
 
 

Mátyás Király és a Rákos vidéke 

 

 

 

Pest egykori határa előtt (akkor még) kanyargó Rákos patakon túl, 

ahol a Gödöllői dombság kezd hullámzani: a „Rákos vidékén” indult el 

ez a történet. 

Állt egy fogadó a pesti határ szélén, még Beniczky Ferenc építtethette 

a XVIII-XIX. század fordulóján. Névtelenül állt, a német katonai 

térképek csak Wirtshausként jelölték. A fogadó tulajdona apáról fiúra 

szállt, a mindenkori Beniczky „uraságnak” saját asztala volt a 

cserépkályha mellett, fenyőlócákkal. Sorakoztak az évek és közben 



 
 

elveszett a szabadságharc. Ekkor már Beniczky Ferenc unokája, Ödön 

volt a cinkotai birtok ura, aki 48-as párti volt és nagyon elkeseredett a 

bukáson. Keserűségében Mátyás király emlékezetét felelevenítve - 

kijátszva a császári cenzúrát – a kor divatos Mátyás mondájáról 

nevezte el a fogadóját az ötvenes években Czinkotai Nagyitczének. A 

legenda több ezer éves, az egyiptomi koptoktól a mórokon keresztül 

került Spanyolföldre, ahonnan szerte Európában, angoloknál, 

németeknél is szétterjedtek a változatai. Magyarországon az első 

változat 1790-ben jelent meg, még nem kötődve sem Mátyás 

királyhoz, sem Cinkotához. 1801-ben Kis János A czinkotai mester 

címmel jelentette meg, innentől kezdve vagy hetven változata ismert, 

köztük Jókai Móré, Szép Ernőé. A legtöbb változat Mátyás király és a 

Cinkotai kántor története. 

Visszatérve a fogadóhoz, a rebellis névadásnak hívei lettek, 1876-ban 

Ferenc József koronázásakor az ellenzék a cinkotai fogadóba vonult 

vissza tiltakozásul, és az utolsó magyar királyt, Mátyást éltették. A 

névválasztás más módon is meghatározta a terület jövőbeli életét. A 

fogadó köré legenda szövődött. Az utolsó Beniczky tulajdonos, Gábor 

meghagyta a nevet, új tulajdonosa, Ehmann Viktor pedig 

megerősítette: a fogadó étlapjára nyomtatta: Alapítva: 1482. évben. 

Beniczky Gábor a fogadó eladása után a földjeit is felparcelláztatta, 

vadásztársaival nyaralótelepet létesített, és kiről nevezhették volna el 

másról a telepet, mint Mátyás királyról? Így lett Mátyásföld neve a 

Hatvanba tartó út pesti határa és Cinkota között félúton, az 

útkaparóház melletti liget helyén felépült szépséges nyaralótelepnek.  

Ne keseregjünk azon, hogy Mátyás király valószínűleg nem 

kvaterkázott a cinkotai kántorral, azon se, hogy közben kiderült, még 



 
 

a vadasparkja is a Rákos-patak és Pest között lehetett, nem itt a 

kerület területén.  

Örüljünk viszont annak, hogy volt egy derék cinkotai földesúr, aki meg 

mert emlékezni Mátyás királyról egy olyan időszakban, amikor ez 

nem volt ildomos. A fogadó azóta már többszörösen az enyészeté, 

neve és vele Mátyás király emlékezete azonban fennmaradt, 

településrészek, intézmények, szervezetek, iskola őrzik utolsó magyar 

királyunk emlékezetét.  

Széman Richárd 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


