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Trianon után megtiltották a magyar múlt emlékeinek felidézését Nagyváradon, így el-
tűnt a Rákóczi út név, mint ahogy a városi közgyűlés terméből az 1903-ban megrendelt 
Rákóczit ábrázoló festmény is. Pedig a Rákóczi-szabadságharc egyike az olyan események-
nek, amelyek egy táborba gyűjtötték a különböző társadalmi, vallási és etnikai kötődésű 
embereket, emiatt a szabadságszeretet mellett máig aktuális üzenete van: megfelelő vezető 
esetén létrejöhet a széles társadalmi összefogás a közös célokért.

A helyzet ma sem sokkal jobb, igaz, a lehetőség adott a Rákóczi-kultusz újraélesztéséhez, 
de például megérdemelné az a sok száz ember is, akik életüket adták a szabadságharcért, 
hogy valamilyen formában az ő emléküket is megörökítse szülővárosuk.

A Rákóczi-szabadságharc emléke ma is lelkesítően hat és mintául szolgál a közös kiál-
lásra.

Fleisz János

Káposztáskertek Pest-Buda környékén
a XVIII–XIX. században

Ma Magyarországon, karcagi kezdeményezésre, a korábbi évtizedek kertbarátmozgalma 
után „Én kis kertet kerteltem…” címmel mozgalmat hirdettek meg a lelkiismeretes ker-
tészkedés érdekében. Ennek a mozgalomnak nemzetgazdasági jelentősége sem kevés. A 
vetemények, zöldségek királynéjának nevezett káposztának viszont a termesztése nem új 
keletű. Szerepel az első magyar nyelvű szakácskönyvben a XVI. század végén, majd pedig 
Lippay János – az esztergomi prímás, Lippay György öccse – 1664-ben a káposztaételeket 
és a káposztát egyenesen Magyarország címerének nevezte. Azonban már korábban, a kö-
zépkor ételei sorából is kiemelkedett a káposzta, amit sokféleképpen ízesítettek, készítettek 
el. A fejes káposztának helyi, táji változatai alakultak ki évszázadok során, a jogilag és 
földrajzilag is elkülönített káposztáskertekben termesztve. A fontosságát mutatja a tréfás 
bakadal az I. világháború idejéből, amikor a hadtáp ellátmányát fi nom iróniával kritizálva, 
a közismert kürtjelzés dallamát utánozva énekelték huncut összekacsintással egymás közt 
a katonák: „Káposzta, káposzta, hús is van benne.”

Természetesen a nagy tápértékű, gyógyhatású fejes káposzta alapvető népélelmezési 
cikké vált a kora újkortól Magyarországon. Nagy hírű tájfajtákat termesztettek egyéni 
munkafogásokkal és speciális eszközökkel. Az alapvető élelmiszer szerepét jelzi pl., hogy 
a Hajdúságban az édes káposztalevest, a lucskos káposztalevest, a kelkáposztalevest, a pa-
radicsomos káposztalevest, a káposztás babot, a korhelylevest, az édes káposztát, a hajdú-
káposztát, a toros káposztát, a rakott káposztát, a kolozsvári káposztát, a székelygulyást, 
a kásás káposztát, a tepsiben sült hordós káposztát, a káposztás galuskát, a puliszkás ká-
posztát, a pörkölt káposztát, a káposztasalátát, a káposztacikát (gyalult hordós káposzta, 
húsokhoz savanyúság), a fejes hordós káposztát, a vörös káposztát, a káposztás bélest, ká-
posztás rétest stb. mind fejes káposztából készítették. A barokk kor új káposztanövények 
meghonosodását jelentette Magyarországon, először az uradalmakban, majd a paraszti 
gazdaságokban is. (Kelkáposzta, karfi ol stb.) A folklóralkotásokban is helyt kapott  a ká-
poszta (népdalokban, szólások-mondásokban stb.), jelezve, hogy az újvilági (amerikai) 
köretételek és zöldségnövények (burgonya, kukorica, paradicsom, paprika) megjelenése 



  46  

előtt mennyire fontos szerepet töltött be a Kárpát-medence  mindennapi életében is. De 
az eltérő nemzeti-etnikai kisebbségi termelőkultúrában (pl. a németeknél, bolgárkerté-
szeknél is) fontos és meghatározó szerepe volt a káposztának. Sajnos, napjainkban visz-
szaszorulóban van a káposztaételek fogyasztása, számtalan egészségi-táplálkozási előnye 
ellenére is. Számtalan közrendű étkezésében is fontos és nélkülözhetetlen volt a káposzta 
fogás, a káposzta hússal. Szirmay Antal (1747–1812) egy latin nyelvű versében így dicsérte 
a káposztát: 

„Első része ételünknek ama káposztás hús,
Ha szalonna nincsen benne, szívünk már nagyon bús.

Óh, áldott káposzta, paradicsom hozta,
Áldott, aki kolbásszal foldozta!”

Ilyen és hasonló rigmusok mind a vőfély-, mind a lakodalmi tálalóversekben napjainkig 
fennmaradtak.

A paraszti káposztáskertek egyben történeti múltunk és európaiságunk részei is. Cik-
künkben azt a társadalmi igényt, aktualitást, érdeklődést is ki szeretnénk elégíteni, amelyek 
a kerti veteményes munkák kultúrateremtő, közösségi, rendszerező erejét jelzik, ahogy a 
ma is divatos nagyvárosi, lakótelepi közösségi kiskertekben, és a meghirdetett „A legszebb 
konyhakertek” című versenyben is megfi gyelhetők. A káposzta jól ismert, fi gyelmeztető 
példa is lehet az Európai Unió túlszabályozásával szemben, a közismert és komikus uborka 
mellett, amelyekkel kapcsolatban az EU számtalan szabályzatot és paramétert megszabott. 
A káposzta leírása és szabályszerű meghatározása pl. 26 911 szóból áll, míg a Miatyánk csak 
66, a Tízparancsolat 167 szóból!1 Ez is elgondolkodtató az ön- és a túlszabályozott, önnön-
magára is veszélyessé váló európai emberi társadalomról!

A XVIII. században Pest, Buda környékére a zöldségtermelés egyre inkább jellemző lett.2 
A település még egyértelműen a hóstáti és körzet típusú paraszti árutermelés sajátosságait 
mutatta. Káposztát a következő községek termeltek és szállítottak nagymértékben a szabad 
királyi városokba az agglomerációból: Alsónémedi, Pécel, Tápiósáp, Dány, Rákospalota, 
Kerepes, Vácszentlászló, Boldog, Tura, Mogyoród, Fót, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Gal-
gamácsa. A beltelkek kertjei mellett a határban kihasított káposztáskertek termései is így 
jelentek meg a városok piacain, vásárain. 

A Pilisi járásban a XVIII. század utolsó harmadában jelentős szerepe volt az irtásgaz-
dálkodásnak, intenzíven folyt a szántók, kaszálók, kertek létesítése. A Kecskeméti járás 
területén nem szólhatunk irtásokról, a Váci járás területén pedig inkább a XVIII. század 
elején lehetett jelentős az irtástevékenység. A nyomáson kívüli földeken, a bérelt pusz-
tákon és az allodiális földeken élénk káposztatermesztés volt. A Pest megyei Tétényben 
pl. kukorica-, kender- és káposztásföldeket soroltak fel. Piliscsabán kukoricát, káposztát, 
kendert, Szentlászlón káposztát, kendert termesztettek a XVIII. század második felében. 
A Zsámbéki-medencében Bián, Jenőn, Pátyon, Perbálon, Tinnyén, Torbágyon, Tökön is 
volt káposztáskert. Vályi András XVIII. század végi statisztikus a nagykovácsi káposzta, a 
solymári káposzta és „korompély” termelését emelte ki. A káposzta a német nemzetiségi 
falvakban volt különösen fontos és jellegzetes termék, különböző módon elkészítve itt az 

1 Hankiss Elemér: A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről a szabadságról. Bp., 2015. 52.
2 Vö. Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt, tulajdon vallomásainak 
tükrében. Bp., 1967.
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egyik fő ételfogásnak számított. Jól mutatja ezt, hogy pl. Perbál XVIII–XIX. századi térké-
pei több káposztáskertet is feltüntettek.

A Duna-völgy déli településeinek elöljárói is csak az adózással kapcsolatban említik a 
kerti növényeket. Minden faluban volt kukoricaföld és káposztáskert. Ez utóbbi, a Pest 
megyei Bugyin különös fontossággal bírt. 

 A Tápió-vidék településeinek pusztahasználata visszanyúlik a török hódoltságig. 
Ezeket szántották, legeltették, makkoltatásra hasznosították. A kilenced/heted fi zeté-
si kötelezettségek alapján tudható, hogy a régió számos falujában termesztettek kölest, 
lencsét, kendert, kukoricát, tököt a káposzta mellett.  A XVIII. század végén a káposz-
tatermelés igen jelentős volt Bagon, 32 ezer fej káposzta után teljesítették a földesúri 
kilencedet.

Bottyán, Hartyán, Kisnémedi, Püspökszilágy, Kisújfalu, Mácsa településeken szintén 
káposztáskerteket is említettek. Nevezetes volt a Cserhát-alján a hévíziek káposztater- 
mesztése, ami olyan nagyarányú volt, hogy Vályi András szerint a pest-budai eladásokon 
kívül az alföldieknek is jutott belőle. A Duna jobb partján a pusztabérlet viszonylag ritka 
volt, hasonlóan a Cserhát vidékéhez. A Duna-balpart számos régiójában viszont általános 
volt a községek pusztabérlete.3

Várgesztes német nemzetiségű Komárom-Esztergom megyei faluban is meghatározó 
volt a káposzta termesztése. Ez a településszerkezetre is rányomta bélyegét. A II. világ-
háború előtt Gesztesen csak két utca volt, a Fő utca, és egy mellékutca (Új utca) a temető 
felé. A Fő utcának csak egyik oldala volt házakkal beépítve, a másik oldalán pedig kertek, 
káposztáskertek voltak. Ezért is terjedt el az a szólás-mondás, hogy „Gesztesen csak egy 
oldalon sütik a libát.”4

Már a XVIII. század első harmadában Bél Mátyás, a nagy tekintélyű országleíró például 
a külső kertek kapcsán arról írt, hogy a kendert, a lent, a káposztát, a komlót és egyéb ve-
teményeket külön, bár egymás szomszédságában vetik, és „ennek megfelelően mindenütt 
külön kenderföldek, káposztás- és komlóskertek vannak”. A mákról viszont azt említette, 
hogy a kender és a káposzta között jól megterem, és a sárgarépa magjával együtt is szokták 
vetni. A babról pedig azt mondta, hogy nem a házikertekben a káposzta és a mák szom-
szédságában volt a helye.5

Dunakeszin egy egésztelkes jobbágyot 1760-ban szántóföld, rét és káposztáskert (az úgy-
nevezett községi papi földek) használata is megillette. A művelési kényszerbe a káposztás- 
és a kenderföldek nem tartoztak bele, vagyis állandó helyekre voltak kijelölve, kihasítva, a 
nyomásgazdálkodás kényszerén kívül. Általában Dunakeszin kb. 400 négyszögöl nagysá-
gú káposztásföldje volt a jobbágygazdáknak.

Az a megoldás is gyakori volt, hogy a kukoricásból elkülönítettek egy kis darabot – 
ugyanúgy, mint a burgonyának – azok a kisbirtokosok, akiknek nem volt kertföldjük. Itt 
termelték meg saját szükségletükre a káposztát és más zöldségfélét.

A XIX. század közepétől a kataszteri térképek is jól jelzik a káposztáskerteket, ezzel pe-
dig a káposzta jelentőségét a hagyományos paraszti gazdálkodásban. A Duna bal partján 
északról dél felé, majd a jobb partján déltől északra haladva, a falvak határában jól el-

3 http://mta.hu/fi leadmin/I_osztaly/eloadastar/Regionalis_KocsisGy.pdf. Kocsis Gyula: Pest megyei régiók 
parasztságának gazdálkodása a 18. század végén. A letöltés ideje: 2013. december 21.
4 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/vargesztes/pages/vg_08_
varg_20_szazadi_tortenete.htm. A letöltés ideje: 2013. december 21.
5 Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Szerk.: Wellmann Imre. Bp., 1984. 206–214.



  48  

különíthetően, topográfi ailag meghatározott helyen több káposztáskertet tűntettek fel a 
kataszteri térképek.6

Káposztásmegyeren, a Dunakeszi felé eső dűlők között, a Duna közelében, 2 káposztás 
is található a kataszteri térképen, 1883-ban. A mély fekvésű, vizes talajok a káposzta ter- 
mesztésének kiválóak voltak, amit a Telek és források közti káposztás név is jelez. A káposz-
tatermesztés itt a nagy felvásárló pest-budai piacokat, vásárokat is kielégítette.

Csepel, a Csepel-sziget északi csücskében elterü-
lő, a XIX. század közepén 599 katolikus német-dal-
mát lakos lakta falu határa homok, „de a rozsnak, 
zöldségnek, marha- s juhtartásnak kedvező, füzese-
iből sok fát vágnak, s azt Pestre hordja el”.7 A Duna 
felé lejtő, jó vízgazdálkodású területein, a falu és a 
Duna közötti földeken 1882-ben két káposztásföldje 
is volt, a Felső és az Alsó káposztás a falu közelében.

Soroksáron is a faluhoz közel, a település végén, 
dél-nyugatra helyezkedtek el a káposztásföldek egy, 
az öntözést lehetővé tevő patak víze mellett, az 
Ócsai úttól balra.

Alsónémedin, Soroksártól délre, a kecskeméti 
országút mellett elterülő magyar falu káposztás-
kertjeinek apró szalagparcellái a falu széle mellett 
helyezkedtek el. Ma nagy káposztatermesztő és 
káposztasavanyító település, de Fényes Elek 1851-
ben még nem tesz említést a káposztatermeszté-
séről.8

Vecsésen 1885-ben több káposztásföld is volt, 
nem véletlen, hogy a XIX. század második felében 

országos hírű káposztatermelővé vált, különösen a pest-budai vásárokat, piacokat ellátó 
központtá fejlődött. A savanyúkáposzta-forgalom jelentős része ebből a német, 1109 kato-
likus, 38 evangélikus, 12 zsidó lakta faluból került ki. A gödöllői uradalomhoz tartozó falu 
káposztáskertjeinek keskeny szalagparcellái a község déli, mély fekvésű, vizes területein 
találhatók. A XIX. század közepén Fényes Elek még nem tett említést a nagymértékű ká-
posztatermesztéséről.9 

Dunaharasztin, a Duna-balparti német településen is voltak káposztások. A Káposztás 
(Krautgärten) mellett külön megkülönböztettek Káposztáskerti legelő dűlőt (Krautgärten 
Hutweide), ami azt jelezheti, hogy a korábbi időszakban káposztát termeszthettek itt, de a 
kataszteri térkép felmérésének idején már nem, csak a név őrződött meg. 

6 A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézetében oktatás-kutatás címén a történeti 
segédtudományok oktatása terén a néprajz-gazdaságtörténet forrásai, módszereinek megismerése során a 
kataszteri térképek forrásértékével ismerkedtek meg a hallgatók. Feladatuk az volt, hogy a térképeken keressék 
ki a káposztásokat. A feladatot 3 hallgató kivételével sikerrel teljesítette a 2016–2017/II. félévben: Apor Gergely, 
Dorsonczli Márk, Farkas Dániel, Folcz Judit, Gémesi Marcell, Hollós Géza, Kaliska Viktória,  Kovacsics Gábor,  
Kun Kármen, Lukács Ádám, Novák-Farkas Bence, Papp Bettina, Puskás Tímea, Steiner- Farkas Júlia Eszter, 
Szijártó Lőrinc, Prokaj Dávid és  Suri Vivien.
7 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben 
körülményesen leiratik. Pest, 1851. I. 212.
8 Fényes E. 1851. III. 137.
9 Fényes E. 1851. IV. 285. 

Káposztásmegyer káposztáskertjei
1883-ban
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Nem csak kataszteri térképeken, hanem uradalmi kéziratos térképeken is lehet káposz-
táskerti kimérésekkel találkozni a XIX. század második felében, pl. a Ráckevei Királyi 
Uradalomhoz tartozó Kiskunlacháza határában 1877-ben létesített gyümölcsös- és ká-
posztáskert esetében is.10 A Lukács Sándor mérnök által tervezett és létesített kert kézira-
tos magyar nyelvű térképe is jól mutatja a kis káposztáskerteket, amelyeket az uradalom 
alkalmazottai részére jelöltek és osztottak ki.

Solymár német falu híres volt a káposztatermesztéséről. Fényes Elek 1851-ben ezt írta 
róla: „határa inkább buzát, burgonyát és sok káposztát terem”.11 A Duna felé eső részen 
kiterjedt káposztásföldje (Krautgärten) volt. 1885-ben nagyszámú tulajdonos kezelésében.

Vörösvár (Pilisvörösvár) 1668 katolikus, 2 református és 310 zsidó vagyonos lakossal 
rendelkezett a XIX. sz. közepén. Német faluként a káposztatermesztés jelentős volt a te-
lepülés közelében, a pest-budai vásárokra is szállították a Krantländeren termesztett ká-
posztát.

Piliscsaba apró káposztáskertjei a patak két partján helyezkednek el, az aprózódást jel-
zik a keskeny kis szalagkertecskék. A tót (szlovák) és német lakosság jelentős mezőgazdasá-
gi tevékenységét emeli ki Fényes, amikor azt írja, hogy 1218 katolikus lakója településének 

„csinos tekintetet ád az, hogy midenik ház előtt egy kertecske áll”. Itt azonban káposztát nem 
termesztettek, inkább virágot, hiszen a Káposztások nevű dűlőrészen termesztették a fon-
tos népélelmezési cikket. A „lakosai sok burgonyát, dohányt termesztenek…” – írta Fényes.12

Krautländer (Káposztás terület) nevű dűlőrész feküdt Üröm határában, amely a patak 
partján található. Ezek viszonylag szélesebb, még nem aprózódott káposztáskertecskék 
voltak, amelyeket valószínű nem régen használtak még, tehát viszonylag fi atal kijelölésűek 
voltak. A Budától északra elterülő  faluban 605 katolikus, 7 délszláv lakott a XIX. század 
közepén.

Pesthidegkút német falu volt, 1016 katolikus lakossal. Hegyes, völgyes határában, a pa-
takja mellett helyezkedik el a káposztatermelő Gross Krautland nevű Nagy Káposztásmező 
dülőrész. Az eredetileg német dűlőnevet áthúzták a nyilvánvaló magyar állami alkalma-
zottak a kataszteri térkép felvételezésénél. 

Budakeszin valószínűleg a szomszédos nagyváros vásárai és piacai, valamint a viszony-
lag nagyszámú, 2541 katolikus német lakos éltette a nagymértékű káposztatermesztést, 
amit a káposztáskertecskék nagy száma is mutat. A Kraut és Hanfgarten (Káposzta- és Ken-
derkertek), illetve a Krautgartenberg (Káposztáskert-hegy) dűlő apró parcellái mutatják ezt. 

Perbál német, tót (szlovák) falu Pest-Pilis vármegyében, 1410 katolikus lakossal. A vi-
szonylag nagy lélekszámú, dominánsan németek lakta faluban, a patak két partján, a Ci-
gányföld és a Répaföld területén termesztettek káposztát 1885-ben. 

Etyeken a falu közvetlen közelében terültek el a káposztáskertek 1884-ben, sőt, a telepü-
lés körbe is fogta a Magyar utca és a Káposztás utca határolta területen. A térkép egyben azt 
is jól mutatja, hogy topográfi ailag az egykori káposztáskertek, ha esetleg a település terjesz-
kedése révén el is tűntek a határból, de a földrajzi nevekben, az utcanevekben fennmarad-
nak. Ezek a nevek jelzik a korábbi évszázadok nagy múltú művelési ágát. Kiterjedt káposz-
tatermesztésének magyarázata lehetett a viszonylag nagyszámú német–magyar lakossága, 
akik vallásfelekezetileg 1700 katolikus, 400 református és 12 zsidó lelket számoltak.

10 MNL MOL. S 168. No 0061. Méret: 44,5x36,5 cm., méretarány: [1:3000] 100 org. V. [= 64 mm].
11 Fényes E. 1851. IV. 33.
12 Fényes E. 1851. I. 193.
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Torbágy (Biatorbágy) német katolikus faluban 1104 ember lakott, „Földje sikeres búzát 
terem […] több forrásokkal dicsekedhetik.”13 A patak mellett két oldalt hosszan elhúzódó ká-
posztás kertecskéi a Krautland dűlőn a falu északi csücske fölött találhatók. Saját káposz-
taigényének kielégítése mellett valószínűleg Pest-Buda piacaira és vásáraira is szállított a 
terményéből.

Szomor magyar, tót (szlovák), német falu Komárom vármegyében, 670 római katolikus, 
23 református és 5 zsidó lakosa volt. Földje igen jó és fekete agyagos, felmelegedő homok.14 
A régi térkép őrzi a Káposztások dűlőnevet.

Gyermely magyar falu Komárom vármegyében, 450 római katolikus és 539 református 
lakója volt. Fényes Elek 1851-ben megemlítette, hogy a helység közepén egy forrás tört a 
felszínre, amelyből télen meleg, nyáron pedig hideg víz folyt patakot duzzasztva. A két 
partján ebben az időben a falu szélén keskeny káposztáskerti parcellák húzódtak.15 

A fentebb említe tt térképek jól mutatják, hogy a községek határában, a beltelkekhez közel, 
de jól elkülönítetten hasították ki a közös káposztásokat, ahol a települések lakói egy, vagy 
több kis káposztásparcellát birtokoltak. Itt termesztették a paraszti háztartásban felhasz-
nált fontos, gyógyhatású tápláléknövényt, ételnyersanyagot, a káposztát. A káposztások 
gyakran víz mellett, az öntözést biztosító patakok, vagy a Duna közelében helyezkedtek el.

Csoma Zsigmond–Suri Vivien

Az első pesti lóversenypálya
190 évvel ezelőtt került sor az első pesti lóversenyek megrendezésére és az azoknak helyt 
adó pálya megépítésére. 

A lóverseny gondolata sok szállal kapcsolódik a magyar polgárosodáshoz, hiszen azt a 
szórakozás egy formáján túl a magyar gazdasági élet fellendítése egyik eszközének vélték 
többen, köztük a lótenyésztés és versenyeztetés legfőbb hazai kezdeményezője, Széchenyi 
István gróf. Már 1815. évi angliai útja alatt szerzett tapasztalatai alapján arra a megálla-
pításra jutott, hogy a magyarországi lótenyésztést lóversenyek rendszeresítésével kell fel-
virágoztatni. 1822. január 11-én Bécsben találkoztak először a lóversenyügy barátai, hogy 
egyesületi forma keretei között kíséreljék meg az intézmény állandósítását.1 1822. január 
18-án, második összejövetelükön már döntés is született arról, hogy báró Brüdern József 
és Széchenyi István Pestre utazzon és ott helyszínt keressenek a versenyek számára. Az 
események ekkor kissé lelassultak, mert az utazás nem hozott konkrét eredményt, sőt, 
négy évet kellett várni ahhoz, hogy hazánkban lóversenyt rendezzenek. 1826. április 9-én 
Pozsony közelében indították az első futtatást (fontos itt megjegyezni, hogy lófuttatás 
már volt Magyarországon, 1814-ben gróf Hunyady József ürményi birtokán, de ekkor még 
csupán az úri közönség szórakoztatása, a lovak szépsége volt fontos, nem valódi verseny 
zajlott). 

13 Fényes E. 1851. IV. 210.
14 Fényes E. 1851. IV. 152.
15 Fényes E. 1851. II. 66.

1 Gárdonyi Albert: Széchenyi István szerepe Budapest fővárossá fejlesztésében. In Tanulmányok Budapest 
Múltjából 9. Bp., 1941. 3.


