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A ma utazója, ha nincs konkrét célja a települé-
sen, elsuhan mellette. Pedig, az alig ötvenfős fa-
luban is találhat az érdeklődő látnivalót. A lakos-
sága magyar volt. A XIX. század közepéig három 
felekezet tagjai: római katolikusok, evangéliku-
sok és izraeliták élték mindennapjaikat. A zsidók, 
mint házalók, kereskedők. Ismert, hogy a kora-
beli időkben is az emberi gyarlóság erősen meg-
osztotta a lakosságot. Hogy ennek elejét vegyék, a 
képviselő-testület 1881-82 évben  „ a magunk szép 
egyetértése végett a szokásos áldomás elköltése 
alkalmával, hogy minden pörpatvarnak eleje vé-
tessék, határozzuk azt, miszerint aki a másikkal 
pörölni, vagy veszekedni akar, az a köz részére, 
azonnal tartozik 14 liter jó minőségű bort hozat-
ni.” A többi település civakodóinak is talán ebben 
a jegyzőkönyvi részletben van a megoldás kulcsa. 
A helyi idősek ajka ma is őrzi a régi történeteket. 
Ilyenek a cakóházi benyomás és Czakó Mihály és 
Réti Ilona mesés emlékezete a török korból.

Az egykori nemesi falu kisnemesei 1848 után 
kiváltságukat elvesztve birtokaikat eladták, el-
költöztek. Távoztak, de a környéken közismert: 
„de jó cakóházias idő van!” mondás máig itt ma-
radt utánuk. Onnan ered, hogy napos időben 
nem szerettek dolgozni, csak mikor felhő takarta 
a napot. A falu hanyatlása 1894 után kezdődött, 

amikor a körjegyzőséget Cakóházáról Markota-
bödögére helyezték. 1907-ben a helynevek meg-
reformálására az Országos Törzskönyvi Bizott-
ság javaslatát a képviselő-testület elfogadta az 
addig használt Czakóháza névalakot Cakóháza 
névre módosítva. A falu az egykori Czakó nem-
zetségbeli leszármazottaktól kapta a nevét, akik 
alapították. A helyiek a gólya régi nevéhez, a ca-
kóhoz is tartják a nevüket. Övék a gólyák faluja. 
Büszkén kelepelnek a fészekből. Talán azért is 
volt és van is annyi gyermek. Az utazó a faluba 
betérve, először a temetővel találkozik. A két fe-
lekezetét egykor árok választotta el a zsidókétól. 
Még látható az „árván maradt” régi síremlékek 
egy része. Az izraelita utódok nem keresik az 
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egykori élőket, pedig ma már a számítógép is a se-
gítségükre van. Cakóházán másik izraelita teme-
tő is van a falu határában, melyet ma egy bokor-
csoport jelez. 1846-os tagosítás idején a régi zsidó 
temető, egy agilis nemes birtokába került, mert 
az általa kapott tag, földterület közepére került. 
Ő fel akarta szántani a temetőt, amit az izraeliták 
16 éven át használtak, mert a temető betelt.   A 
széle-hossza mindössze 5-5 öl volt. Még 1846-ban 
is voltak temetések, ezért néhány év kegyeleti vá-
rakozást kértek, de az új tulajdonos hajthatatlan 
maradt, ezért panaszra mentek ellene. A katolikus 
hívek 1871-ben kőkeresztet állítottak a temetőben 
melyen a megfeszített Krisztus látható. Tovább 
haladva a Fő utcán még ott vannak a régen múlt 
idők néhány jellegzetes építésű nádas és cserepes 
házai. 1876-ban haranglábat állítottak, mely ma 
falu egyik jelképe, szépen harmonizál a háttérben 
múltból megmaradt két régi házzal. Közülük az 
egyik a község legrégebbi épülete. 1784-ben épült. 
Sajnos, az állaga romlik. A házhelyek keskenyek, 
ezért az udvar hosszába építkeztek. A kamra, az 
istálló a lakóház folytatásában volt. A haranglá-
bon helyezték el Cakóháza két háborús hősi ha-
lottainak emléktábláit.  A falu közepén állítottak 
emléket a Millenniumnak a Kettős kereszttel. A 
katolikus hívek régi vágya volt egy kis templom, 
vagy imaház építése. Az 1920-as években püspöki 
engedéllyel gyűjtést szerveztek, járták a vidékeket. 
Az építésbe közbeszólt a háború és a gyarlóság. A 
környező községekben élő, de Cakóházi birtokkal 
rendelkező más vallású gazdák, az építés hírére 
irreálisan felemelték a telekárat. A várakozás és 
az infláció elvitte a templom árát. A falu arculata 
folyamatos változáson ment keresztül. Az út vé-
gén viszont minden a régi. Egy hatalmas tölgyfa 

hívja fel magára messziről a figyelmet. Már a régi 
öregek is azt mondták, hogy a gyermekkorukban 
is akkora volt.  A néphit Erzsébet királyné fájaként 
emlékezik rá. Gödöllőre utazásakor Cakóházán 
megpihenve e fát ültette. A valóságalapja: a király-
né ellen elkövetett merénylet után Darányi Ignác 
miniszter rendeletére a községeket felkérték em-
lékligetek, emlékkertek alapítására, mely a nép-
szerű Erzsébet királyné nevét viselje. A nép ajkán 
így alakult át Erzsébet a népszerű Sissi személye-
sen ültetett fájává. Ma védett. Mellette található 
az 1903-ban épített iskola, melyhez a téglagyáros 
Slichter Lajos húszezer téglát ajándékozott. Az 
átszervezésekkel az iskola elvesztette funkcióját, 
de ma tervük van az épülettel. A közösségi tér ud-
varán gyümölcsfák virulnak, hozzák termésüket 
nem csak azoknak, akiket az apró táblácskák ne-
vesítenek, hanem mindenkinek. Szép kezdemé-
nyezése a képviselő-testületnek, hogy az újszülöt-
tek részére emlékfával kedveskednek, ami jelkép 
és figyelmeztetés: hiába kerülsz messze, a gyöke-
reid itt vannak! 
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