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A Vácrátóti Hírmondó ta-
vaszi számában egy 108 
éve feladott vácrátóti ké-
pes levelez�lapot mutatok 
be az olvasóknak. Ekkor 
még csak hosszú címzé-
s� lapok készültek, ami 
azt jelenti, hogy a hátlapra 

csak a címzés és a bélyeg 
került, és csak az els� ol-
dalra, a kép mellé, köré le-
hetett az üzenetet írni. A 
Rátóth u. p. Vácz szöveg 
jelentése csupán annyi, 
ekkor még nem létesült 
Rátóthon postahivatal, 

ezért a faluhoz legközeleb-
bit, a vácit jelölték a lapon, 
mint u= utolsó, p=posta.  

A címzett dr. Rózsahe-
gyi Gyula kanonok Gö-
döll�n. A képeslap rövid 
üzenete: „Tisztelt Nagysá-
gos uram! Szíves megem-

lékezését és jókívánságait 
köszöni �szinte tisztel�je: 
Ivánka Pál”

Ki volt a lap írója? Dr. 
Ivánka Pál jogász, Újpest 
díszpolgára, Pest–Pilis–
Solt–Kiskun vármegye 
szolgálatában állt. 1883-
tól tiszteletbeli aljegyz�, 
1889-ben szolgabíró, a kö-
vetkez� évben váci járá-
si f�szolgabíró. Pest vár-
megye egyik vezet�jeként 
1904-05-ben tiltakozott az 
uralkodó által törvényte-
len, alkotmányellenes mó-
don kinevezett kormány 
(a Fejérváry Géza elnök-
letével vezetett darabont-
kormány) tevékenysége 
ellen. Újpest, az akkori 
nagyközség 1906. július 
19-én díszpolgárává vá-
lasztotta.

A képen a helyi borto-
kos bojári Vigyázó család 
kastélya körül kiépített 
angolkert (a mai Botani-
kus Kert) részlete és az ab-
ban felépült romantikus 
vízimalom látható. 

Volentics Gyula

A Vácrátóti Hírmondó ta- csak a címzés és a bélyeg ezért a faluhoz legközeleb-
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Vácrátóti anzix – üzenetek a múltból

Miért 
gágognak 
hangosan 
a libák 
Rátóton?
Rátót száz évvel ezel�tt 
igen kis falu volt. Libatol-
lal bélelt kis házikókban 
laktak benne az emberek, 
akik földm�veléssel, állat-
tenyésztéssel és egymás-
sal foglalkoztak.

Isten csodájának tartot-
ták, hogy a falu közepén 
egy gyönyör� erd� és nö-
vényparadicsom kínál-

ja természetes pompáját! 
Ezért k�fallal vették kö-
rül, no meg azért is, hogy 
a rátóti legények ne 

tudjanak létrával keresz-
tülmenni rajta. A temp-
lomot is közelebb tolták 
a kerthez. Rátótia jelen-
t�s mennyiség� tökmagot 
és napraforgómagot ter-
melt, melyet szekérszám-
ra hordták a váci piacra. 
Cserébe Rubintos  Haj-
nalt hoztak haza, mert az 
itteni sz�l�b�l,csak Rátóti 
Mereng�t tudtak kiprésel-
ni, melyt�l az atya� aknak 
még csak csettinteni sem 
volt kedvük.

Rátótia tökmag-kereske-
delmi monopolhelyzetét 
meger�sítette az id�köz-
ben megszerzett sze-
kérmegállítói 
jog, melyet jól 
karbantar to t t 
útjaikkal érde-

meltek ki. A falun átha-
ladó idegen szekereket 
megállíthatták, és ha az 
tökmagot szállított, min-
den tizediket megtarthat-
ták maguknak. Az ily mó-
don felhalmozott anyagi 
alapból kastélyt építettek 
a növényparadicsomban.

A sikeren felbuzdul-
va kísérletez� kedv vett 
er�t az embereken. Tojás-
ból akarták szaporítani a 
csikókat. A paradicsom-
ból pedig boszorkányte-
jet készíteni. A sz�l�mag-
ból gyöngyöt, a dinnyéb�l 
pálinkát, a szilvából festé-
ket, a mákból függönyt, 
a dióhéjból 
cserepet , 
a tökb�l 

lopótököt, a dinnyehéjból 
hordót, a napraforgóból 
kereket. Lázban égett a 
falu apraja-nagyja. Még a 
töktermésüket is elhanya-
golták. De rá kellett jön-
niük, hogy kevés az ered-
mény.

Közben elfogyott a pén-
zük, igencsak kellet a 
zsebben kotorászniuk, ha 
csak néhány tökmagot 
is akartak találni. Úgy-
hogy libalopó napokat 
kellett rendezniük, hogy 
helyrebillenjen a gazda-
sági egyensúly. De rájöt-
tek, hogy ez nem is olyan 
egyszer�, mert ilyenkor a 
szegény pára igencsak gá-
gog, meg aztán a kutya is 
mindjárt ugatásba kezd. 

Ezért aztán gépesí-
teni kezdték a tök-

termesztést. Hosszú 
évek múltán elju-
tottak addig, hogy 


