szintén szegényebb 

54  Rp-Óv. jkv. 1902. augusztus 17.

55  Rp-Óv. jkv. 1903. április 26.

56  Rp-Óv. jkv. 1906. július 15.

57  Rp-Óv. jkv. 1914. január 18.

58  Rp-Óv. jkv. 1914. március 15.

59  Nem célja ennek a munkának a lelkészi és tanítói fi zetések 

tágabb szempontú összehasonlítása, ami pedig érdekes lehet-

ne, de elnagyolt viszonyításképp néhány adat: Az 1911-ben 

megalakult Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református egyház-

község 1912. évi tervezett bevételében 1630 koronára számít, 

1913-ban is csak 4661 koronára. Első lelkészük díjlevele szerint 

évi 100 koronát kap a szolgálatért. Dr. Széplaki György: Isten 

oltalmazó kezében. A Pestszentlőrinc Kossuth téri Református 

Egyházközség 100 éve. Bp., 2011. ,17-23.o. - 1905-ben a rá-

kosszentmihályi lelkész javadalma évi 800 korona volt. Pánczél 

Tivadar: A Rákosszentmihályi református egyházközség történe-

te. In: A XVI. Kerület egyházainak története. A protestáns  egy-

házak I. Bp., 2008., 11.o.

60  Rp-Óv. jkv. 1898. január 9.
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gazdák megsegítésére pedig megújították a „taka-
rékmagtár” korábban már létező61, de az 1880-as 
évekre már megszűnt intézményét. Számos alka-
lommal vagy a parcellák árainak alakításánál, vagy 
a fi zetni nem tudók esetében fi gyelembe vették a 
rászorultságot is. Úgynevezett szegénygondnokot 
választottak, aki a segítségre szorulókat kísérte 
fi gyelemmel és intézkedett is szükség esetén. 

„Nem rabolhatja el senki 
az erősnek kincseit…”
1914. június 28-án Szarajevóban megváltozott 
a palotai református egyház élete is. A nagy 
háború kitörésétől kezdve, ahogy telt az idő, úgy 
lett mind égetőbb szüksége a hadviselő feleknek, 
így az Osztrák-Magyar Monarchiának is mind 
több pénzre, kölcsönöket kellett felvenni. Mivel 
ezt nemzetközi pénzpiacról már nem tehették 
meg, így a hátországhoz fordultak. Országszerte 
több helyen és többször hívták fel a közvélemény 
fi gyelmét a „hazafi as” kötelességre. Egyházi lapok 
is átvették a propagandát62, de még esperesi és 
püspöki körlevelek is biztatták erre az egyházi 
embereket, intézményeket.63 Nem csupán a lel-
kiismeretre, a hazaszeretetre hatott a felhívás: 
viszonylag magas, 6%-os kamatot ígértek64, így 
biztos és jó befektetésnek látszott.65 Egyházta-
nács az év végén döntött a hadikölcsön-jegyzésről 
első ízben. Ezt még több is követte, 1918 nya-

rán döntöttek az utolsó ilyen befektetésről.66 A 
földvásárlás a háború kitörése után gyakorlatilag 
leállt. Míg 1914 tavaszán-nyarán  még öt egyház-
tanácsi ülés is foglakozott ajánlatokkal67, addig a 
következő években töredékére esett az ezzel kap-
csolatos napirendek száma.

Az egyház szinte összes készpénzét, ame-
lyek jelzálogkölcsönben voltak, hadikölcsönbe 
fektették. A vesztes háborút követő pénzügyi 
összeomlás, az azzal járó, azt követő infláció, 
amely ráadásul újra és újra felerősödött, gyakor-
latilag lenullázta az egyház vagyonát. 1919-ben, 
a tanácsköztársaság idején az egyház vagyonát 
likvidálták. Megkezdődött a jelzálogkölcsönök 
visszafizetése, de az egyre értéktelenebb koro-
nával, amit nem tudtak megakadályozni. A 
presbitérium úgy próbálta ezt kivédeni, hogy a 
„rossz” pénzzel kifi zetett összegeket újból kiadta 
jelzálogkölcsönökként, de a pénz romlása tovább 
tartott68, ezért az egyház csak újabb veszteségeket 
szenvedett, míg a mintegy 400.000 aranykorona 
kölcsön is teljesen semmivé lett.

Ezzel tehát a húszas évekre elveszett az a vagyon, 
aminek csak a bankban való fi altatása fedezte az 
egyházközség kiadásait. A megvásárolható és 
haszonnal tovább adható telkek is elfogytak. Meg-
maradt viszont még sok olyan parcella, amit addig 
is, azután is bérbe adtak csupán, nem akarták érté-
kesíteni. És megmaradtak azok a házak, amelyeket 

61  A Pesti Református Egyházmegye jegyzőkönyve, 1867. Pest, 

1867., 4.o.

62  Például a Református Szemle 1914. november 23-i számában.

63  Rp-Óv. jkv. 1914. november 15.

64  Uo.

65  A háborús felek minden oldalon azzal számoltak, hogy a vesz-

tes országokra kivetett sarcokból, kártérítésekből, hadizsákmány-

ból fi zetik vissza az így kapott kölcsönöket. Csak Magyarországon 

18,6 milliárd korona folyt be ezen az úton az államkasszába.  Bihari 

Péter: Kérdések és válaszok az I. Világháborúról. Bp., 2013., 83.o.

66  Ez már a nyolcadik volt a jegyzőkönyv szerint. Rp-Óv. jkv. 

1914. június 30. Ez azt jelenti, hogy minden hadikölcsön ki-

bocsátáskor jegyeztek belőle, ugyanis összesen ugyanennyi, 

azaz nyolc alkalommal hirdetett hadikölcsönt a központi kor-

mányzat. – A hadikölcsönökbe fektetett vagyon nem csupán a 

palotai reformátusoknál úszott el, de Rákospalota nagyközség, 

a pestújhelyi református egyházközség is szenvedett el vesz-

teségeket. Mint ahogy például a pesti Egyházmegyei Lelkészi 

Özvegy-Árva Gyámpénztár is. És bizonnyal lehetne sorolni vég 

nélkül az érintetteket.

67  D. Varga Ferencné, K. Szőke János, Liva József és Dudás 

József káposztásföldjeit megvásárolták, míg más ügyleteket el-

utasítottak, leginkább az árak miatt.

68  Egy rövid, az infl ációt megállító gazdaságpolitikai próbálkozás 

után a pénzügyi kormányzat inkább az infl ációgerjesztés mellett 

döntött. A hivatalos politika csak jóval később, a külföldi kölcsö-

nökkel stabilizált gazdaság helyreállításakor és az új pénznem, a 

pengő bevezetésekor állította meg a pénzromlást.
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előzőleg is szintén kiadtak. És megmaradt a palotai 
parasztok kitartó hűsége és szeretete, ezzel egyház-
fenntartói ereje is. A „romok” alól nemsokára újra 
felsarjadt az élet.

Ahogy a pataji Béni-kert legendáját elhomá-
lyosította Palota gazdagsága, úgy a Szilas-patak 
menti káposztás „ígéret-földje” is a múlt ködébe 
veszett. Dunapataj tehetős valóságát a szerencsés-
nek mondott, valójában talán akként is értékelhető 
történelmi-gazdasági változások rákospalotai 
lehetőségei tették semmissé69 - Palotáét pedig a 
„nagy háború” tiporta a lövészárkok által határolt, 
vérrel-sárral parcellázott földbe. Az irigyelt rákos-
palotai gazdagság megszűnt, a hadikölcsönbe és 
a végül infl ációs értéktelen pénzben visszafi zetett 
jelzálogkölcsönökbe fektetett vagyon semmivé, 
30 pengővé70 vált, az egyház telkeinek eladásával 
az esélyét is elvesztette a korábbi vagyoni szint 
elérésére. Benkő István, akit tehetsége, szorgalma 
és a kedvezően alakuló körülményeket felismerő 
képessége predesztinálták a palotai eklézsia min-
den szempontból aranybetűkkel írt szakaszának 
megalapozására és vezetésére, minden jó tulajdon-
sága is kevés volt ahhoz, hogy a vesztes és a nemzet 
szempontjából is drámai következményekkel járó 
világháború amúgy is szinte elviselhetetlen terhei 
egyházközsége vagyonának megsemmisülésével 
ne érje óriási tragédia a palotai reformátusokat. 
Megélte az összeomlást - hazájáét és gyülekezeté-
jét, de nem élte túl: 1920. december 2-án elhunyt. 
Különös véletlen, vagy elkészített helyzet, hogy a 
rákospalotai hívek és egyház következő, ismét szép 
gyümölcsöket termő, áldásokkal kísért időszakát 
fia, ifjabb Benkő István lelkisége és szolgálata 
alapozta meg és igazgatta az 1950-es évek végén 
bekövetkezett haláláig. 

A Rákospalotai Közlöny 1904. évi számaiban ér-

dekes szóváltás alakult ki. Kovács Zsigmond re-

formátus kántortanító, a palotai egyházközség 

tisztviselője, akit 1898-ban választottak meg taní-

tónak az akkor megnyitott újfalusi református elemi 

iskolába, 1900-ban áthelyezték az Ófaluba, (1922-

ben vonult nyugállományba), az 1904. július 10-i 

számban a községi földek parcellázása kapcsán 

felemlíti az egyházi sérelmeket. Három felekezet, 

az evangélikus, a református és a római katolikus 

papi és tanítói tisztségviselői 1864-ben a telepü-

léstől „régebbi természetbeni járulékok, széna, 

szántás, stb. dolgok megváltása címén” 7,5 hold 

földet kaptak, amely a díjlevél része is lett. Ezt 

elődei használták is. De „telekspekulánsok sze-

met vetettek rá”: 1896-ban a község eladta gróf 

Crouy Chanel Endrének a többi községi földdel 

együtt (négyszögölenkénti 4 koronáért). Az egyházi 

hivatalnokok a teljes bevétel 5%-nak felét kapják 

kárpótlásként évente. Kovács tanító panasza sze-

rint azonban ezt 1900 óta nem kapták meg csak 

egy részét e pénznek. Neki a négy év alatt ebből 

2800 korona vesztesége származott, de így van-

nak ezzel Chobot Ferenc, Benkő István, Kovácsy 

Kálmán lelkészek és a felekezeti tanítók is. Köve-

telte a szerződés szerint járó összeget, ellenkező 

esetben – burkoltan leírva – akár perre is menne. 

A lap következő számában, július 17-én Medvecz-

ky György, aki a község jegyzője volt 1874 óta, írt 

választ. Jogosnak találhatta a panaszt, mert nem 

kifogásolta Kovács Zsigmond írásának tartalmát, 

de szerinte nem a község hanyagsága miatt történt  

az elmaradás, „mert már többször egyeztettek vol-

na”, de az érdekeltek sosem voltak teljes számban 

a megbeszéléseken, csak néhányan mentek el az 

elöljáróságra. Ígérete szerint még tesznek próbát 

az egyeztetésre.

69  Persze ez kicsit költői túlzás. a pataji egyház azzal magyarázta egy 1892. március 30-án kelt iratában mindezt, hogy “az idők válto-

zandósága, úgy az emberek értelmi fejlettsége, nem különben az elemicsapások következtében [az állapotok] sok tekintetben lényege-

sen megváltoztak”.  Ekkor egyébként még mindig a lelkészi díjlevél része volt a Béni-kert.

70  Szabó Miklós rákospalota-újvárosi lelkipásztor beiktatási beszéde, 1928. szeptember 16.


