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KÖSZÖNTŐ

Hajdan, még az előző rendszer idején, boldogult ellenzéki korunkban 
első küzdelmeinket helyi kérdések megoldása ügyében vívtuk. Most, a 
demokrácia újjászületésekor nem illik, nem szabad megfeledkeznünk 
erről az indulásról. Ahhoz, hogy meghatározhassuk, hol tartunk és merre 
haladunk, az is szükséges, hogy ismereteink legyenek arról, honnan 
indultunk. Az országos érdekek mellett helyi érdekeket is szolgálunk. 
Nem a múltba révedés, nem üres nosztalgia, ha egy-egy település 
történetével foglalkozunk. Ez a helyi történelem alakít belőlünk 
közösséget, áttekinthető, emberi méretű és emberi melegségű 
közösséget. Ilyen közösségekre az országnak is szüksége van, hiszen 
ezek az ország természetes építőkövei. Akkor lesz itt elégedett ország, 
emelkedő nemzet, ha a mi kis közösségeink is elégedettek és emelkedők 
lesznek. Egy világváros szomszédságában is lehet egy településnek 
egyedi arca, önálló fejlődése. A mi gondolatainkban csakúgy, mint az 
önök gondolataiban, ott él ez az egyéni arcú Göd - egy szép és 
egészséges kertváros, szép és egészséges Duna-parttal, iskolákkal, 
sportélettel, kereskedelemmel. Ez a kertváros semmi másból nem jöhet 
létre, csak az itt élő emberek hitéből, munkájából, szorgalmából. De 
hiszen ez az, amiről Göd története is beszél: erről a településről, és szor
gos hajdani lakóiról. Fogadják és forgassák szeretettel ezt az almanachot 
- erre kérjük mi is, Göd országgyűlési képviselői:

Katona Tamás (Magyar Demokrata Fórum) 
Bognár László (Magyar Igazság és Elet Párt)
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Előszó Gödünk Almanach-jához

lisztéit Olvasó !

Több mint harminc év késéssel lát napvilágot könyv formájában ez a 
történet. Amint majd tapasztalni fogja, a keletkezés időrendjében az első 
dolgozat 1961-ben íródott, a következő kelte 1974, a legfrissebbek 1993 
tavaszán készültek. Az időtartam, amit átölel ez a néhány írás, több ezer 
év, pedig a munka kezdetén arra gondoltunk, hogy községeink története 
valahol a század elején indul.

Mit is tartalmaz ez a kis füzet? Amikor egy új könyv kerül a kezünkbe, 
rendszerint kellemes izgalom fog el bennünket. Várunk valamire, amit 
még nem ismerünk. Azt mondják, egyetlen könyvet vesz úgy az ember 
a kezébe, hogy tudja, mit rejtenek annak lapjai. Ez a mű a Szentírás. 
Olvassuk és halljuk a belső hangot: “Ez az Isten igéje”. Minden más 
könyv olvasása rejtelmekkel teli kalandos utazás az ismeretlenbe. Az 
Almanach szerzőinek az írás volt a nagy kaland. Sokszor nem hittünk a 
szemünknek, amint nyomról nyomra, adatról adatra, forrásról forrásra 
haladtunk visszafelé a múltba, átrágtuk magunkat könyvek sokaságán, 
kérdezgettük az idős embereket, azonosítottunk bámulatba ejtő régi 
térképeket, felemeltünk földből előbukkanó cserepeket, csontokat, üveg- 
és tégladarabokat ott, ahol addig mi is - mint mindenki - közömbösen 
elhaladtunk. Megadatott, hogy kinyissuk Göd múltjának könyvét. 
Kegyelettel és tisztelettel a régiek iránt őriztük meg és őrizzük ma is egy 
majdani helytörténeti múzeum számára mindazt, amit a föld védőn 
rejtegetett évszázadokon vagy évezredeken át. Emléket állítani, ez a mi 
vágyunk.

Elkeserítően kevés az, ami még látható a múlt örökségéből. Két esz
tendeje törötten fekszik a földön a pusztai kis temetőben reformkori 
hősünk, nemes Majerfy József 1824-ben felállított síremléke, mellette a 
százharminc évig sértetlen sírkeresztet a napokban törték szét csákány
nyal. Nem tudjuk, ki és miért vette le állványáról az ország első magyar 
feliratú harangját 1944-ben. Az Árpád-kori gödi templom 1938-ban még 
együtt látott alapkövei ma családi házakban szolgálnak tovább, a Duna
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partján épült “szeszgyár”-hoz hasonlóan, amelynek tégláiból és a vele 
egybeépített római őrtorony köveiből az alsógödi gyógyszertárat bővítet
ték - többek között. Akik ezt tették, nem tudták, mit tesznek. Ma már 
előre szólhattunk, hogy a két község “szent” helye az a domb, amely 
árpádkori földvár volt és amelyre most új házsor épült és amelyet 
hamarosan áruház fog eltakarni. Ma már tudjuk, hogy a Kincsem nem 
igazán a csodakanca miatt fontos, hanem mert még a múlt század kezde
tén is a mai budapesti Deák téren állt váci kaputól számítva a hajdani 
országút nyomvonalán Vácig csak a megyeri csárda. Dunakeszi falva és 
a gödi csárda állott.

Az Almanach célja, hogy gazdagítsuk a nagyközséget múltjával, 
jelenével. Akik osztják nézetünket, részt vehetnek ebben a közös 
munkában. A gödi ismeretek akár jelentősek, akár kevésbé fontosak - 
számunkra egyedülálló nevezetességek. Ez a munka sok időt igényel, de 
meglepetésekkel teli. Csaknem negyven éve gyűjtögetem a 
településünkre vonatkozó írásos és tárgyi emlékeket és íme: e sorok 
írásának napján tették elém fiatal barátaim azt a latin feliratú téglát, ame
lyet a község határában fordított ki az eke és amely azt bizonyítja, hogy 
itt állott évszázadokon át azon római erődítmények egyike, amelyek a 
Duna bal partján települtek a többszáz kilométer hosszú árokrendszerek 
védelmére.

A tisztelt olvasó sok adattal fog találkozni, sok befejezetlen gondolatot 
fedez majd fel. Ezek mind - reményeink szerint - újabb szálak kibon
tásához vezethetnek majd a következő esztendőkben. A megjelenés 
körülményei ismertek a Gödi Körkép bevezető cikkéből. A szerzők 
dologi kiadásait - vasúti jegy, fénymásolás, könyvtári díj stb. a 
kezdeményező fedezte. Természetesen a jövedelemmel nem rendelkező 
szerzőkről lehetett csak szó.

Befejezésül még egyszer hangsúlyozni szeretném, nem hibáztatunk 
senkit, aki - ismeretek hiányában - rosszul bánt múltunk emlékeivel. 
Sok esetben előttünk is későn bukkantak fel a nyomok - már nem 
tudtunk megálljt kiáltani. Az egyes cikkek szerzői önállóan, egymásról 
nem tudva dolgoztak. Csak itt, ebben a kötetben találkoztak. Ezért lelhet 
az olvasó párhuzamosságokra. A szerkesztő ezen nem változtatott. Az 
igyekezetét becsülte.

Hohner Miklós fotói egy külön dolgozat értékével bírnak.
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Tisztelt Olvasó!
Nyissuk ki közösen a történelem könyvének előttünk még zárt kötetét 

és írjuk meg közösen a Gödi Almanach újabb lapjait.

Göd, 1993. július 1.

A szerkesztő

Bátorfí József helytörténész
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Bátorfi József

Göd község története
/1961/

Hogy miért ezt a címet kellett választani a monográfia elé annak 
ellenére, hogy megírására 1961-ben Alsógöd Tanácsa adta a megbízást - 
annak az az oka, hogy néhány hétig tartó kutatás máris bebizonyította, a 
mai Alsógöd túlságosan fiatal ahhoz, hogy nevével lássuk el e környék 
történetének első fejezetét.

Az anyaggyűjtés kezdetén a monográfia megírása nem látszott nehéz 
feladatnak. Az itt-ott fellelhető kézzelfogható utalások, adatok a múlt 
sötét éjszakájában egyre messzebbről világító fáklyasorként elvezettek 
egy ősi településhez és ritkaságukkal a feladat nagyságának mértékét is 
érzékeltetni tudták. Irigylésre méltóak, akik más, különösen a török 
hódoltságtól mentes északi megyék történetét, vagy nagyobb városok, 
települések múltját kívánják feltárni. Pest megye ugyanis meglehetősen 
okmány nélkül maradt, ami a törökdúlás elejét és az azt megelőző időket 
illeti.

Miért kell mindezt elpanaszolni? Alig található ma oklevél, amely az 
ősi. I. Istváni Pest vármegye irattárából származna, miután Buda várából 
a törökök elől a füleki várba átmentett levéltár 1682. június 5-én teljesen 
elégett. Amit Csemnitzky Gáspár megyei “rendes jegyző” megmentett, 
csak szegényes töredék. így kész anyag helyett más területeken fellel
hető töredékekből, megjegyzésekből mint mozaikdarabkákból kell az 
egész képet összeállítani.

Ma már biztosan ismerjük ősi falu helyét, de miután sanyarú sorsában 
nemcsak a régi katolikus egyházközség, de még a váci egyházmegye is 
osztozott és a régi egyházi emlékek is elpusztultak, ezért - bár korabeli 
építkezési stílus ismeretében - képzeletben felépíthetnénk egy középko
ri falut, de nincs egy név, amely mögé odaképzelhetnénk egy nemest 
vagy jobbágyot, aki itt élt előttünk, aki úgyanúgy ahogy mi, néha letele
pedett az ősi Ister - a Duna - partjára és nézte, milyen csodálatos 
méltósággal ereszkednek alá az örök nyugati széltől űzött felhők a Pilis 
lejtőin a hatalmas folyam fölé.
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Az első okleveles említés

Vármegyénk, körülbelül hazánk közepén terülve el, magától értetődően 
vált az országló fejedelmek székhelyévé. Kétségtelennek tekintjük, hogy 
a honalapító Árpádnak, saját nemzetsége számára elfoglalt szállását a 
megye területén kell keresnünk (Csepel, Óbuda).

Első írásbeli feljegyzésből megállapítható, hogy a hajdani Göd falu a 
Gyula-Zsombor nemzetségé volt. E nemzetség utolsó tagja Sebret fia 
Erdő magtalanul történt elhalálozása után Károly király Purustyáni 
Péter, Haczaki Miklós, Pál somogyi ispán és a Balog nembeli Ivánka fia  
Miklós fia Dénes érdemeinek megjutalmazására, -amit a különböző had
járatokban szereztek, nekik adja Sződ, Göd, Kesző, (Pest), Wsa falut, 
(Nógrád), - Zumbur birtokot a Tyza mellett (Zemplén megye), 
Kulusmunustra birtokot Bánfáivá mellett (Bars megye).'" Az adomány
ozás időpontja 1317. október 23. Az adományozás még egyszer szerepel. 
1329. március 27-én megerősíti a király Péter nógrádi ispán, Dénes 
főétekfogó, hasznosi és miháldi várnagy, Ivánka fia Miklós fiának 
kérésére.

A következő adománylevél Zsigmond császár kezevonását viseli. A 
császár 1415-ben Konstanzban tett igazságot a viszálykodó pápa és 
ellenpápa között. A zsinat során 1415. március 24-én kelt levelében ez 
áll: ''Zsigmond király Nőtincs Nógrád megyei, Göd, Sződ és Keszi Pest 
megyei birtokokat visszaadja Széchy Miklós tárnokmesternek, aki római 
császári méltóságnak megszerzésében sokat fáradozott."

"özvegy Erzsébet királyné meggyőződvén arról, hogy Zsigmond király 
Széchy Miklós fia Tamástól az ő  Gewd (Göd) birtokukhoz tartozó szigetet 
azon feltétellel vette el, hogy mással kárpótolja, de mivel ez nem történt 
meg, a szigetet visszaadja”. Kelt 1439. december 29. Óbudán.

Mintegy harminc évvel később a veszprémi káptalan előtt 
szerződéskötés történik: "Újlaki Miklós macsói bán és Thellchak örökös 
ispánja a maga, felesége: Széchi Miklós fia János, leánya Dorottya, és 
fia Lőrincz nevében, - hogy a köztük fennálló rokoni viszonyt még 
szorosabbá tegye, ha fia utód nélkül halna el, birtokait, Némethryma 
várát, Eurségh districtust Vas megyében, Rahoncza várkastélyt s 
Zentelzbeth várát, Bakaw várkastélyt, Racha várkastélyt Kőrös
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megyében, Berzenche birtokot Verőcze megyében átengedi Széchi Miklós 
fiának, Miklós királyi főlovászmesternek, aki maga és fia herczeg Miklós 
nevében, ha az utód nélkül halna el, Lyndwa és Dobra várkastélyt, 
Belmura várkastély, Myske birtokot Vas megyében, Gradisthya birtokot 
Posega megyében, Thomásy birtokot Veszprémben, Zigeth és Lethenyz 
birtokot Zala, Zeech birtokot Gömör, Newtich birtokot Nógrád, Chaba, 
Zewd, Gewd birtokot Pest, Tóthfalw, Bodogazzonfalva birtokot Bihar, 
Bagos és Hozzrywazzo birtokot Kraszna megyékben az újlakiaknak 
átengedi.” Kelt 1471. január 7.

A birtokok neve ezután ismét harminc év elteltével kerül oklevélre. 
1499. július 25-én a vasvári káptalan hitelesíti, hogy Széchy Miklós fia 
Tamás szükségleteinek fedezésére 15.000 arany forintért eladja 
testvérének Miklósnak Felsewlyndwa és Dobra várakat a hozzájuk tar
tozó birtokok fele részével, köztük Chaba, Gewd, Zewd, Pest, - Goztolya 
Zala-, Thamásí és Zalok birtokot Veszprém megyében. Az oklevél 
tanúsága szerint tehát Gödöt a honfoglalástól 1579-ig csupán két család 
birtokolta.

1579. november 17-én Prágában n. Rudolf király az utód nélkül el
hunyt Felsőlindvai Széchy Tamás birtokait: Felsőlindva és Dobra várakat 
és tartozékait Vas, Zala, Pozsega, Veszprém, Gömör, Nógrád és Torna 
megyékben, Chaba, Ghewd, Zewdöt Pest megyében Lobkoviczi Poppel 
László trencséni főispánnak adja.

Ez minden, ami az oklevéltárakban fennmaradt, illetve amit eddig 
megtaláltam. Az oklevelek mint birtokot említik Gödöt, Szód és más bir
tokok mellett.

Miután egyéb helyekről tudjuk, hogy Sződ és Keszi is falvak voltak, 
bátran állíthatjuk, hogy Göd is falu volt már a honfoglalást követő első 
évszázadokban. Hogy mennyit és mit jövedelmezett Göd Lobkoviczi 
Poppel Lászlónak, nem tudjuk, hiszen Budavára eleste után 1541-től 
kezdődően az egész vidék török megszállás alá került. Pongrácz püspök 
feljegyzésében 1675-ben még szerepel. Valószínűleg 1684-ben pusztult 
el a falu, templomával együtt.
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A történelem sodrában

Érdemes végigfutni a történelem lapjait és itt-ott megállva figye
lemmel kísérni, mi minden történt ezen a vidéken az évszázadok során. 
Talán már azt is csodaként tarthatjuk számon, hogy a falu eljutott az 
1600-as évekig.

Béla és László hercegek 1074. március 12-én vonultak erre hadaikkal 
Vác felől Mogyoród, Csömör felé, Salamon ellen. Nyilván eljutottak ide 
is a vándor kunok, akik a besenyőkre mért propontisi vereség után a 
bizánciak elől menekülve feldúlták egész Duna-Tisza közét 1091 ápri
lisában. Ezután 150 évig nyugodtan dolgozhattak a dunamenti falvak 
jobbágyai.

1241 márciusában, 15-én jelentette a nádor IV Bélának, hogy a tatárok, 
szétszórva a Kárpátok szorosaiban emelt torlaszokat, betörtek az ország
ba és utolsó emberig lemészárolták a nádor seregét. Ezekben a napokban 
már az első tatár csapatok is feltűntek Pest alatt és míg Batu a fősereggel 
Munkács táján tartózkodott, Schiban 10.000 főnyi seregével elpusztítot
ta a Galga völgyét, Gödöllő vidékét és Szolnok felől egészen Pestig az 
összes falut. A csapat egy része 1241. március 17-én Vácot támadta meg. 
A környék lakossága a városba menekült, és a székesegyházba, valamint 
mellékpalotákba húzódott. A tatárok mindenkit megöltek és az egész 
várost felégették, elpusztították. A sors játéka, hogy a tragédia éppen az 
ún. virágvasárnapon zajlott le. Ugyanezen a napon Ugrón érsek kisebb 
csapattal kitört a gyenge falakkal körülvett Pest városából és a pusztító 
tatárokra vetette magát. A tatárok a régi nomád harcmódot követve 
meghátrálást színleltek és a Duna mentén könnyű lovaikon vágtatva, 
becsalták az üldözőket valami mocsaras helyre - Dedek Crescens Lajos 
szerint a sződi mocsarak közé. Itt a nehezebb, már nyugati fegyverkezési 
módot követő magyarok megrekedtek és a tatárok prédájává váltak. 
Ugrón néhányadmagával menekült meg. A tatárdúlás 1242 februárjáig 
tartott és ekkor már a teljes pusztulás képét mutatta a vidék.

A gyors helyreállítást nyilván nem segítette elő a zavaros korszak, 
mely IV Béla halála után, IV László korával beköszöntött.

1304 júniusában II. Vencel cseh király vonult erre hadaival az Anjou- 
pártiak által körülzárt Budán rekedt fia kiszabadítására. Ezután ismét
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csend következett. Károly Róbert, Lajos király és Zsigmond császár ide
jén viszonylag nyugalmas volt ez a táj és végre egyszer örömmel 
üdvözölhette azt a magyar tábort, amely Mátyás király vezetésével 
vonult erre, hogy 1485-ben Vácott tartson országgyűlést.

A nyugalomnak Mátyás halálával vége szakadt. A négy királyjelölt 
közül János Albert lengyel herceg puccsot kísérelt meg és 1490. augusz
tus 8-ára seregével egészen Pestig hatolt, ahol az országgyűlés tanácsko
zott. A természeti csapásszámba menő katonai átvonulások Szapolyai 
János király és az ellenkirály Ferdinánd ellenségeskedései során sa
nyargatták Vác környékének népét. 1527. augusztus 20-tól a győztes 
Ferdinánd zsoldosait a környéken helyezte el, akiknek zsoldot nem 
fizetett. A fegyelem meglazult és a katonák a falvakban garázdálkodtak. 
Miután 1528-ban híre járt, hogy János király a törökkel szövetkezik, a 
közvélemény Ferdinándhoz kezdett húzni. Pest vármegye nemesei fel
keresték és segítségét kérték, mondván: “/la a török betörne, ólc lakóhe
lyükön sem maradhatnának, úgy elpusztult már az egész megye, hogy 
képtelenek védekezni." Választ nem kaptak. 1529. szeptember 14-én 
ismét János király Budán az úr.

Alig 10 év múlva Ferdinánd Fels tábornokot küldte Buda 
visszafoglalására, aki hosszabb ostrom után elfoglalta Visegrád alsó 
várát, majd átkelt a Duna bal partjára és az önként meghódoló Vácon 
áthaladva Pestre ment és hozzáfogott Buda ostromához. -Ez időben 
Ferdinánd adománya alapján Göd és Sződ falvak Ormosdi Székely 
Miklós leánya Magdolna, Thurzó Elek felesége, valamint Neuburgi 
Salm Miklós birtokában vannak. Az ostrom sikertelen volt. A következő 
évben Ferdinánd ismét kísérletezett. Most Roggendorf vezette az ostro
mot. Bár a meddő harcot 1541. augusztus 21-én abbahagyta, elérte, hogy 
a szultán haragját Ferdinánd ellen felszítsa. 1540 telén a török előcsapa
tok már Kalocsán tartózkodtak. Hamarosan elfoglalták Pestet és itt a 
Duna mentén is átnyargaltak az első török csapatok, hogy Vácot elfoglal
va a környékre is kiterjesszék a másfél évszázados török elnyomást.

Pest vármegye megszűnt és 146 évig budai szandzsák néven szerepelt 
a térképeken. Vác, a vármegye legészakibb csúcsán fekvő erődített hely, 
csak néha került keresztény - de akkor sem - magyar kézre, sőt a XVII. 
sz. közepén még Nógrád déli része is török hódoltság volt. A vármegye 
birtokosai kibújdostak, a rendi gyűléseket Fülek és Gács várában
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tartották. Módot találtak a nemesek arra is, hogy a török hódoltsági 
területeken megrekedt, a török által úgyis agyonsanyargatott jobbágyfal
vakat megadóztassák. Az 1567. évi 3. és 1569. évi 10. törvénycikk 
kötelezte a török által meghódított részek lakóit, hogy minden országos 
adózást viseljenek, de csak felét fizessék annak, amit az ország többi 
lakosai fizetnek. És a hűbérurak csatlósainak ugyan a török kiűzésére 
nem volt erejük, arra igen, hogy a most már másfélszeres adóterhet 
viselő lakosságtól a kivetett adót összeharácsolják.

Ma már nehéz képet alkotni arról, hogy milyen nyomorban élt a két 
oldalról nyúzott falusi nép. A lakosság, a maga módján, elvándorlással 
vagy városba költözéssel védekezett.

Az 1669-ben Eperjesen tartott gyűlés memoranduma szerint az 
Alföldön mintegy 900 falu pusztult el és így vált várossá Nagykőrös, 
Kecskemét, Vác és Nógrád. Göd szerepel még Pongrácz püspök fel
jegyzésében 1675-ben. Az 1670-es évekkel a tájra olyan korszak 
köszöntött, amely a tatárdúláshoz hasonló.

1682-ben Thököly Imre I. Lipót hadait török segítséggel igyekezett a 
felvidékről kiszorítani. Eközben került sor Fülek ostromára is. A vár el
esett, a levéltár teljesen elégett. Az egyesült európai seregek - miután 
Bécs alatt Sobieski vezetésével szétszórták Kara Musztafa főseregét - 
megindultak, hogy a hódolt területekről kiszorítsák a törököt. 1684. 
június 18-án Lotharingiai Károly serege elfoglalta Visegrádot és június 
27-én Vác mellett megütközött az oda felvonuló Kara Mohamed budai 
pasa 18.000 főnyi seregével. Vác még aznap felszabadult. A győztes 
keresztény csapatok továbbvonultak a Duna partján Pestre, mely június 
30-án került a felszabadítók kezére. Miután zsoldot a herceg nem 
fizetett, Buda ostroma nem sikerült, a zsoldosok elszéledtek és a sereg 
feladta az elfoglalt Pestet és Vácot november 3-án. A két város még az 
évben, Visegrád pedig Ibrahim pasa ostroma eredményeképpen 1685- 
ben ismét török kézre került. A török visszatérésével megszűnt minden 
nyom, amelyből következtetni lehetne arra, hogy Göd falva még 
fennállott.

1686-ban Miksa bajor herceg vezette a Duna baloldalán Budavárt fel
szabadító seregét. Ez a had bizonyára csak a romhalmazokon lépdelt át 
a hajdani Göd helyén. Talán jobb is volt őseinknek, mert ami ezután 
következett, ahhoz képest a török hódoltság valósággal a bőség korának
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számított. Csak Kecskemét táján 1686-1688 között tíznél több virágzó 
falu pusztult el. Igazán nem csoda, hogy fölös számmal találkoztak olyan 
magyarok, kik visszasírták a török szolgaság idejét. II. Rákóczi Ferenc 
híres “Vallomásim”-ban borzalmas képet fest azokról a garázdaságokról, 
amelyeket a katonaság elkövetett. “A császári katonaság magaviseleté 
hasonló volt a pogány ok zsarnokságaihoz a pénz kizsarolásában, mit 
azután még gonosztettekkel is tetéztek. A fizetni nem tudók feleségeivel 
visszaéltek, arra kényszerítve a férjeket, hogy adósságuk fejében enged
jék ólcet át. Másokat halálra vertek még akkor is, ha nem volt egyéb 
bűnük, mint hogy nyomorúságos helyzetükről panaszkodó szavakat hal
lattak..."' A panaszok felületes vizsgálásánál egy német vallomása többet 
ért több magyar tanúénál.

A fejedelem hadai is megfordultak ezen a tájon, mégpedig 1706 július 
havában. 1709 nyarán Bottyán János is járt erre hadaival, és Vác felé 
vonultában a budai német őrség egy csapatát megverte. A szatmári békét 
követően majd másfélszáz esztendeig nem verte fel harci zaj a Duna bal 
partját.

Az 1690-es összeírás Gödöt az elhagyott helyek között sorolja fel, 47 
más falu mellett. A pusztulást jellemzi, hogy Sződ lakott helyként került 
a jegyzékbe, bár csak ''négy szegény lakosa van". A  megyéhez ekkor 
négy járás, a kecskeméti, váci, pilisi és solti tartozott. Az összes meg
maradt porták száma 394/32. 1696-ban létrehozták a Neoaquistica
Comissiót. E bizottság feladata az volt, hogy döntsön a török alól fel
szabadult birtokok ügyében. "Minden Uraság az, aki ebben az Nemes 
Vármegyében ollyan jószágot bír, mely ennek előtte az Töröknek adózott, 
akár lakják, akár pedig puszta légyen, arrul való leveleit Bécsben az ő  
Felsége Commissiója előtt producallya s megmutassa, ha jószága nélkül 
el nem akar lenni." Ez a neoaquisticai bizottság önmagában véve igen 
üdvös intézkedés lett volna a gyanús birtokszerzők ellen.A bécsi kor
mánynak azonban a birtokigazolásokkal nem az volt a célja, hogy a jogot 
és igazságot megállapítsa, hanem hogy megvesztegetésekre s jutalmazá
sokra minél több ajándékozható birtokot harácsoljon össze. Tisztában 
volt ugyanis azzal, hogy a családi oklevelek és adománylevelek jórésze 
a zavaros időkben elveszett, és hogy sok törvényes birtokos lesz, aki nem 
fogja tudni jogát igazolni.A bizottság 1741-ig működött. Elnöke az 
1720-30-as években Grassalkovich Antal volt, aki szívesen fizette ki a
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váltságösszegeket az elszegényedett földbirtokosok helyett. És mivel a 
földbirtokosok a kölcsönzött összeget fizetni nem tudták, a birtokok 
egész sora került Grassalkovich kezébe. Annál könnyebben mehetett az 
ilyesmi, mert a régi földesurak a török idők viharaiból sokszor eladó- 
sodva kerültek ki - hisz hódoltsági birtokuk csak édeskevés jövedelmet 
hozott - és így a neoaquistica által rájuk kirótt váltságdíj-összeg nekik 
anyagilag a kegyelemdöfést jelentette. Ha ezt az összeget valahogyan 
sikerült előteremteniük, ez végső megterhelést jelentett földjüknek, 
amely elpusztult állapotában nemcsak hogy a kamatterheket nem bírta 
el, de még befektetéseket kívánt volna.

Világosan látható ez a tragikus folyamat a Madáchok esetében; ők már 
azt az 500 Ft-ot sem tudják megfizetni, amelynek fejében a neoaquisti- 
cai bizottság megerősítené őket Sződ és Göd puszták birtokában. Az 
összeget Grassalkovich teszi le helyettük, majd 14.500 Ft-on jogaikat is 
magához váltja 1736-ban.

O építette a ma raktárként használt Kincsem telepet, valamint a II. 
világháborút követően elpusztult, igen jelentős építéstörténeti fontosságú 
“szeszgyárat” a Dunaparton, ami az ő idejében sörfőzde volt. A birtok a 
Grassalkovichoké volt 1851-ig.

Érdekes, hogy a még puszta- vagy majorszámba menő kis település 
lakói sem mentesültek a reformkor hatása alól. Ha manapság elsétálunk 
a régi pusztai temetőbe, egy szép, süttői márványból készített síremléken 
- a rombadőlt halottasház közelében - ezt a feliratot olvashatjuk:

''nemes Majerfy József hamvainak, megszomorodott özvegye Specner 
Antónia 1824-ik esztendóTren.” “elhunyt életének 49ik évében 1824-ik 
esztendó' böjteló' hava 13-án."

Valószínű, hogy Grassalkovich hivatalnoka vagy szakembere lehetett 
Majerfy József, de idegen hangzású neve ellenére is olyan úttörő lépésre 
szánta el magát, amely abban az időben cikkírásra serkentette a “Hazai 
Tudósítások” szerkesztőjét. íme:

''Szombaton, Kis Asszony havának 23. napján. 11806.1
Harang

Lehetetlenség nem örvendeznie az érzékeny Hazafinak, midó'n ta
pasztalja a nemes törekedést, melly a Nemzet és Hazai nyelv méltóságát 
némi-neműképpen felemelni iparkodik ollyan tárgy okra nézve, 
millyetének ekkorig a Polgároknak figyelmetlenségeiket akármi
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vigyázatlanságból fel nem ébresztették. Nyolcz századoktól fogva idegen 
szavaknak terhök alatt gyűjtötték össze harangjaink a Magyar városok
nak, faluknak és pusztáknak áhitatos lakosait a nélkül, hogy valakinek 
eszökbe ötlött volna ezen idegen dolgokat kellemesebb sajátjainkkal fe l
cserélnie: most már hála az Ég Urának! ebben is bölts változást kezd 
behozni a Magyarhoz illó' buzgóság. Nem rég készült Budán Hlyen 
Magyar Reáírással 
NEMES MAJERFY JÓZSEF 
SZÜLETETT SPECKNER ANTÓNIA HITVESÉVEL 
JÓZSEF KAROLINA ÉS PAULA FERENC MAGZATJAIKNAK 
KISDEDSÉGEKBEN
NEMES PEST VÁRMEGYÉNEK GÖD TÁGOS PUSZTÁJÁN 
AZ ELTERJEDT MUNKÁSOKNAK ÖSSZEHIVATÁSOKRA

1806
Szüljön ez nemes példa több hasonló példákat.
Méltó volna bizonyára a Magyar inscriptiokra szorgalmatosabban 

ügyelnünk, hogy önnön hazánkban tulajdon tetteink és birtokaink min- 
denektól bővebben megösmertessenek. Így ketsegtethetne lassanként 
bennünket az édes remény, hogy nemsokára legalább azon pénzeket, 
mellyek a Királyi koronázás örök emlékezetére veretnek Magyar szavak 
is diszesitenék.”

Eddig a cikk. Ma már csak annyit illene hozzáfűzni, vajon hová lett az 
ország első magyar feliratú harangja?!

A régi temető egyébről is tanúskodik. “Itt nyugszik Parall József a Sina 
bárók nyugalmazott tiszttartója.” Valóban, a Grassalkovich “birodalom” 
széthullása után az első vevők-báró Sina György és Simon. Övék Göd 
1851-től 1864-ig. Ekkor vette meg a Langrand-Dumonceau belga bank, 
amely parcellázást hajtott végre.

Az új földesurak között találjuk lovag Floch-Reichersberget, Scháffer 
Bódogot, majd később Arany Lászlót és Nemeskéri- Kiss Miklóst, akinél 
meg kell állnunk, mert nevével összeforrott az a nagy mozgalom, amely 
a reformtörekvések folytatásaként jött létre és amelyet ma úgy hívunk: 
1848-as szabadságharc.

A szabadságharc első évében, ahogyan egész Pest megyét is, Göd 
pusztát is kerülték a hadmozdulatok. De a dicsőséges 1849-es tavaszi 
hadjárat során itt vonult át április 10-én Klapka serege Pestről Vácra,
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ahonnan kiverte a Götz és Jablonszky vezette Ramberg hadosztályt. 
Arról, hogy hogyan viselkedtek a puszta lakói a szabadságharc alatt, 
nincsenek feljegyzéseink. Azonban Nemeskéri-Kiss Miklós neve 
szétválaszthatatlan Kossuth mozgalmától.

Nemeskéri-Kiss Miklós a Tolna megyei Miszlárban született 1820. 
szeptember 22-én és Párizsban halt meg 1902-ben. Tanulmányait befe
jezve ügyvédi oklevelet szerzett és hosszabb külföldi utat tett, majd ha
zatérése után, mint fogalmazó és titkár a budai helytartó tanácsnál 
működött.

1848-ban részt vett a főváros márciusi mozgalmaiban, majd a budai 
nemzetőrség parancsnoka és őrnagya lett, és e minőségben vett részt a 
parndorfi táborozásban. Ezután budai várparancsnokká és ezredessé 
nevezték ki. és a debreceni kormány megbízta azzal, hogy a szabad
ságharc ügyét Piemontban és Angliában képviselje diplomáciailag. A 
szabadságharc leverése után ő is az emigránsokhoz csatlakozott. 1853 
végén megnősült, és miután felesége vagyonos családból származott, 
anyagi viszonyai megengedték, hogy az emigrációt támogassa. 1867 
után Magyarországon Véghlesen és Gödön vett birtokot. A gödi pusztát 
egy ideig ő, majd fia Pál, aki egy ideig szabadelvű programmal ország- 
gyűlési képviselő volt, irányították.

1877-ben “Göd 5469 hold területű nagy puszta, Szód, Csornád s 
Dunakeszi között. Dél-nyugati oldalával hosszan kidül a Dunára. 
Homokos partok között széles laposokkal szaggatott, néhol buckás 
terület. A vasútállomás mellett régi homok erdő', azonkívül szerteszéjjel, 
kivált a Duna-part hosszán több régi és új homok ültetvény, az utak men
tén és osztály földtáblákon pedig fasorszegélyek.

Lakosszám 118 többnyire rómaikatolikus lélek, kiknek iskolával ellátott 
leányegyházuk a vasútállomáshoz egy mérföldnyire eső Sződhöz tar
tozik. Az országút mentén mezei csárda van." írja Galgóczy Károly.

A századfordulón Göd, Sződhöz tartozó puszta. Lakosainak száma 322 
fő. Korábban sivár tájék lehetett, mert 1910-ben már mint nagyrészt fásí
tott területről beszélnek a vidékről, amely ekkor katonai gyakorlótér. 
Újabb parcellázás kezdődött 1890 táján mind Göd, mind pedig Kisgöd 
területén. Ugyancsak az 1890-es években kezd kialakulni a villatelep is. 
1908-ban felépítették a kis templomot az országút mellett. Az országút 
és a Duna közötti, korábban Arany László, lovag Floch, illetve Puky
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Arany László kúriája ma
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birtokok parcellázásával az impozáns nyaraló vülák mellett megjelentek 
a kispénzű emberek házai.

Ezzel együtt kialakult az állandó társadalmi élet, a helyi pohtika is.
Az ebből a korból fennmaradt fényképek arról tanúskodnak, hogy a 

csendes település élete ugyancsak megpezsdült.
Az első tragikus események az I. világháborúhoz és az azt követő 

időkhöz fűződnek. A frontokon elesettek emlékét sokáig őrizte az 
alsógödi strandon a hősök ligete.

1919 ártatlan áldozatainak csak a 60-as években állított emléket Göd, 
amikor utcákat nevezett el róluk. A román megszállók a váci 
Hétkápolnánál ölték meg a Bischoff házaspárt, Kusche mérnököt. Farkas 
Mihály ilkapusztai gépészt, Mihácsi György gödpusztai magtárost. A 
többiek életét Nemeskéri-Kiss Géza személyes beavatkozásával 
mentette meg.

A lakosság létszámának gyarapodása következtében 1921. szeptember 
7-én kelt 63243/1921. sz. belügyminiszteri rendelet alapján a Sződ 
község hatóságához tartozó Göd és Kisgöd telepek Alsógöd néven 
kisközséggé alakultak.

Ez az új kisközség a ""Pest vármegye törvényhatóságának 43771IRig.- 
2712.kgy.1921. számú véghatározatával a váci járásba kebeleztetett be, 
a közigazgatási teendők ellátása tekintetében pedig ideiglenesen 
Felsőgöd községhez csatoltatott".

Göd és Kisgöd korábban a sződi anyakönyvi kerülethez tartozott. A 
kisközséget, megalakulása után 1922. június 1-től Felsőgöd nagyközség 
állami anyakönyvi kerülethez csatolták.

1925-ben a község területe 302 k.hold. Ebből 17 k.hold szántó, 62 
k.hold rét, kaszáló, 40 k.hold legelő, 145 k.hold út, udvar. A község 
lakossága 1500 fő, 95 %-ban magyar, 5 %-ban német. A lakosság 
összetétele kizárólag tisztviselők, köz- és magánalkalmazottak, ipari és 
kereskedelmi munkások. Az 1500 ember 215 lakóház 839 szobájában 
lakik. A község utcáinak hossza 20 km.

Ez idő tájt telepedett meg a Munkás Testedző Egyesület nagylétszámú 
csoportja a dunakeszi felső Dunaparton, a Fecskefészekben. A “Fészek” 
ma üdülőkörzet. Sok kis víkendház alkotta nyaralótelep alakult ki a 
helyén. A község lakossága nem vett részt a Fészek lakóinak 
tevékenységeiben, sem a később, a Feneketlen tó és a Duna között
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kialakult "Banántábor" életében sem.
A két világháború között szakadatlan építkezés folyt a parcellázások 

nyomán. Budapest belvárosában dolgozó magasrangú hivatalnokok, 
bankárok mellett a főváros külső ipari kerületeiben - elsősorban Újpesten 
- dolgozó ipari munkásság, kisiparosok, kiskereskedők, a házmesterek és 
a pusztai cselédség alkotta a lakosságot.

A választási rendszer cenzusos, nyíltszavazásos volt. Az 1919-es 
román megszállás lidércnyomásos emléke még a 30as években is arra 
késztette a szociáldemokrata pártot, hogy még jelöltet se állítson, hanem 
a kisgazdapárt jelöltjének újraállítására szólítsa fel híveit. A 40-es évek
ben bevezetett titkos szavazásokon a szociáldemokrata jelölt Leinhardt 
Antal összesen 35 szavazatot kapott. Politikai élet csak a “Magyar Élet 
Pártja" keretein belül folyt. Volt még a községben egy “Községfejlesztési 
Szépészeti Egyesület”, amely a közterületeken, egyes utcákban és a 
strandokon folytatott közmunkát a lehetőségekhez képest igen szép ered
ménnyel.

1938-tól újabb gyorsulás volt tapasztalható. A konjunktúra a háború 
következményei miatt csak rövid ideig tartott.

Az 1944. december 8-12. között a község közepén dúló harci cse
lekményektől gyötört lakosság még hittel, reménnyel telve fogott hozzá 
a pusztulás nyomainak eltüntetéséhez.

Gazdasági élet, ipar, közlekedés, kereskedelem

Hogy a hajdani Göd lakói mivel foglalkoztak különösképpen, nem 
tudjuk megállapítani. Valószínűnek látszik, hogy inkább állattenyésztés 
és halászat volt a legfontosabb, földművelésre az ősi módszerek szerint 
ezek a földek nem a legmegfelelőbbek. Ezt bizonyítja az a fölmérés is, 
amely a Mária Terézia-féle urbáriumot előkészítette 1770-ben, és amely 
szerint Dunakeszi harmadosztályú, Sződ másodosztályú földekkel bír.

Az állattenyésztést, mint fő termelési ágazatot a középkorban az is 
indokolja, hogy az itt lakó nép hamar megtanulhatta: ha élni akar, 
gyakran kell menekülnie az átvonuló seregek elől minden tulajdonával 
együtt.
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1908, Felépült az alsógödi római katolikus templom

Biciklista “ vendégló (ma kulturház)
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A mezőgazdasági terményeket pedig nem lehet egyik óráról a másikra 
biztonságba helyezni. A vidék legeltetésre kiválóan alkalmas. Ivóvíz 
bőségesen volt, és a dombokról az őrök messziről észrevehették a 
közeledő harácsolókat. A nagykiterjedésű lápos ingoványok biztos 
védelmet nyújtottak.

Igen fejlett lehetett a halászat is. A tervszerű halászat nyoma a 
vizafogó, amely 1528-ban Vác és Buda között épült. Ezt a viza- és hal
fogót “zegyem”-nek nevezték. Pempflinger Márk a budai vár ud- 
varbírája építtette. A királyi helytartó tanácsnak azonban nem tetszett a 
dolog, és felírt ellene az udvari kancelláriának. “£z a vizafogó - szerinte 
- tönkre fogja tenni a komáromi és gutái halászokat, akik pedig tisztán 
halászatból élnek, de tönkre fogja tenni az egyházak ilynemű beren
dezését is, mert a viza nem fog tudni Vácon felül kerülni." Ez volt az oka, 
hogy a váci régi vizafogót, amelyet Ulászló király tisztjei építettek, el 
kellett pusztítani. A panasz meghallgatásra talált és az új vizafogót már 
a következő évben le kellett rombolni, közli a Magyar Gazdaságtörténeti 
Szemle.

Kézzelfogható gazdasági vonatkozású adataink Grassalkovich idejéből 
származnak. A birtok területe ekkor 5469 hold. Az ipar megjelenése is 
Grassalkovich nevéhez fűződik, aki megépítette a későbbi Kincsem 
telepnek nevezett majort hatalmas magtárral és a Dunaparton sörgyárral. 
A sörgyártól kitűnő út kanyarodott a folyó partjára észak felé. Ott, ahol 
a múlt században épült árvízvédelmi töltés elfordul a Dunától, a sörgyár, 
később szeszfőzde idején nagyforgalmi kikötő volt. Ez az út ma is az ősi 
ártér menti országút nyomvonalán halad.

Valószínű, hogy az olcsó és biztonságos víziúthoz Göd volt a kapu 
majdnem az egész Grassalkovich “birodalom” számára, s így messze 
vidékről szállították ide a terményt. Azt, hogy a gödi major lakói is 
foglalkoztak mezőgazdasággal, elsősorban a régi térkép feliratai 
bizonyítják. A múlt század közepén a Göd állomás keleti oldalán nem
régen beépült parcella neve Komlókért, míg a kertváros északi vonala, 
nyugaton a vasút, északon a régi vadaskertből maradt cserjés, keleten a 
Tsz. által határolt terület neve pedig Ojtványos volt. Ugyancsak a 
mezőgazdaság fejlődéséről ad számot Majerfy József magyar nyelvű 
harangfelirata is 1806-ból.

Hogy milyen jelentős forgalmú kereskedelmi út volt a mai Köztársaság
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útja, bizonyítja az is, hogy az 1846. július 15-én megnyílt első ma
gyarországi vasútvonal rakodóval ellátott állomást kapott itt. Valószínű 
ez időtől kezdve sorvadt el Göd első hajóállomása, és ekkor vált 
feleslegessé az országút menti postalóváltó állomás; a későbbi Kincsem 
istálló. A XVni-XIX sz. fordulóján a mai budapesti Deák tér-töl Vácig 
csak a hasonló feladatú Megyeri Csárda található a második katonai 
térképen. A vasút átvette a postaszállítás feladatát. így a Kincsem telepet 
1875-ben kibérelhette Rudolf Kesp angol idomár. 1877-ben a vasútvo
nalnak Pest és Vác között csak Rákospalotán, Dunakeszin és Gödön volt 
állomása. Gödön távírda is működött ez évben délelőtt 9-12-ig, délután 
2-7-ig az uradalmi posta épületében.

A pest-váci vasútvonal, a Magyar Központi Vasút tovább bővült. A 
vác-párkánynánai szakasz 1850. december 16-án nyílt meg, mint a dél
keleti Allamvasút vonala. Az egész vonalat 1890-ben államosították. 
1910-ben már a következő állomások vannak Pest és Vác között: 
Rákosrendező, Palotaújfalu, Rákospalota-Ujpest, Dunakeszi-Alag, Göd, 
Felsőgöd, Sződ és Vác. E vonalon Újpestig 25 személy-, Alagig 17 
(nyáron 21) személy-, Vácig 13 személy- és egy gyorsvonat közlekedik 
naponta mindkét irányban. “Az expressz vonat Párizsból és Ostendeből, 
nemkülönben vissza naponta közlekedik.”

1910-ben a Nemeskéri birtokhoz tartozó Göd puszta területe 2500 
hold. Ebből kert és beltelek 125, szántó 1500, kaszáló és legelő 250.

A többi; szőlő 35. fásítás. A föld minősége szerint háromféle vető
forgót alkalmaztak. Burgonyát 130, dohányt 60 holdon termeltek.

Lóállomány 30 magas, angol félvér. Közülük 12 igás, 12 kocsiló, 6 
csikó.

Marhaállomány 80 db magyar jármos ökör, 100 tehén, borzderes és 
simmenthali-bonyhádi keresztezés, 50 gulyabéli és három ulteni és 
innthali tenyészbika. Napi tejtermelés 650 liter, melyet helyben és 
Budapesten értékesítenek.

Baromfitenyésztés: nagy pekingi kacsák, emdeni olasz keresztezésű 
ludak, pulykák, tyúkok és gyöngytyúkok. Különösen fejlesztik a 
tojástermelést. Méhészet 60 Zirzon kaptárral.

Az erdőben fő fanemek az akác és feketefenyő, rendszeres ütemterv 
szerint 20-25 éves fordában kezelve. Termékek: tűzi- és szerszámfa, 
szőlőkaró, gerendák.
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A Kódi csárda vagy másképpen a Kincsem ma

Alsógödí vasútmegálló 1929-ben
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Fő borfajok rizling, mézesfehér, ezerjó, zöldszilváni, szlankamenka, 
kadarka és merlot. Csemegeféle a chasselas.

Zöldségkertészet 4 hold saját kezelés alatt és kb. 30 hold bolgár 
kertészetnek bérbe adva. Fiatal gyümölcsös 1500 sárga- és őszibarack, 
körte és meggyfával. Van egy 22 lóerős gőzcséplőgép és egy 10 LE 
nyersolaj-motorja, valamint 2 db marokrakó aratógépe.

A birtokon két tréningtelep van 55 versenyló-állással. Ezen a tré
ningtelepen istállózták Blaskovics Ernő világhírű lovát, a Kincsemet, 
amely a 60-as évek “csodakancája”-ként 54 versenyen indulva ötvenné
gyszer nyert. Emlékét őrzi a mai Kincsem telep és Kincsem utca.

Az ipar 1900-ban indult fejlődésnek, amikor üzemelni kezdett Eloch- 
Reichersberg Henrik János gödi tégla- és cementlapgyára. Gyártott kézi 
és gépi téglát, tetőcserepet, burkolattéglát és kúpcserepet. 
Különlegessége volt a kút- és csatornatégla. A gyár területe 50 
katasztrális hold. Épületek: körkemence, téglaprésház a gépházzal, iro
daépület, lakóházak és szárítók. Az a két hosszú ház, amely a 
Művelődési Otthonnal szemben, az országút dunai oldalán, egymás után 
húzódik - maradványai a gyár épületeinek. A présgépet 35 LE teljesít
ményű szívógáz motor működtette. A vizet s villamosenergiát 4 LE tel
jesítményű benzinmotor szolgáltatta. A géppark ezenkívül 1 db 2 LE szi
vattyúból és egy 7 LE bányaszivattyúból állt.

A munkások száma átlag 100 fő, közülük 40-60 nő. Napszám fér
fiaknál 120-250, nőknél 80-180 fillér. Évi termelési mennyiség 7-10 mil
lió tégla. Főfogyasztók Budapest és Újpest.

A gödi nyaralótelep divatos lett és az 1910-es évektől kezdődően 
rohamosan népesedni kezdett. Ezidőtájt létesítették az ugyancsak rövid 
életű második hajóállomást, a mai révátkelés és a strand táján.

Miután a téglagyár bányája - a mai “feneketlen” tó helyén - kimerült, a 
gyár hamarosan leállt - megjelentek az ipar mindmáig egyedüli 
képviselői, a kisiparosok.

Az alsógödi iparoskörnek 1925-ben már 25 alapító tagja volt. A 
községben, mely Kisgödből alakult Alsógöddé, többek között három 
asztalos, három vendéglős, két kőműves, két szabó, két hentes, egy-egy 
cipész, mázoló, fakereskedő, villanyszerelő, bádogos, pék, fűszeres és 
fodrász működött.

1925-ös felmérés adatai szerint a község állandó piaca Vácott van.
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A gödi uradalom összes lakója 
Fej ács János erdész 50 éves szolgálati jubileumán

Bitter István vendéglője
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Ugyanitt található a “mérték- és hordóhitelesítő hivatal” is.
A kereskedelmet három vegyeskereskedés képviseli. Ami az állat- 

tenyésztést illeti, a község területén 15 ló, 3 szarvasmarha, 32 sertés és 
64 kecske található.

A felmérés arról is tanúskodik, hogy a második hajóállomás is 
megszűnt már. A posta, távírda és távbeszélő állomás még mindig 
Gödpusztán van, a községben csak egy “postaügynökség” található.

Kulturális élet

Az első adatok, melyek a műveltségi színvonal értékeléséhez fel- 
használhatók, 1877-ből származnak. Az ország 13.561.245 főnyi 
összlakosságából 8.526.859 az analfabéta, szűkebb pátriánkban, a váci 
járásban 83.102 lakosból írni, olvasni tud 29.919 fő, vagyis 37 %, csak 
olvas 11.947 fő (14 %), teljes analfabéta 41.236 fő (49 %). Ami az orszá
gos átlagot tekintve ragyogó eredmény.

A Nemeskéri-Kiss birtokon 1877-ben már működött az iskola, 
melynek egyetlen tanítója, Adamecz István egyúttal postamester is volt. 
Az iskola egy szobából állt, melyben egyszerre tanult - a tanyai iskolák 
módszerével - valamennyi osztályhoz tartozó diák. Ez az iskola 1920-ig 
működött. Ide jártak ekkor már a nyaralótelep házmestereinek és sze
mélyzetének gyermekei, valamint a vasutasok gyermekei is. Az iskola
ügyben a változást 1924 hozta, amikor Göd közigazgatásilag elvált 
Felsőgödtől és községgé alakult Alsógöd néven. Ez időtől fogva három 
tanító tanította a pusztai gyerekeket is a mai Művelődési Házzal szem
ben lévő hosszú téglagyári épület Pest felőli végében. Az igényeket 
azonban a mai központi iskola felépítésével - 1928 - lehetett kielégíteni, 
mintegy 10 év időtartamára.

Bár az 1920-as évek derekán a lakosság száma elérte az 1500-at, 
egészségügyi ellátás szempontjából az egész község a sződi körorvoshoz 
tartozott. Ez időben magánorvos nem működött. A legközelebbi 
gyógyszertár Felsőgödön, a legközelebbi kórház Budapesten volt. 
Jelentős változás a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején 
kezdett kibontakozni. A községet egészségügyi ellátás szempontjából
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területileg két egységre bontották, két körzeti orvos működött. Az 1964- 
ben felépült egészségház hatalmasat lendített az ellátás színvonalán. Az 
50-es évek derekán nyílt meg a község területén a gyógyszertár is.

Nemeskéri-Kiss Pál könyvtárat alapított a göd-pusztai olvasókör 
számára a századfordulón. A községi népkönyvtár állománya 1953-tól, a 
keletkezés időpontjától 802 db-ról 4782 db-ra szaporodott, az olvasók 
száma 280-ról 998-ra, a kölcsönzések száma pedig 2674-ről 24.072-re 
emelkedett 1961-re.

Hol volt Göd falva?

Talán ez a legnehezebb kérdés. Miután hosszú ideig nem került elő 
vonatkozó anyag, a térképet kezdtük tanulmányozni.

Hol telepedtek meg szívesen az emberek? A válasz egyszerű; ahol az 
életükhöz szükséges feltételek biztosítva voltak.

A régi Göd népének az állattenyésztéshez és a halászathoz a Duna 
mentén valamennyi feltétel megvolt. Itt a Duna közelében csupán olyan 
helyet kellett keresni, amely a szabályozatlan folyó korában az árvíz 
ellen is védelmet biztosított.

A mai országúton Budapest felől érkezőknek azonnal feltűnik 
Dunakeszi, mint a folyóhoz a legközelebbi, de valamikor lápos in
goványos árterületből biztonságosan kiemelkedő dombon kialakult 
település jellegzetes példája. Hasonló terepet kell keresnünk Dunakeszi 
és Vác, illetve Szód között. A középkori termelési módszerek igen nagy 
területet követeltek termények előállításához, nem is szólva az akkori 
rideg állattenyésztéshez szükséges nagykiterjedésű legelőről. Csornád 
felől a Duna felé tartó dombhát csupán a mai Felsőgöd déli határa men
tén érkezik ki a folyó közelébe úgy, hogy közben nincs se láp, se mo
csár, tehát van menekülési lehetőség kelet felé.

Az a domb, amelyen ma a felsőgödi labdarúgó pálya helyezkedik el, az 
országút felől rendkívül hasonlít a Dunakeszi példára.

Borovszky és Galgóczi egyaránt megemlékezik arról, hogy Göd 
határában régi templomromokra bukkantak. A hagyomány a Ruszta 
templom nevet adta a romoknak. Sajnos az 1938-as parcellázás során
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még a nyomok is elpusztultak.
Gyermekfejjel még láttam a mészkő alapfalakat és körös-körül sok-sok 

embercsontot. Akkor senkit sem fogott meg a látvány. Még ma is elő
fordul, hogy emberi maradványokat fordít ki az ásó gázvezeték- vagy 
szerelőakna ásásakor a mai Ilona és Teleki Pál utca táján.

Pest megye műemlékei” c. munkájában Bercsényi Dezső nyomra 
vezetett. Ezt írja többek között: '"1683-ban még fennállott (ti. a falu). 
Valószínűleg ezután pusztította el a török sereg templomával együtt, 
amely az országút melletti templomdomhon állott." Ez már 
kézzelfogható bizonyíték, amennyiben találunk egy térképet, amelyen a 
“templomdomb” elnevezés szerepel az országút mellett. A kutatás ered
ménnyel járt, bár korszerű mai térképet beszerezni nem tudtam. 
Eljutottam ugyanis Szabó József dr. 1885. február 26-án megjelent “Göd 
környéke forrásainak geológiai és hidrológiai viszonyai” c. művéhez. 
Szerencésre a szerzőnek módjában volt térképet is csatolni értekezéséhez 
és így a K.K.Militar Geografisches Institut 1887-es térképén megtalál
tam a “Templomdomb” elnevezést, éspedig ott, ahol az előbb említett 
domb a vasút keleti oldalán folytatódik. A terület az elmúlt években 
épült be.

Nos tehát megvan a templomdomb, de ez nem az országút, hanem a 
vasút mentén húzódik. A választ az 1836.XXV törvénycikk adja: “Az 
utakat vasútépítési célra is felhasználták." Nem valószínű, hogy a mai 
országút a régi megyei út nyomvonalát követi, mert éppen a mai 
Alsógödöt Vác felé elhagyva, az út a régi árterületen vezet. Inkább lát
szik valószínűnek, hogy az országút régen ott vonulhatott, ahol ma a 
vasút szeli át a templomdombot. Az eddig fellelt adatok birtokában tehát 
Göd falvát sárból tapasztott kunyhóival, egyetlen kőből rakott 
templomának épületével odaképzelhetjük Felsőgöd déli határába.

Sokáig foglalkoztatott a Göd név eredete. A mai török nyelven “alj”, 
“fenék” szinonimája. Kiss Lajos “Földrajzi nevek etimológiai szótára” 
viszont így ír: “ Göd helység Pest megyében ...személynévből keletkezett 
magyar névadással." Kiss felsorol oklevélben előforduló személy
neveket, pl.: 1211-től Gud, vagy Gueud, ül. németeredetű személynév; 
Göddé, vagy Gödé. A “d” végződés honfoglaláskor! eredetet , a tem
plomrom körüli temető csontjainak elhelyezkedése és dísztelensége 
pedig Szent László korának kemény rendelkezéseit bizonyítja.
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Az Árpád-kori sírkertből származó koponya 
/ Lehoczkí Miklós gyűjtése /
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O  V

Alsógödi Iparoskor / 1925 /
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Újra falu van ott, ahol hajdanán is volt

1700 évvel ezelőtt így látták a légiósok a mai Szentendrét 
/ természetesen a mai civilizáció jegyei nélkül /
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1848-49-es magyar huszárlofegyver
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Ezen a réten állt a sörgyár /később szeszgyár/

Az ősi országút ma
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Nemes Majerfy József címere
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Az első magyar feliratú harang (1806) készítettőjének síremléke
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Az emlékmű felirata



Gödi Almanach

A földvár képe az orszáaút felól.
A domborulat vasút felöli része az Árpád-kori templom helye



Kezdetektől a honfoglalásig

Véninger Péter

Göd története” az első leletek alapján, 
a kezdetektől a honfoglalásig

Első leletek Göd területén a késő/neolotikum/ újkőkorból i.e. 
3800/3700-tól 3300/3200, és a rézkorból i.e. 3000/2400tól 1900 vannak. 
Ezek kavicsos anyagú edénytöredékek, amelyek a Pesti út 
156 sz. alól kerültek elő.

Az újkőkorban válik a gyűjtögető ember állattenyésztővé, föld
művelővé. Ekkor kezd el háziállatokat szelídíteni, tenyészteni (kecskét, 
juhot, szarvasmarhát, kutyát). A földet ásóbotokkal és agancskapával 
lazítja, búzát, árpát, kölest termeszt. Gondosan megmunkált csiszolt 
kőeszközöket, agyagedényeket, csonteszközöket (horog, gyűrű, ár, 
kanál) használ. Állandó lakhelyeket építenek. A négyszögletű házakat 
cölöpökre, agyaggal betapasztott vesszőből, sátortetővel alakítják ki. A 
ház belsejében tűzhely, kívül kemence volt. A gabonát földbe ásott hom
bárokban tárolták. Halottaikat az otthonuk közelében temették el, zsu
gorítva, kuporgó helyzetben.

Rézkori leleteket találtak a Gödi homokszigettel szemben is. Ezek töl- 
cséres talpú táltöredékek, hengeres nyaktöredékek, valamint benyomott 
pontokkal díszített bögretöredék.

A rézkort a rézből készült használati tárgyak megjelenésétől számítjuk. 
Kezdetben csak kisebb ékszereket készítettek rézből. Szerszámok, 
kések, csákányok, balták készítésére túl puha, hajlik, kopik, ezért még 
sokáig használatban voltak a kőeszközök is.
Az éghajlat szárazabbá vált és a népesség egy része áttért az állattartás
ra (juhok, szarvasmarhák). A legeltetés folytonos vándorlással járt, ami 
miatt összeütközésbe kerültek a növénytermesztő népekkel. Ez állandó 
harci készenlétet jelentett. Megjelentek a harci fegyverek. Fellendült a 
cserekereskedelem. A későrézkorban jelent meg a Péceli (Bádeni) 
kultúra. Vándorlásaik során Európában először használták a négykerekű, 
ökörvontatású kocsit. (Agyag kocsimodellek megjelenése a sírokban.)
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Halottaikat gyakran hamvasztották, hamvaikat sírba szórták, vagy 
emberalakú urnába helyezték. Már ebben a korban is építettek föld
várakat. (I.e. 1990. a Péceli kultúra eltűnik, átadja helyét a Halomsíros 
kultúrának.)

Felsőgödön az Ilka patak közelében volt egy település, amely az ős
kortól az avarkorig lakott volt. A Könyök utcából kerültek elő erre utaló 
leletek. (Itt lehetett a település széle.) A település egy, a mocsaras 
területből kiemelkedő dombon volt. Szürkés-fekete edénytöredékek, 
kagyló- és csigahéjak, állatcsontok és kőeszközök kerültek itt elő. (A 
kagyló és csigahéjak nem voltak kifúrva, tehát nem ékszer, hanem 
élelem lehetett.) Ma teljes egészében beépült területen kb. 80 cm mélyről 
kerültek elő a leletek.

Kelta (vaskori) leleteket találtak Alsógöd északi, Duna felé eső részén 
(Alba-kert) a Duna árteréből erősen kiemelkedő dombon. A 100-150 x 
600-650 méteres területen településnyomokat és fésűs díszítésű 
edénytöredékeket tárttik fel.

A kelta nép jelentése fenséges. A rómaiak gallokntik nevezték őket. A 
kelták a mai Franciaország területéről származtak. A késővaskorban jut
nak el a Kárpát medencébe (i.e. 350-12). A kelták már szinte minden 
eszközüket vásból készítették. Edényeiket finom agyagból, korongon, 
elsőrangú égetéssel készítették, kevés díszítéssel. Ismerték az üveg- és a 
zománctechnikát. Ez utóbbit ők hozták ide. Ezüstpénzeket vertek.

A kelták szántottak először vaspapucsos ekével. Velük jelent meg a 
kasza és a forgóköves malom. Harcos, lovas nép volt, törzsszövetséget 
alkottak (boiusok, eraviscusok, scodriusok). Mágikus okok miatt mezte
lenül harcoltak. Nagyon kegyetlenek voltak. Gyűjtötték az ellenség le
vágott fejét, koponyáikból ivókupát készítettek. Fegyvereik: vaskard, 
lándzsa, dárda, pajzs volt. Az általuk elfoglalt területen keveredtek az 
őslakossággal. Számos “tájegység” jött létre. A római uralom alatt is 
valószínűleg megőrizték saját önkormányzatukat és törzsi pénzverés! 
jogukat.

Bő ruhákban jártak, melyeket kapcsolótűkkel (fibula) tűztek össze. 
Uralmuknak a Dunántúlon a rómaiak, a Duna-Tisza közén, vagyis ahol 
mi élünk, a szarmaták vetettek véget.

A Dunától nyugatra, a mai Dunántúl területén, Burgerland a Bécsi 
medencével, és a Dráva-Száva közét magába foglaló területen egy római
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Kelta pénzek
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tartomány volt Pannónia néven. A Dunától keletre szarma-jazigok és 
más barbár népek éltek. Göd területe csak a későrómai korban kap 
szerepet, de azt gondolom, érdemes előbb magáról Pannóniáról részlete
sebben szólni.

Pannónia létrejötte katonai okok miatt volt fontos Rómának. Itália 
védelmét szolgálta kezdetben a dákok, később a hunok elől menekülő 
népvándorláskori népek támadásai ellen. Pannónia elfoglalása i.e. 14-8 
között történt. Le. 9-ben Tiberius bejelenti Rómának Pannónia 
elfoglalását és diadalmenetet tart. Az itt élő pannonok szinte évente 
kiújuló lázadásait és a saját légióinak lázadását csak példátlan szigorú 
intézkedések tudták lecsendesíteni.

Pannóniát kezdetben egy már meglévő tartományhoz az Illyricumhoz 
csatolták és csak teljes megszállása után lett önálló tartomány, ekkor 
helytartót kapott. Már kezdetben is voltak barbár betörések, ezért vi
szonylag nagylétszámú hadsereg állomásozott itt. Ez a későbbiekben is 
jellemző volt. Augustus (i.e. 63-14 uralkodott, eredeti neve Gaius Julius 
Octavianus, csak később kapta az Augustus nevet) átszervezte a légiókat. 
Az eddigi nagylétszámú, de alkalmi (egy-egy háború ideje alatt létező, 
majd feloszlatott) légiókból kisebb számú, jobban felszerelt hivatásos 
légiókat szervezett. Az eddigi 50-nél is több légióból 28-at hagyott meg, 
ezeket I-től XXII-ig számozta (néhány szám többször is előfordul).

Pannóniában a végleges felálláskor négy légió volt. Ezek: Légió X 
Gemina, Légió XIIII Gemina, Légió I Adiutrix, Légió II Adiutrix. (A 
geminák valószínűleg két-két légió összeolvadásai, az adiutrix 
segédlégió volt.) A légiók feladata a határ őrzése és védelme volt. 
Békeidőben középítkezéseken, utak, hidak, vízvezetékek építésén és kar
bantartásán dolgoztak. Az általuk készített téglákat, cserepeket meg
jelölték, s ezek nagyon jelentősek a kormeghatározás szempontjából.

Egy légió általában 5500 fő (a segédcsapatoké 480-800). A szolgálati 
idő 25 év, ez alatt a katonák zsoldot kaptak, ami fedezte a teljes ellátá
sukat. Eleiem, fegyver, ruha, lábbeli árát levonták. Szabadon ren
delkeztek a szolgálat során szerzett javakkal (zsákmányhányaddal). 
Ezekről szabadon végrendelkezhettek. (Még akkor is érvényes volt, ha 
formailag nem volt megfelelő, de a szándék egyértelmű volt.) A szol
gálati idő alatt nem házasodhatott, nem telepedhetett le, a meglevő 
házasságát felbontották, gyerekei törvénytelennek számítottak.
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A veteránok fiai rendszerint beálltak a légióba, hogy római polgárjogot 
kaphassanak. Ezen a törvényen Septimius Severus (193-211) enyhített. 
Leszerelés után földet vagy annyi pénzt kaptak, amennyivel életük 
végéig kényelmesen élhettek. Ez kb. 13 évi fizetésnek megfelelő összeg 
volt. Az igazán fontos az volt, hogy megkapta a római polgárjogot is. A 
törvények előnyben részesítették azokat, akiknek római polgárjoguk 
volt. Ezt érvényesíthették földvásárlás, rabszolgatartás, szavazás stb. 
téren. Ezek a kiváltságok ösztönözték az újoncok jelentkezését. A légió
szolgálat mindig önkéntes volt, katona pedig mindig kellett a szinte 
állandó betörések és hadjáratok miatt.

Szarmata településnyomokat találtak Gödön az “Öregfutó” táblán. II- 
III. századra tehető koruk a kerámia leletek alapján. Szarmata gödröt 
találtak a pujkaházi dűlőben. Ezek korongolt edénytöredékek és kézzel 
formált peremtöredékek.

A szarmata lovas nomád népek Ázsiából a hunok elől menekülve 
érkeztek az alföldre. Nincs római említés a szarmaták letelepedésének 
idejéről, csak utólag, mint közismert, régóta fennálló helyzetként 
említik. Valószínűleg az időszámítás kezdete körül kezdődhetett és kb. 
20 éven át tarthatott a letelepedésük. Uralmuknak a hunok vetettek véget 
401-411 között. A szarmaták pikkelypáncélos könnyűlovasok voltak. 
Kereskedtek a rómaiakkal és a vásárokra átjárhattak Pannóniába, 
átlépvén a limest.

A limes eredetileg erődített hadiutat jelentett, de már az ókorban folya
mi határ értelemben használták. (Ezt eredetileg a rippa szó fejezte ki.) A 
Duna jobb, majd mindkét oldalán kiépített őrtorony és táborrendszer 
volt. Egymástól látótávolságnyira voltak és út kötötte össze őket. Betörés 
esetén egymást segítették. A balparton, szarmata területen 294 után épül
tek őrtornyok. A szarmaták ekkor a rómaiak szövetségesei voltak. 
Huzamosabb itt-tartózkodásuk során tervezték két új tartomány, 
Szarmatia és Marcomannia megszervezésével csatlakozásukat a római 
birodalomhoz.

Pannónia két részre osztása 103-106 között katonai okok miatt történt 
meg. Északon a Marcomannok, keleten a Szarmaták voltak a Duna bal
partján, más harcmodorral és szokásokkal. Pannónia Superior (északi) 
felső Pannónia Carnuntum (mai Petronell) székhellyel. Pannónia Inferior 
(keleti) alsó Pannónia Aquincum (Óbuda) székhellyel. Pannónia
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Superior légiói: légió X Gemina, légió XHII Gemina, légió I Adiutrix. 
Pannónia Inferior légiója: légió II Adiutrix.

Két rész között a határ a Dunakanyartól dél-nyugat felé a Balatonig, és 
onnan déli irányban húzódott. Később Pannóniát Diocletiánus (284-305) 
alatt négy részre osztották:

Pannona Inferior északi fele Valéria, déli Pannónia Secunda. Pannónia 
Superior északi fele Pannónia prima, déli fele Savia volt. A velünk szem
ben fekvő terület Valéria volt. (Nevét Galenius feleségéről, Diocletiánus 
lányáról kapta). Valériában a légió II Adiutrix állomásozott Aquincum 
székhellyel. Ezt a légiót Vespasianus (69-79) szervezte uralkodása első 
éveiben hajós legényekből. Felállítása után rögtön elvezényelték a ger
mán frontra, ahol 12 évig marad. 71 elején Britanniába került, ahol kb. 
86-ig marad. Ezután kerül vissza Pannóniába. A Duna balpartján 
szarmata területen húzódott a Csörsz-árok rendszer.
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Valószínűleg II. Constantinianus (316-340) alatt építették a szarmaták 
római segítséggel. Ebben a korban a rómaiak szövetségesei voltak a 
szarmaták. Építési ideje vagy 294 és az azt követő néhány év (balparti 
erődök építésének kezdete), vagy a 322. évi nagy alföldi hadjárat, és az 
ezt követő évek látszik valószínűnek. Később nem itt vagy egyáltalán 
nem jöhetett volna létre. Több, legalább három párhuzamos árok haladt 
a szarmata határon elválasztva őket más (germán) népektől. Egész mai 
Magyarországot átszeli és a Tiszán túl '"ördögárok”, a Maroson túl 
"római sánc” néven ismert.

Első említés 1559-ben a Krakkói krónikában. Már ekkor cáfolták a 
Csörsz árok körül kialakult meséket. Mára már nem maradt nyoma, a 
mezőgazdasági művelés eltűntette. A századfordulón még végig lehetett 
járni, de már akkor is nehezen lehetett megtalálni az egyes szakaszokat. 
Egy árok indul Vácnál, egy Dunakeszin és egy Gödnél.

Visy Zsolt A római limes Magyarországon című könyvében 
Szentendre (Ulcisia Castra) alatt a 76. oldalon ezt olvashatjuk: "Ulcisia 
Castra (a szentendrei parton) nevét II. Constantinianus idején Castra 
Constantiára változtatták, és ennek ismeretében nem zárható ki az a 
lehetőség, hogy a későrómai építkezések egy részére ekkoriban került 
sor. Valószínűleg ez idő tájt kapta ez az erőd újabb feladatként az alföl
di sáncrendszer erre a területre eső egyik végpontjának a felügyeletét is. 
Ennek érdekében új erődöt is építettek szarmata területen, Felsőgöd 
közelében, Contra Constantiam néven, és a két erődöt őrtornyok és híd
főállások láncolatával kötötték össze. Ehhez a láncolathoz tartozott a 
Dera-patak torkolatánál fekvő hídfőállás Ulcisia Castrától délre, majd a 
Szentendrei-sziget keleti szélén, Horánytól délre egy másik, amelynek 
nyomai mindmáig látszanak, és egy további Dunakesziben, vagyis a 
folyam keleti partján. Ez a rendszer i.sz. 378-380-ig állott fönn.”

Pannónia régészeti kézikönyvében két helyen említik Gödöt. A 107. 
oldalon ‘‘Felszíni megfigyelésekből ismert két rendkívól nagyméretű 
tábor Gödön és Titelnél...” A 85. oldalon ‘‘légió II Adiutrix állomáshe
lyei: Alscában, Florentiában, Aquincumban, contra Constantiamban, 
Cripiben, és Lussoniumban voltak”.

Tehát Gödön egy nagyméretű római kori tábor maradványai talál
hatóak.

Bócsa (Göd-Ujtelep) a falutól déli irányban a Dunától kb. 3 km-re egy
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Római kori térkép
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rombusz alakú 300x300 m-es oldalú tábor volt, amelynek átlói 350 és 
400 m és II. Constantinianus alatt épülhetett. Feladata valószínűleg az 
alföldi Csörsz-árok rendszer kezdeti szakaszának biztosítása volt. Az itt 
talált bélyeges tégla töredékek alapján I. Valentinianus korában 
valószínűleg felújították.

Kaputornyai és saroktornya volt. A falak mentén építési törmelék 
bukkant elő. Körben 50-80 cm-es árok. A falakon belül nem találtak 
épületnyomot. A tábor északi része ma beépített terület, fölötte házak 
épültek. A tábor területét a közelmúltban kiparcellázták, a felszínen sem
milyen látható nyoma nem maradt.

A bélyeges téglák Frigeridus dux (369/370-374) I. Valentinianus 
uralkodása korából származnak.

Továbbá római ezüstpénz került elő Gödről, a mai Alagút utca és a 
Nemeskéri-Kiss Miklós út torkolatában, a Termelőszövetkezeti irodaház 
előtt. A megtalálás ideje: 1938. Egy nagy esőt követő vízmosás által 
kimosott kb. 1 méter mély árokban lelték.

A pénzérme Philippus Arabs római császárt ábrázolja, aki i.sz. 244- 
249-ig uralkodott. Ez idő alatt egyszer veretett pénzt, ez igen gyenge 
értékű, mert anyagában nagy a réz aránya.

A Dunapartról előkerültek még a római korból származó kerámia (terra 
sigilláta) töredékek, zöld övegedény peremtöredék, kerámiából készült 
hatszögletű padló mozaikok.

A szarmatákkal kereskedtek a rómaiak. Bejárhattak a hetente tartott 
vásárokra. Az itáliai és pannónia készítésű kerámia és üvegedények 
elterjedtek egész Pannóniában és eljutottak természetesen a 
szarmatákhoz is. (Terra sigilláták sajátos fényű vörös színű, Itáliából 
származó, domború mintákkal díszített kerámiák. Ezeket utánozták a 
pannóniai fazekasok helyi szürkés színű agyagból.)

A Göd területén található Római tábor neve Contra Constantiam volt. 
Nem mindig jelzik egyértelműen, hogy Göd melyik részéről, alsó, felső 
van szó, de előfordul Dunakeszi neve is.

Visy Zsolt könyvének melléklete egy nagy négyszöggel jelzi is a tábor 
helyét Göd határában, de nem ott, ahol még ma is szántáskor előbukkan
nak a római tégladarabok.
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Hantos Zoltán 
1993

Göd a középkorban

1. Az Árpádkor

Göd ma 12.000 lelket számláló nagyközség Budapest és Vác között. 
Hogy létezett-e a középkorban, hogy kik voltak urai és mivel foglalkoz
tak az itt élők, erre próbáltam magyarázatot találni ebben a fejezetben. 
Remélem, sikerült.

Milyen régi Göd falva? Ez a kérdés foglalkoztatott elsősorban. írásos 
emlékek hiányában, csak régészeti leletekre támaszkodva sikerült 
megállapítani, hogy a Xll-Xin. században már volt itt lakott település. 
Erre az első és egyben legfontosabb bizonyíték a mai Felsőgöd területén 
található földvár, amely tulajdonképpen nem más, mint egy 30x50 méter 
nagyságú, 7 méter magas domb, melyet a védőárkok kiásásakor kiter
melt földből épített sáncok vettek körül.

A gödi földvár elhelyezkedése

Miklós Zsuzsa rajzai
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Valószínűleg a falu költözött a várhoz és nem fordítva, úgy gondolták 
az emberek, hogy itt védelmet lelnek a martalócok és rablólovagok elől. 
Megtelepedtek, házakat építettek.

A második bizonyíték a vártól nem messze a Rózsa utcában 1944-ben 
megtalált szürkésfehér, durvaszemcsés cserépedény, melyet a régészek 
szintén a XII-XIII. századra datálnak.

A történelem viharai azonban hamarosan elsöpörték ezt a települést. 
1241-ben a tatárok szétrontották a vereckei kapunál emelt torlaszokat és 
megverték a nádor seregét. A mongol hordák elárasztották az országot. 
Megrohanták Vácot is, majd a sződi mocsarakba csalták az őket üldöző 
Ugrin érsek csapatát, később Pest felé indultak. Az útba eső falvakat fel
gyújtották, lakosságát pedig kardélre hányták. Valószínű, hogy a gödi vár 
sem tudott ellenállni a könnyűlovas tatárokkal szemben. Magyarország 
szerencséjére 1242-ben Belső-Azsiában meghalt Ögödej nagykán, és 
Batu, a magyarországi mongol hadak vezére, jelen akart lenni a kán
választáson, így az ellenség kitakarodott az országból. IV Béla királyunk 
pedig hozzálátott az újjáépítéshez. Földvárak helyett kővárak építését 
szorgalmazta, hiszen az könnyen ellenáll egy újabb mongol támadásnak.

E politika miatt a gödi földvár harcászati jelentősége megszűnt és a 
falu védelmét a tőle nem messze épült templom vette át. Sajnos erről az 
épületről nem sokat tudunk, mindössze annyit, hogy ott állhatott valahol 
a felsőgödi sportpálya helyén, ahol 1931-ben megtalálták a templom 
néhány alapkövét, valamint a körülötte lévő temetőből mintegy 500 
csontvázat. A falu tehát lassan kiheverte a tatárdúlást.

Göd első birtokosa, akit név szerint ismerünk, a Gyula-Zsombor 
nemzetségből származó Sebred, aki 1255-ben kapta meg a települést és 
még ugyanebben az évben fejérmegyi ispán lett. Fia, Erdő 1280-ban 
kapta meg az Ujlaky Ugran tárnokmestertől a nógrádmegyei Petény 
helységet, azonban ezt vissza kellett szolgáltatnia, mert birtokcsalás 
történt, végül 200 márkával kárpótolták.

Ez minden, amit erről a családról tudunk, ugyanis Erdő halálával 1317- 
ben a Gyula-Zsombor nemzetség utolsó tagja távozott az élők sorából.

Ekkor az országot a féktelen oligarchiák torzsalkodásai jellemezték. I. 
Károly Róbert pedig nem támaszkodott a régi, nagy nemesi családokra, 
új híveket keresett és talált. Laczfiakat, Garaiakat és azt a családot, 
amely 200 évig volt ura Gödnek, a Szécsieket.
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2. Göd a Szécsiek alatt

A család Gömör megyéből származik. Innen azonban Csák Máté 
erőszakos birtokfoglalásai miatt I. Károly Róberthez menekülnek és 
kitüntetik magukat a kiskirályok és a külföldi ellenségek ellen indított 
hadjáratokban. Ennek eredménye lett a következő adománylevél:

“7577. október 23.
I. Károly király Purustyáni Péter, Haczak-i Miklós, Pál somogyi ispán 

és a Balog nembeli (Szécsi) Ivánka fia Miklós fia Dénes érdemeinek 
megjutalmazására, amit különböző hadjáratokban szereztek, nekik adja 
a magtalanul elhalt Sebredfia Erdő birtokait: Zeiid, Gud (Göd), Kezew 
Pest - Neutych és Wsa falut Nógrád - Zumbor birtokot a Tyza mellett 
Zemplén megyében, Kulusmonustra birtokot Bán f  mellett Bars 
megyében.”

Haczak-i Miklósról és Pál, somogyi ispánról semmit sem tudunk, 
Purustyán-i Péterről is csak annyit, hogy nógrádi ispán volt és 1329-ben 
Szécsi Dénessel és rokonával, Miklóssal kérvényezik az előbb leírt 
adományozó levél megerősítését, amit március 27-én a király meg is tett.

Szerencsére Szécsi Dénesről több adat maradt ránk. 1324-ben 
Baszarába havaselvi vajda átkelt az Oltón és elfoglalta a Szörényi bánsá
got. I. Károly azonban visszafoglalta a kérdéses területet és Szécsi 
Dénest nevezte ki bánná.

A havaslevi vajda azonban nem hagyta annyiban a dolgot és 1330-ban 
újra támadott, és a királyi seregeket a Déli-Kárpátokba csalva, felmor
zsolta. Maga az uralkodó is csak úgy menekült meg, hogy páncélt cserélt 
egy hű hívével. Természetesen a csatavesztés után a bánnak menekülnie 
kellett. Életét mint étekfogómester, hasznosi és miháldi várnagy fejezte 
be. Egyébként nála válik ketté a család két ágra. Az ó utódai lesznek a 
Rimái Szécsiek, testvére Péter utódai pedig a Felsőlindvai Szécsiek. 
Mint azt az 1317-es oklevél is bizonyítja, Göd a Rimái Szécsieké, azon
ban később a család másik ágához kerül, ezért csak a Felsőlindvai vonal 
érdekes számunkra.

Kezdjük tehát Felsőlindvai Szécsi Péternél, neki két fia volt, Ivánka és 
Miklós. Az utóbbi jelentős karriert futott be. Kezdetben asztalnokmester. 
de ezt a címét 1346-ban testvérére ruházza át. Később Szörényi, majd
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szlavón bán, valamint országbíró és mindezt betetőzve, nádorrá 
választják. 1387-ben halt meg. Négy fiút hagyott maga után: Jánost, 
Frankót, U. Miklóst és II. Pétert. Göd II. Miklóshoz került, azonban 
testvére, Péter egy Zsigmond elleni összeesküvésbe keveredett és ez 
meglehetősen rossz fényt vetett az egész családra. Igen valószínű, hogy 
birtokvesztésre ítélték őket. II. Miklós mindent megtett, hogy az 
elvesztett királyi kegyet visszanyerje. Jó családi kapcsolatai voltak, 
hiszen felesége nem volt más, mint Garai Ilona. 1409-ben már 
tárnokmester és 1415-ben Konstanzban, ahol összeült a híres zsinat, 
Zsigmond király visszaadja elveszett birtokait, köztük Gödöt is Szécsi 
Miklósnak, aki a király római császárrá való megválasztásáért sokat 
fáradozott. Végül pedig tagja lett a Zsigmond mögött felsorakozott leg
nagyobb bárói ligának, a Sárkányos rendnek.

A lovagrendet a király 1408. december 12-én alapította. Védőszentjéül 
a sárkányölő Szent Györgyöt választotta. A rend 22 tagból állt, akik 
fogadalmat tettek, hogy Zsigmondot és leszármazottait mindenben támo
gatják. Az uralkodó cserébe megígérte, hogy rendtag fölött peres ügyek
ben, csak az egész közösség bíráskodhat. Híres sárkányos bárók voltak: 
Ciliéi Hermann, Garai Miklós, Ozorai Pipó, Stibor vajda. Ilyen testület
nek volt tehát tagja Szécsi Miklós. Neki négy fia volt: n. János, aki 
komáromi, majd zalai főispán volt és 1459-ben halt meg. n. Dénes, aki 
esztergomi érsekségig vitte és 1465-ben halt meg. A harmadik fiú 
Tamás, valószínűleg róla van szó a következő oklevélben:

“1439. december 29. Óbuda
Özvegy Erzsébet királyné meggyőződvén arról, hogy Zsigmond király 

Szécsi Miklós fia Tamástól az ő  Gewd (Göd) birtokhoz tartozó szigetet, 
azon feltétellel vette el, hogy mással kárpótolja, de mivel ez nem történt 
meg, a szigetet visszaadja."

Hogy mire kellett Zsigmondnak a sziget, azt nem tudjuk. Annyi biztos, 
hogy Szécsi Tamás visszakapta, ami az övé. Az ő halála után, mivel fiú 
utóda nem volt, a negyedik testvér, ül. Miklós örökölte birtokait, köztük 
Gödöt. 1469-ben királyi főlovászmestemek nevezte ki Mátyás király. 
1471-ben kölcsönös örökösödési szerződést köt a rokon Újlaky család
dal. Érdekes, hogy ebben az oklevélben a fiát Herceg Miklósnak nevezi, 
pedig Nagy Iván: Magyarország családai című könyvében, a Szécsiek 
családfáján nem találunk ilyen nevet. Itt a szerződés teljes szövege:
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Zsigmond király és a sárkányos zászló

A ruhára varrva viselt sárkányjelvény
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'‘1471. január 7.
A veszprémi káptalan előtt újlaky Miklós macsói bán és Thelchak 

örökös ispánja a maga, felesége Szécsi Miklós fia János leánya Dorottya 
és fia Lőrinc nevében, hogy köztük fenn álló rokoni viszonyt még szoro
sabbá tegye, ha fia utód nélkül halna meg, birtokait Nemethwywavárát, 
Ewrsegh districtust vas megyében, Rahowcza birtokot és 
vst. Zenthelzebeth várát, Bakaw várát vst., Racha vst. Kőrös megyében: 
Berzewke birtokot Verőce megyében átengedi Szécsi Miklós fiának 
Miklós királyi főlovászmesternek, aki maga és fio Herceg Miklós 
nevében, ha az utód nélkül halna el, Lyndwa és Dobra vst., Belmura vst. 
Myske birtokot, Veszprém-: Zygeth és Lethenyz birtokot, Zala-: Zeech 
birtokot, Gömör-: Newthych birtokot Nógrád-: Chaba, Zewd, Gewd 
(Göd) birtokot Pest-: Thothfalw, Boldogazzantalwa birtokot Bihar-: 
Bages és Hozzywazo birtokot Kraszna megyékben az újlakyaknak 
átengedi.”
in. Miklósnak Herceg Miklós kivételével még két fia volt: m. János és 

n. Tamás. Gödöt Szécsi Tamás kapta meg, azonban nem bírhatta sokáig. 
Anyagi gondjai támadtak, ezért

1499-ben kiállította a következő oklevelet:
”1499. július 25.
A vasvári káptalan előtt Szécsi Miklós fia Tamás, szükségletei 

fedezésére 15000 aranyforintért eladja testvérének, Miklósnak 
Felsewlyndwa és Dobra várát és a hozzájuk tartozó birtok fele részével, 
köztük Chaba, Gewd (Göd), Zewd Pest-, Goztholya Zala-, Thamásy és 
Zalok birtokot Veszprém megyében."

Ekkorra az ország már haladt a feudális anarchia és a 145 éves török 
uralom felé. Az utolsó Szécsi családból származó birtokosról szinte sem
mit sem tudunk mondani. Herceg Miklós és IQ. János eltűntek a 
történelem süHyesztójében. Szécsi Tamás pedig a mohácsi csatamezőn 
fejezte be életét. Volt ugyan egy fia, István, de 1535-ben meghalt. A fel- 
sőlindvai Szécsiek férfi ágon kihaltak. Megindult a marakodás a koncon. 
Rendes esetben a birtokok nagy részét a még virágzó másik ág, a,̂ Rimai 
Szécsiek kapták. Göd esetében azonban nem így történt. 1540-ben I. 
Ferdinánd az utód nélkül elhunyt Szécsi István birtokait Ormosdi 
Székely Miklós lányának, Magdolnának, Thurzó Elek feleségének 
adományozza. Azonban a rendeződen családi és birtokviszonyok miatt
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mások is igényt tartottak Gödre. Erőszakos birtokfoglalásra is sor került. 
Ebbe nyújt betekintést a következő tiltakozó levél:

“1574. szeptember 11.
A pozsonyi káptalan előtt Cops Miklós Trencsén vár várnagya báró 

Poppel Lászlóné gróf Salm Magdolna nevében tiltakozik az ellen, hogy 
gróf Salm Gyula a nejétől Thurzó Erzsébettől született Anna leánya 
részére Felsewlyndwa és Dobra várát Zechyzygeth várkastélyt Letheiyét 
Zala-, Geradysthya Pozsega-, Baghos, Hozzwazo, Zyhuas, Kraszna-, 
Newtyc Nográd-, Chaba, Czewd (Göd) Zewld Pest-, Thamassy 
Veszprém-, Zenthsymon, Rymazech Gömör megyében lévő birtokot 
elfoglalja.”

Úgy látszik, hogy a tiltakozásnak volt foganatja, mert 1579-ben 
n. Rudolf, az elhunyt Felsőlindvai Szécsi István birtokait Lobkowycz-i 
Poppel Lászlónak adta. Ekkor azonban már szűk negyven éve egy másik 
tényező határozza meg a falu sorsát, a török.

3. Göd a török korban

Az ország és Göd sorsa Buda 1541-es bevételével pecsételődött meg. 
Miután megszállták a fővárost, a török vezetés megszervezte a közigaz
gatást a hódoltsági területeken. Vilajeteket (kormányzóságokat) 
szerveztek, és ezen belül szandzsákokat. A vilajetek élén pasák, a 
szandzsákok élén bégek álltak, mindkettőnek főleg katonai feladatai 
voltak. Az adók behajtása, a birtokok adásvételének ellenőrzése, a falvak 
nyilvántartása a defterdárra tartozott. Az első ilyen kimutatást a budai 
vilajetről Halil bég állította össze az 1540-es évek közepétől. Aztán 
ezeket időről időre megismételték. Ilyen összeírásokban maradt ránk 
Gödről néhány adat. Sajnos ebből a korból ez az egyetlen forrásunk, 
mégis igen értékes, mert ez az egyetlen kor, melyből vannak gazdasági 
adataink is. Az első bejegyzés 1546-ból maradt ránk:
“Göd puszta, a váci nahijéhez (járáshoz) tartozik, ráják
(keresztény lakosok) nélkül. Jövedelme 2023 akcse (kb. 40 magyar
arany).”

A falu tehát megszűnt már 1541-ben, az élet azonban nem állt meg.
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mert mint azt majd később látni fogjuk, a település helyén jelentős gaz
dasági tevékenység folyt, hála a környező városok és falvak népeinek. A 
következő bejegyzés 1559. évben készült;
“Göd puszta a váci nahijéhez tartozik, ráják nélkül. A nevezett pusztát 
1554. július 16-án még a régebbi összeíró Halil bég 3000 akcse (6 
arany) tapui-illeték (átírási illeték) befizetése mellett Ahmed nevű 
szpáhinak adta, akire, mivel a bizonylatot felmutatta, most ráíratott. A 
jövedelem: 1386 akcse (kb. 28 arany): búza tized 75 kile kevert tized, 5 
kile szénatized, 37 szekér és káposzta tized 36 akcse. Haszonélvezője 
Mehmed bin Musztafa timárbirtokos.”

«‘ ■ '“ ü - i f - í A ' »  
---------- ----------
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Török defter, vagyis adókönyv a XVI. századból
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Ha ezeket a gazdasági adatokat visszavetítjük az egész középkorra, 
akkor láthatjuk, hogy az első helyen a gabonatermesztés állt, másodsor
ban különböző takarmánynövények, melyből állattenyésztésre 
következtethetünk és ha ehhez hozzávesszük a Duna közelségét, nem 
nehéz megállapítani a halászat fontosságát is Göd gazdasági életében. 
De térjünk vissza a defterekhez. 1559-ben lapszéli bejegyzésben még 
egy malomról is említést tettek:
“Paksi János romos malma a nevezett pusztán kétkerekű, adója ötven 
akcse (1 arany). A nevezett kétkerekű romos malom építmény tulaj
donosa az említett gyaur fellázadt és az ellenség földjére menekült. Mivel 
az említett malom építmény üres és elhagyatott volt, eladása a kincstár 
részéről hasznosnak mutatkozott és a Gül Baba kolostor derviseinek 
eladatott. (Ide még bejegyezték:) A Gül Baba kolostor derviseinek 
adassék tapui-illeték befizetése mellett: az új defterben rájuk Íratott.”

Tehát ha magyar nem, mohamedán lakosa biztosan volt Gödnek. 
Nézzük meg, kik voltak ők. A dervis szó jelentése: “alázatos, igény 
nélküli koldus”. A mohamedán vallás e szerzetesei szigorú szabályok 
szerint törekedtek a lelki tökéletességre és nem egy testületben, hanem 
sok közösségben keresték a helyes lelki élet útjait.

A dervisek társasházakban, úgynevezett tekkékben éltek, de ezekhez 
nem voltak szorosan kötve. Békében, jámbor munkás életet éltek, imád
koztak, vagy “kést sem hordva magukkal” mezőn dolgoztak, állataikkal 
a tekke földjét szántogatták. Valószínűleg ezt csinálták Gödön is. De 
háborúba, amikor ellenség támadt az igazhívők országára, az ellenséges 
szélsőség hangulatába vetették magukat, és tüzeltek másokat is a kímélet 
nélküli harcra.

A Göd pusztán élő dervisek, mint tudjuk, a Gül Baba tekkéhez tartoz
tak. Ez a tekke volt a legrégebbi és a legtekintélyesebb. Maga a társasház 
a budai rózsadombon állt. A tekkét Mehemed pasa, a szultán harmadik 
budai helytartója alapította 1543-1548 között és lelkesen adományozott 
nekik ingatlanokat és birtokokat.

Ennyit a dervisekről, most nézzük meg az utolsó, Gödre vonatkozó 
defter! feljegyzést 1562-ből:
“Göd puszta, Sződfalu közelében, a pesti nahijéhez tartozik (úgy látszik, 
áthelyezték Vácról) ráják nélkül. A nevezett (Sződ)falu és Vác város lako
sainak használatában van, szántják-vetik és rétjét kaszálják. A jövedelem
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2120 akcse (42 arany) szultáni hász-birtok (kincstári birtok).”
Az, hogy Göd puszta kincstári birtok lett, nagy könnyebbséget jelentett 

az itt élőknek, hiszen a szultán megvédte a török földesurak túlkapásaitól 
és mentesültek a kettős adózástól. Az is lehetséges, hogy a XVn. század
ban előnyös státusza miatt a puszta újra faluvá fejlődött. Erre azonban 
még nincs bizonyíték.

Akárhogyan is történt, az utolsó biztos történelmi tény a középkori 
Göd életében a XVII. század végi pusztulása. Az 1685-ös, török részről 
vesztes esztergomi csata után a visszavonuló iszlám seregek Szeraskini 
bég vezetésével “az egész vidéket kegyetlenül a lángok martalékává tet
ték.”

1690-ben összeírták a megmaradt falvakat, és Gödöt csak mint elhagy
ott, kiégett, kietlen pusztát jegyezték fel. Göd számára a középkor ezzel 
véget ért.

Gödi középkori régészeti lelőhelyek és leletek, 
Pest megye régészeti topográfiája alapján

Az első és legfontosabb lelőhely természetesen a Felsőgödön a főút 
mellett elhelyezkedő földvár. Itt több XÜ-XUl. századi cserépdarabot 
találtak Miklós Zsuzsa vezetésével a váci régészek.

A vártól nem messze található a sportpálya, aminek helyén a templom 
állt. 1960-ban érkezett bejelentés a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, 
melynek nyomán Xll-Xin. századi érmék kerültek napvilágra. 1970-ben 
pedig több őskori lelettel együtt egy középkori hulladékgödröt és egy 
feldúlt sírt tártak fel. A környékről még előkerültek cseréptöredékek, 
valamint XIV-XV századból való kerti szerszámok: kapák, sarlók.

A Duna-parton közvetlenül a gödi szigettel szemben, szintén őskori és 
honfoglaláskori leletekkel együtt került napvilágra egy XI-XII. századi 
kézikorongolt, simított, kihajló fazékperem, illetve egy vaskés töredéke.

Alsógödön, az Albakertben X-XI. századi erősen kihajló, ferdén levá
gott szélű perem, fekete' fogaskerékdíszes, valamint hullámvo- 
nalkötegekkel díszített fazékoldalakat találtak a régészek.

Külön érdekessége a Gödön talált középkori leleteknek XXII. János
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pápa (1316-1334) ólom bullája, melyet az Öregfutótábla talajában leltek 
meg, sok hasonló korú cseréptöredékkel együtt.
A Szécsi család leszármazási táblája Nagy Iván: Magyarország családai 
című műve alapján (részlet):
Felsőlindvai ág:

Szécsi Péter

Iwánka

János Frankó Miklós n Péter

János II Tamás Dénes Miklós III

János in Tamás II

István

Felhasznált irodalom:

Hóman-Szekfű: Magyar történet 
Fekete Lajos: Budapest a törökkorban 
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Gyüre János

Göd, a térképeket olvasva

A gödi kincsem telep

A második magyarországi katon^ térkéj)észeti felrnérés (1829-1886) 
XXXn-48 és XXXn-49 térkép lapjain a mai Göd nagyközség területe 
“Kódi puszta” néven szerepel. A Kincsem telep helyén a térképen talál
ható épületegyüttest “Kódi csárda” néven jelölték meg. A megnevezés 
egyértelműen Gödi pusztát és Gödi csárdát rejt, amely azáltal lehetett 
elírva, hogy a felmérők azon kérdésére, hogy mi a neve a környéknek és 
a csárdának, - miután a válaszoló valószínűleg német volt - a meg
nevezés hangtanilag eltorzult.

A csárda (fogadó) épületeit Grassalkovich Antal herceg vagy az 
OTÖköse éjjítctteTAz építés pontos idejét nem ismerjük, de az az 1736 és 
1820 közötti időre tehető.

A szájhagyomány szerint ez a vendégfogadó egy időben igen hírhedt 
volt. Olyan szóbeszéd járta róla, hogy ha ide egy módosabb kereskedő 
vagy utas betért éhségét, szomját csillapítani, vagy éjszakázni, az más
nap már nem folytatta útját, mert nyomtalanul eltüntették. Ugyanis az 
épület alatt volt egy kétszintes pince, melynek alsó szintjébe a kirabolt és 
meggyilkolt utas testét dobták, hogy soha többé elő ne kerüljön. Ez a 
pincerendszer több részből állott, volt neki egy szabályos köralakú 
helysége is, amelynek különös - a pincéknél nem általános - formája sok 
irányba viheti el a fantáziát. Ennek a kerek pincerésznek a padozata alatt 
még egy “emelet” húzódott.

Egy 1938-tól 1983-ig ott lakó mesélte: “Az épület alatt volt egy pin
cerészünk és amikor mi oda lementünk és a pince talaján ugráltunk, úgy 
döngött az, mintha alatta egy nagy üresség kongott volna. Mindez szinte 
ijesztően hatott ránk, ha lehetett, elkerültük a pincébe menést.”

Az is bizonyított, hogy a telep (csárda) épületei és a Dunapart között (a 
régi szeszgyár közvetlen közelében) egy összekötő épített alagút volt
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(van). Ennek az alagútnak a nyomvonala a talajon, a terület parcel
lázásáig szemmel is látható volt, mégpedig az istállóépület déli sarkától 
húzódott, szinte párhuzamosan a jelenlegi Köztársaság úttal és a Duna 
partoldalban végződött egy nagy vasajtóban, amely még a negyvenes 
évek közepén-végén megvolt. Mára ez a vasajtó rejtette nyílás 
betemetődött, benőtte a gaz és egyéb növényzet. Az alagút nyomvonalát 
lásd a vázlaton:

É
A

Régi szeszgyár 

^Kút

égi Megyeri út

Alagút nyomvonala

Vác

A harmadik katonai térképészeti felmérés (1872-1884) eredményeként 
készült térkép már versenyistállónak jelöli az épületet és az 1983-ig 
létező alaprajzát mutatja.

Gróf Széchenyi István, akinek a magyar lótenyésztés és a lóversenyzés 
megteremtését és fejlesztését köszönhetjük, naplójában többször is 
említi, hogy dolga volt Gödön. Szinte biztos, hogy teendője a verseny- 
istállóhoz kapcsolódott.

A következő adat Nemeskéri-Kiss Gézától származik, aki az “Egy élet 
emlékei” című visszaemlékezésében az 1881 utáni gödi viszonyokról azt 
írja: “A lóistállókon kívül Gödön nagy tehenészet és juhászat is volt és 
két versenylóistálló, igen szépen tartott tréningpályákkal. Itt tartották a 
versenyló tulajdonosok telivérjeiket, amelyeket fóleg Angliából hozatott 
trainerek készítettek elő a versenyekre."
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Ezek az idomárok a volt XXVIII-as, ma Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utcában laktak, az itt épült és még ma is meglévő villákban. A lóápolók 
- így az 1876-tól Í880-ig itt tartott Kincsem versenyló sváb Franz nevű 
ápolója is - az istállóval szemben állott lakóépületben laktak. Magában 
az istállóépületben, annak jobb sarkában is volt egy két helységből 
(szoba-konyha) álló lóápolói lakás, melyből jobbra is, balra is egy ajtón 
át az istállóba lehetett jutni. A lakóépületben pedig öt lakás volt. 1945- 
ben - miután a Göd pusztán lévő kúriájukat el kellett hagyniuk - ezen 
lakások egyikében húzódott meg feleségével Nemeskéri Kiss Sándor, a 
Kincsem telep tulajdonosa.

A lakóépületet 1983-ban történt lebontásáig, a következő lakók lakták: 
Bíró János, Fazekas Pál, Búth János, Peredi László, Udvari Károly.

Az istállóépület déli oldalánál állt még egy fabarakk istálló, melyben 
az enyhén megbetegedett lovakat ápolták, pihentették. Ezt az istállót 
1945-ben a lakosság széthordta.

Volt még egy szín (fészer) is, amely az épületegyüttes csárda korából 
maradt meg és a kocsival-lóval érkező vendégek lovainak elhelyezésére 
szolgált. Ezt az épületet a telep versenyistálló korában takarmány (széna, 
zab) tárolására használták.

A Kincsem telepnek az istálló és a lakóépület alakjából adódóan egy 
szépen karbantartott négyszögletes udvara volt. Ez az udvar fehér 
murvával volt vastagon behintve, melyet a lóápolók naponta szépen fel
gereblyéztek. Az istálló valamelyik ajtaját, vagy a kijáratot 
megközelíteni csak a fal mellett volt szabad. Erre a rendre következete
sen vigyázott a telep utolsó, egyébként német származású vezetője, 
Tornán János.

Az istálló kétszárnyú ajtajai és az ablakainak fa részei kékre voltak 
mázolva, az istálló fala belülről pedig a szemnek megnyugtató, nagyon 
világos drapp színre, inkább kellemes vajszínűre volt festve.

A csodakanca boxa, amelyben a versenyló állott, tiszteletből mindig 
üresen állt, szépen kitakarítva, és a box sarkában egy vázában mindig 
volt egy-két szál virág, melyet az alagi idomárok, a Magyar Lovaregylet 
idelátogató tagjai helyeztek oda.

Az épületegyüttes északi oldalán (a mai Köztársaság út felé) volt még 
egy, a telepre szóló bejárat, az úgynevezett “kiskapu”, többnyire ezen 
közlekedtek a lóápolók családtagjai.
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A Budapest-Vác főközlekedési útról a telepre való betérő út felett egy 
ízlésesen megépített és díszített kapu volt, melyet a háború alatt a szov
jet harckocsik kidöntöttek, letapostak.

A versenylovak kifutói, karámai a mai “Álba telep” helyén voltak, a 2. 
számú főközlekedési út és a Duna között.

A Kincsem telep vízszükségletét az udvaron, a régi időkben létesített 
két kút biztosította. Az egyik az udvar kelet-nyugati középtengelyében, 
az istállóépület előtt, a másik ugyanezen a tengelyen, a lakóépület előtt 
volt. Ez utóbbi kút 1953-ig egy betonlappal volt lefedve és üzemen kívül 
volt. Eddig az időpontig (1953) úgy a lakók, mint a lovak az istálló előtt 
lévő kútból ittak. Ez volt az a híres, gödi vizet adó kút, melynek vizén 
kívül más vizet Kincsem, a híres versenyló, nem volt hajlandó meginni. 
Ennek a kútnak felépítményét szedték szét és szállították el az 1970-es 
évek elején abból a célból, hogy Budapesten a Kerepesi úti lóversenypá
lyán létesítendő Kincsem parkban felállítsák.

Ebből akkor egy kis affér is támadt, mert az ott lakó családok nem 
akarták engedni a kút szétszedését és elzavarták a három, e célból 
odaküldött munkást. Másnap azonban egy hivatalos ember jelent meg, 
kezében valamilyen okmánnyal és leszereltette a kutat. A kút ma az 
előbb említett “Kincsem park”-ban látható, a csodakanca szobrával 
együtt. Az eredeti Kincsem kút leszerelése után a telep lakói a Gödi 
Termelőszövetkezet által üzembehelyeztetett másik kútból vették a vizet.

A negyvenes évek elején a Kincsem telep egy olyan ünnepség 
helyszíne volt, amit a verhetetlen csodakanca, a valamikor Gödön idomí
tott Kincsem emlékére rendeztek. Mint az ismeretes, a római kocsi- 
versenyek óta az egyes versenyistállóknak megkülönböztető jelük, 
színük volt és van ma is a lóversenyeknél. Ebben az időben a Kincsem 
telepen nevelt és idomított lovakon lovagoló zsokék lila-fehér színű zub
bonyt viseltek. így ezen az ünnepségen, amelyet a Magyar Lovaregylet 
szervezett, a meghívókat is ezek a színek díszítették. Ekkor méltatták 
Gödön eddig utoljára a nagyhírű elődöket, a telep korábbi vezetőit, Hesp 
Róbertét, az első idomárt, az ügyes zsokékat és az ötvennégy versenyen 
induló és mindannyiszor győző angol telivén. Kincsemet. Abban a 
boxban, ahol a híres versenyló állott, egy fémből öntött emléktáblát 
helyeztek el (Nemeskéri-Kiss Sándor szövegével és ajándékaként), 
amire számos lila-fehér szalagos koszorú került. A tábla ma a
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Mezőgazdasági Múzeumban van, Kincsem csontvázával együtt.
1944. december 9-én ért a front a Kincsem telepre. Az ott lakó emberek 

mind a biztonságosnak vélt pincébe vonultak le és ott érte őket a 
bevonuló szovjet hadsereg. Az egyik lakó elmondása szerint a Kincsem 
telepre bevonuló szovjet katonák lekiabáltak a pincébe, hogy az ott lévők 
kezeiket feltartva jöjjenek fel, menjenek lakásaikba.

A telepre egy század szállásolta be magát. A szovjet katonák az istál
lóban lévő telivér versenylovakat mind kivezették, kocsiba akarták 
fogni, rájuk akartak ülni, természetesen egyik művelet sem sikerült 
nekik. Ütötték-verték az értékes állatokat, azok meg nyerítettek kínjuk
ban, elfutottak, amerre láttak. Göd abban az időben néhány napig tele 
volt kóborló versenylovakkal.

Az épületegyüttesre sem következett jobb világ. Az egymást váltó 
gazdák, akár a gödi termelőszövetkezetnél, akár a gödi tanácsnál nem 
tartották ezt a helytörténeti szempontból jelentős épületet érdemesnek 
arra, hogy a legkisebb mértékben is karbantartsák és fennmaradását biz
tosítsák.

A Kincsem telep lakóépületét 1983-ban a Göd Nagyközségi Tanács 
lebontatta és helyébe ezt a jelenleg még meglévő keleti bazárt építtette, 
megszüntetve ezzel Göd egyik (a három közül) műemlék építményét.

A Nemeskéri-Kiss kastély

A volt Nemeskéri-Kiss kastély a Budapest-Vác főközlekedési úttól 
keletre, mintegy egy küométerre található. Jelenleg a Dunamenti 
Termelőszövetkezet központi épületegyüttesének részét alkotja. Az 
épület valószínűleg a gödöllői Grassalkovich uradalom egyik majorjá
nak központi bázisa, talán a gödi gazdaságot irányító jószágigazgató 
lakóhelyéül szolgált.

Valószínűsíthetően itt lakott az 1824-ben elhalálozott Majerffy József, 
aki a gödi régi temetőben van eltemetve. A kastély építésének időpontja 
a XIX. század közepére tehető.

Az épületbe a Nemeskéri-Kiss család, a gödi birtok megvásárlása után 
költözött, Véghles mellett második otthonként használva azt. A család
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végleges otthonául az épület 1918 - a Felvidék Csehszlovákiához 
csatolása és a véghlesi 20000 hektáros birtok elvesztése - után vált.

A kastély építészeti leírása:
Egy szabadon álló L alakú földszintes klasszicizáló építmény bizonyos 

átalakításokkal. Az épület egyik ága kelet-nyugati, a másik észak-déli 
tájolású. A nyugatra néző főhomlokzat bal oldalán négy magas lábazatú 
oszlop által tartott tornác, sarkain féloszlopokkal. A tornácra két egyenes 
záródású, szögezett ráccsal ellátott ablak és középen egy ajtó nyílik. 
Mellette, ablak-ajtó-ablak beosztású rizolit félköríves ablakokkal és 
ajtóval. Az épület tovább ablak-ajtó-ablak-ablak-egy befalazott ajtó
négy ablak beosztású. A nyflások mélyített kerettel, egyenes záródásúak. 
Keleti homlokzata ablak-ajtó-három ablak beosztással épült. Két oldalán 
egyegy toszkán féloszloppal kiképzett benyíló, ajtó-ablak-öt toszkán 
féloszloppal kialakított csukott folyosós részből áll. A fal sávozott. 
Profilírozott párkánnyal és magas lábazattal.

Az épület másik szárnyának (észak-déli fekvésű) délre néző oldalán 
kilenc toszkán fejezetes lábazat nélkül oszlopos tornác, szélein fél
oszlopokkal, egyenes záródású nyílásokkal, az ablakokon fűzött ráccsal. 
Az oszlopok felett magas gerendázat. A belső helységek sík 
mennyezetűek.

Az épület kelet-nyugati szárnya alatt, arra merőlegesen és az épületet 
nyugat felé elhagyva egy hosszú boltozott borospince található.

A kastély 1944. december 9-ig Nemeskéri-Kiss Sándor és Géza család
jának lakóhelyéül szolgált, a család régi bútoraival, berendezési tár
gyaival berendezve, képeivel, festményeivel, vadászati trófeáival 
feldíszítve.

Az épületben megfordultak az elmúlt idők nagyjai, így I. Ferenc József 
király, Albrecht főherceg, József főherceg tábornagy, a sziámi (Thaiföld) 
király, Horthy Miklós kormányzó, és az akkori Magyarország arisz
tokratáinak többsége.

“Vendégül látta” ez az épület az 1919-es tanácsköztársaság gödi direk
tóriumának tagjait, majd a megszálló román hadsereg tisztjeit is. Meleg 
vendéglátásban részesítették itt 1939 őszén a menekülő lengyel hadsereg 
tagjait, elbújtattak itt - féllegalitásban - néhány, német hadifogolytábor
ból szökött francia katonát, de nem látott ez a kastély meghívottként 
egyetlen német katonát sem.
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1944. december 9-től 1945 szeptemberéig, különböző szovjet harcoló 
és kiszolgáló egységek szállásoltak benne, ami a kastély teljes ki
fosztását eredményezte.

Ezt követően különböző idetelepült családok költöztek, főleg az észak
déli szárny szobáiba, önkényesen átalakítva, leválasztva egyes 
helységeket. Ez az állapot mintegy huszonöt évig tartott és az épület 
majdnem végzetes pusztulásához vezetett. A Termelőszövetkezet anyagi 
helyzete ebben az időben nem tette lehetővé az épület állagának 
megóvását, még kevésbé felújítását.

Az 1980-as években került a Termelőszövetkezet Murvai Zoltán elnök
sége alatt olyan anyagi körülmények közé, hogy az elnök lelkes 
tevékenysége eredményeként hozzá lehetett kezdeni a kastély rekon
strukciójához. Ez a munka látványos eredményt hozott, ám nem nyert 
teljes befejezést.

A prosperáló termelőszövetkezet rendszerváltás utáni alapvető meg- 
gyöngítése következtében a kastély további sorsa teljesen bizonytalan.

A régi szeszgyár a Dunaparton

Göd három legrégebbi építménye közül az egyik a fennállása alatt több 
funkciót is ellátó Régi Szeszgyár (Pálinkaház). Ott állott a mai 
Köztársaság út tengelyében a Dunaparton, a Kissziget északi végével 
szemben.

Építése a Grassalkovich “birodalom” kialakulása utáni időkre 1736 és 
1800 közé tehető. Építtetője Grassalkovich Antal (1694-1771), vagy 
annak közvetlen örököse.

Az épület méreteit illetően csak a még élő szemtanúk becsült adataira 
hivatkozhatunk. A gyár hossztengelyével a Dunával párhuzamosan épült 
és mintegy 50 méter hosszú, 12-15 méter széles, téglalap alakú épület 
volt. Falai égetett, igen jó minőségű téglából és terméskőből készültek, 
körülbelül 80 cm vastagok voltak. Gerendái 30x30 cm vastag időtálló 
vörösfenyő gerendák, melyeken még 1946-1947-ben sem látszott a 150- 
180 év, amit a helyükön töltöttek.

Az építmény Duna felől nézve jobb oldali része alatt egy vastagfalú és
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-mennyezetű, boltíves, mély pince volt. A pincehelységet középen elhe
lyezett négy pillérköteg osztotta kilenc egyenlő részre. Ezeket a pil
lérekre futó hevederívekkel választott boltozatok fedték. A pince fölötti 
szint mintegy két méter magasan helyezkedett el, az országút felőli 
oldalról nézve. A két bejárati ajtóig téglából épített lépcsőkön lehetett 
feljutni. Az épület ablakai egymástól azonos távolságra elhelyezett 
tipikus magtárablakok voltak, melyek a padlószinthez viszonyítva ma
gasan helyezkedtek el. Ezek az ablakok belülről is szegmentívesek és 
rézsüsek voltak. Fent a pince felett eredetileg két helység volt. A két 
helység közötti válaszfal középső részének aljából nyílott rézsüsen lefelé 
a pincébe egy ablak.

Az épület helyén, az építés kezdetekor már állott a többszáz éves épít
mény, egy őrtorony. Ezt az őrtornyot, illetve annak még ép részeit, a régi 
szeszgyár építői belefoglalták az épületbe (ezek voltak a pincénél tár
gyalt pillérkötegek) és így kétszáz éven át megóvták a pusztulástól.

Az őrtornyot, az Anjou királyaink korában, esetleg Zsigmond idejében, 
a valószínűleg akkor még meglévő római alapokra építették. Az őrtorony 
alapterülete mintegy 10x10 méter volt, kijárata a Duna felé nyílt, és az 
ötvenes évek végéig szerepelt az Országos Műemlék Felügyelőség nyil
vántartásában is. Ezt az őrtronyot egy téglából épített boltozatos alagút 
kötötte össze a Kincsem telep 1983-ban lebontott lakóépülete alatti 
mélyépítésű (kétszintes) pincerendszerrel. Az alagutak és a két épület 
helyén korábban létező építmények 1736 előtti funkciója felderítetlen, 
előttünk ismeretlen.

A szeszgyárépület előtt, annak északi végétől az országút felé (keletre) 
mintegy 20 méterre volt egy kút, melynek vize nyolc méterre volt a föld 
felszíne alatt. A kút két méter átmérőjű, téglával kirakott, kerek formájú 
építmény volt. A víz szintje felett volt a kút falában egy kis boltozatos 
nyílás, amely valószínűleg az őrtoronyba vezető, egy másik alagút egyik 
vége volt.

A régi szeszgyárépület funkciója a gödöllői központú, hatalmas 
Grassalkovich földbirtok terményeinek feldolgozása és - a dunai uszá
lyokon való elszállításig - tárolása volt.

A terményfeldolgozás az épület elkészülte utáni időkben a pincét és a 
fölötte lévő szint felét igénybevevő serfőzdében történt, ahol a birtokon 
termett árpát főzték sörré. A XIX. század közepe táján az épület már
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szeszgyárként működik, valószínűleg az újabb tulajdonosok elgondo
lásának és gazdasági céljainak megfelelően. Ezt bizonyítják a korabeli 
térképek is, melyek gyárként jelzik az épületet. A másik terem 
magtárként hasznosult, akár a dunai hajókon innen el vagy ide szállí
tandó gabona, akár az előbb sör majd szesz alapanyagául szolgáló ter
mények feldolgozásig való tárolására. 1867 után, miután az épület 
Nemeskéri-Kiss Miklós tulajdonába került, ipari célra már csak rövid 
ideig használták. A pince feletti szintjén három-négy, egyszerű cseléd
lakást alakítottak ki, ahová a kiöregedett gazdasági alkalmazottakat 
helyezték el halálukig. Az épület nagy része azonban teljesen üresen, 
használaton kívül állt.

Utolsó funkciója 1944 őszén az volt, hogy a bombázások elől ide 
helyezték el a Budapesti Közlekedési Múzeum vasúti mozdony és kocsi 
modelljeit, remélve, hogy itt biztonságban vészelik át a háborút.

A háború és a front közeledtekor a környék lakói a biztonságosnak vélt 
pincéjében húzták meg magukat.

Az épület a háború után - gazdátlan lévén - ebek harmincadj ára került, 
az ott lakó néhány család elköltözött onnan és ezzel megkezdődött az 
épület spontán, minden terv és engedély nélküh szétrombolása, bontása. 
Ez a dicstelen munka az ötvenes évek közepére be is fejeződött. A régi 
szeszgyár kiváló téglái, kövei és gerendái megtalálhatók Göd akkoriban 
épült családi házainak falában, tetőszerkezetében.

Az alsógödí számozott utcák

Délről a mai Pázmány Péter utca, északról a Mihácsi György utca déli 
oldala telkeinek hátsó határa, keletről a Budapest-Vác vasútvonal az 
Alagút utcáig, onnan tovább az országút, nyugatról a Duna képezte a 
századforduló táján kialakuló, előbb Kisgödnek, később Alsógödnek 
nevezett terület magvát.

Ez a terület közigazgatásilag előbb Sződhöz, később 1929-ig 
Felsőgödhöz tartozott. A községnek elsősorban a nyaraló jellege került 
előtérbe, de állandó lakosainak száma is egyre inkább nőtt.

A település utcái nem spontán, hanem mérnöki kimérés eredményeként
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alakultak ki, méghozzá két egymástól független parcellázás 
következtében. Ez nyilvánvalóvá válik előttünk, ha az előbbiekben 
meghatározott terület térképét vizsgáljuk.

Az utcák száma abban az időben harminc volt. Elnevezésüket az 
országban egyedülállóan New-’förk-i mintára római számokkal jelölték 
meg. A jelölések kulturált zománcozott utcanévtáblán kerültek az 
utcasarkok kerítéseire. Az utcák számmal való jelölései bizonyos logikai 
rendben, elsősorban délről észak felé nőttek, de szerepet kapott a nyu
gatról keletre való számozás is.

Nézzük az utcákat a számozási rendjük szerint:
I- es utca
II- es utca 
ni-as utca
IV- es utca
V- ös utca
VI- os utca
VII- es utca
VIII- as utca
IX- es utca
X- es utca
XI- es utca
XII- es utca
XIII- as utca
XIV- es utca
XV- ös utca
XVI- os utca
XVII- es utca
XVIII- as utca
XIX- es utca
XX- as utca
XXI- es utca
XXII- es utca
XXIII- as utca
XXIV- es utca
XXV- ös utca
XXVI- os utca

Pázmány Péter utca 
Berzsenyi Dániel utca 
Hét vezér utca 
Kusche Ernő utca 
Vécsey Károly utca 
Tompa Mihály utca 
Vörösmarty Mihály utca 
Schweidel József utca 
Budai-Nagy Antal utca 
Leiningen Károly utca 
Kossuth Lajos utca 
Gorkij utca 
Kodály Zoltán utca 
Vasvári Pál utca 
Petőfi Sándor utca 
József Attila utca 
Béke út
Bischof házaspár utca 
Jávorka Sándor utca 
Iskola köz (megszüntetve) 
Alkotmány utca 
Luther Márton utca 
Kernstock Károly utca 
Szabadságharcos utca 
Táncsics Mihály utca 
Török Ignác utca
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XXVn-es utca 
XXVm-as utca
XXIX- es utca
XXX- as utca

Bartók Béla utca 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
Lánchíd utca 
Szent István utca

Ez a számozott utcarendszer nem nyerte el a közben önálló közigaz
gatási egységgé vált község vezetőinek tetszését, mert a későbbiekben 
beépített, illetve parcellázott területek utcáit már nem számokkal 
jelölték. Ennek következtében kétféle elnevezésű utcák voltak 
Alsógödön. A történelmi központ utcái számozottak maradtak, a később 
kialakult részek utcái pedig “semleges” neveket kaptak. Például Margit 
utca, Lajos utca, Rózsa utca stb.

A számozott utcák a tanácsrendszer bevezetéséig maradtak fenn, 
amikoris átkeresztelték őket.

Ma már csak a régen Alsógödön lakó emberek emlékeznek ezekre a 
számokkal jelölt utcákra, de a mai fiatal gödieknek sem árt, ha megis
merik lakóhelyük múltjának ezt a részét.

Göd, a régi térképeket olvasva

A térkép egy területet, vagy helység történetét kutató, tanulmányozó 
számára egy sok mindenről árulkodó, de legalábbis több dolgot sejtető, 
a következtetések levonását elősegítő színes rajzolt lap. Göd 
kialakulásáról, fejlődéséről kívánok értekezni, három különböző idő
szakban készült térkép segítségével.

Mikor is készült a legrégebbi térkép? Azt a térképészeti felmérést, 
amelynek alapján az első pontosnak mondható térképlapok elkészültek, 
Mária-Terézia királynő rendelte el és 1782-től 1785-ig tartott. Ennek a 
felmérésnek alapján készült térképek méretaránya, méterre átszámíva 
/mert bécsi mérföld alapján készültek/ 1:28850.

Göd területét és környékét ábrázoló lapok, melyek közül az egyiknek 
felirata a következő: COLLO. XIY SECTIO 18. THEILE DES PESTEK 
MD. NEOGRADER COMITAS. AUFGENOMEN IM JAHR 783.0. 
RDIENT GALLAHAM VON TEUTSCHMEISTER.

A másik, a csatlakozó térképlap felirata: COLL. XIV SECTIO 19.
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THEIL DES PESTEK COMTTAS, AUFGENOMEN IM JAHR 783. 
VON OB; UEUT. ABAFFY VON FÜRST KINSKY. Ez utóbbi tér
képlap elkészítésében már egy magyar főhadnagy is résztvett, mégpedig 
nem is akármilyen családi névvel, egy herceggel párban.

Mit látunk ezen a térképen? Délről észak felé haladva egyértelműen 
van feltüntetve a dunakeszi révátkelő. Ez az átkelőhely már a római kor
ban, sőt azt megelőzően is a Dunán való átkelést szolgálta. A térképen 
két nyelven, németül “Überfahr” és magyarul “Rév” van megjelölve. 
Keletről nyugat felé haladva Fót felől egy út vezet a révhez.

A Pest-Vác-i országút a dunakeszi rév magasságáig a jelenlegi 
nyomvonalától keletre halad. Dunakeszi községen, például a templom 
mögött megy keresztül. Az országút szántóföldek és legelők között halad 
Vác felé. A térképen jól beazonosítható pont a mai Nemeskéri-Kiss 
Miklós út és az országút találkozási pontja. Ez a földút pontosan a mai 
nyomvonalán halad Sződ felé.

A nagyközség mai területén egyetlen épületet sem találunk. A terep 
pusztaság jelleget tükröz. Az országút, körülbelül a mai Pesti úton lévő 
Vas és Edényboltnál kitér az akkor még nem létező vasút vagy talán a 
mai József Attila utca vonalára és azon halad az Alagút utcáig, majd azt 
követően visszatér a ma is használt 2. főközlekedési út vonalához. Az út 
egy másik ága, ugyancsak a Vas- és Edénybolt magasságában a Duna 
felé tér el és nagyjából a mai Petőfi Sándor utcán halad az Alagút utcáig, 
ahol egyesül a másik, a kelet felé kitért úttal.

Az országút kétfelé ágazásának, majd egy kilométer után újra egy 
nyomon való haladásának a térképen különösebb okát nem látni. 
Elképzelhető legegyszerűbb ok, hogy az út eredeti nyomvonalának ez a 
szakasza elkátyúsodott és új, járhatóbb nyomot kerestek az akkori 
közlekedők.

Megvan már abban az időben is a mai Alagút utca nyomvonalán egy 
földút, valamint a Köztársaság út régi megyei útja.

A Gödi sziget úgy észak, mint dél felé nagyobb /hosszabb/ a jelenlegi 
állapotnál, sűrű erdő borította már akkor is. A Gödi sziget északi csú
csától 300 méterre Vác felé, kezdődik az akkor még a Duna közepén 
elhelyezkedő Fegyveresi sziget. Ez a sziget mégegyszer olyan hosszú 
mint a Gödi sziget és a szélessége is duplája annak.

Igaz, hogy a török már száz éve kivonult erről a vidékről, de Göd
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1782-1785 felmérés
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Árpádkori falva helyén még ezalatt az idő alatt sem vert gyökeret az élet. 
Ezt a területet, amint azt a különböző okmányokból tudjuk, 
Grassalkovich Antal kaparintotta meg, a régi falu újratelepítése vagy 
nem állott érdekében, vagy nem jutott eszébe. Várni kellett negyven
ötven évet, hogy az emberi élet jelei a következő felmérés alapján 
készült térképen már feltüntethetők legyenek.

A második térképészeti felmérést az ország területén történt 
nagymérvű változások, városok, falvak gyarapodása, utak sőt vasútok 
építése tették szükségessé.

Ez a felmérés 1829-től 1866-ig tartott és az ennek alapján készült 
térképek is - hasonlóan az első felmérés térképeihez 1:28850 mére- 
tarányúak.

Mit mutat Göd területe ezen a térképen? A dunakeszi révátkelő és a 
hozzávezető út, a római időktől fogva megvan, így itt is láthatjuk. A 
Pest-Vác-i országút már a jelenlegi nyomvonalon halad. Az országút 
mellett jobbról is, balról is fás ligetek váltakoznak legelőkkel egészen a 
mai művelődési ház területéig. Onnan észak felé haladva, a terep fák 
nélküli pusztaság.

Az országút keleti oldalán már abban az időben is, pontosan a mai 
nyomvonalán haladt a mai Nemeskéri-Kiss Miklós út, az Alagút utca és 
a Köztársaság út. Ezek fontos és főbb közlekedési utak voltak.

A Gödi sziget mintegy száz méterrel hosszabb észak felé a jelenlegi 
állapotánál és a mai Álba teleppel szemben még létezett a körülbelül egy 
kilométer hosszú és 250 méter széles Fegyveres! sziget. Ezt a szigetet a 
Duna szabályozása kapcsolta immár véglegesen a Szentendrei sziget 
szárazföldjéhez.

Milyen épületek voltak ebben az időben Göd területén? A legtöbb 
épület “Puszta Göd” /így nevezi a térkép/ térségében állott, többnyire 
ugyanazok, amelyek 1945-ig ott voltak feltalálhatók. Kivételt képeznek 
azok a gazdasági épületek, amelyeket Nemeskéri-Kiss Pál építtetett a 
gazdaság korszerűsítése során, a múlt század legvégén és a XX. század 
elején. Ilyenek a szeszgyár, a modern tehénistálló, a dohánypajták stb. 
Létezett azonban három ház a mai TSZ. irodaház és a Lukashíd között 
az Alagút utca északi oldalán. Ezekről az épületekről már nincsenek 
adataink. Megvolt már akkor is a mai Köztársaság út északi oldalán az 
erdőőrház, amely átalakítva ma is áll. Az új thermálfürdő bejáratától
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nyugatra mintegy kétszáz méterre volt egy gémeskút, valószínűleg az itt 
legeltetett állatok itatására szolgálhatott.

A Kincsem telep épületei is szerepelnek a térképen “Kódi csárda” 
néven, bizonyítva, hogy ezek az épületek korábban az útmenti fogadó 
funkcióját látták el a Pest-Vác-i országúton a mai Megyeri csárdával 
/akkori nevén Sas csárda/ Dunakeszi falvával egy állomás láncot 
képezve Pest és Vác között.

A csárdától nyugatra a Dunaparton állt az úgynevezett Régi szeszgyár, 
nem egy, hanem három épülete. Egy kisebb épület közvetlenül a Duna 
parton állt, egy másik pedig a szeszgyár északi vége mellett.

A dunaparton, a szeszgyártól mintegy háromszáz méterre északra volt 
egy téglavető telep, mellette két hosszú épülettel. Ezekről az épületekről, 
annak ellenére, hogy az 1920-as térképeken is szerepelnek nem tudunk 
semmit.

A dunaparton észak felé haladva, a felsőgödi strand területén is volt 
egy téglavető telep néhány épülettel. A mai Németh László általános 
iskola környékén pedig egy szélmalom volt található.

Ennek a térképészeti felmérésnek az idejére esik /1829-1866/ a Pest- 
Vác-i vasútvonal megépítése is, ami a Göd területét átfogó két térképlap 
/XXXII-48. és XXXn-49./ közül még csak az egyiken, a dunakeszin 
szerepel, az Alagút utcai aluljáróig /Lukashíd/ történő megépítettséggel.

A vasút elkészülte, több gödi épület további megépítését hozta magá
val, nem beszélve magáról a gödi állomásról, melynek épületében létre
hozott királyi várótermét Gödöllőre menve többször igénybevette I. 
Ferenc József király és felesége Erzsébet királyné is.

Ennek a térképészeti felmérésnek alapján készült térképeket azután, a 
kiegyezést követő rohamos fejlődés miatt szinte folyamatosan 
kiegészítették és így ezeknek a pontosításoknak az eredményeként 
született meg az 1920-as állapotokat rögzítő l:25000-es méretarányú 
Göd területét ábrázoló térkép.

Ezen a térképen nyomon követhetjük Felsőgöd és Alsógöd 
kialakulását, közigazgatási határait és Szód mint anyaközség határait a 
két kisközség körül. A térképen jól látható, hogy Felsőgöd és Alsógöd 
határa kizárólag a beépített területekre korlátozódik, így van ez 
különösen Alsógöd esetében, míg Felsőgöd birtokolja a vasút nyugati 
oldalán az akkor még parcellázatlan szőllős területet, valamint a
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Ill-ik térképészeti felmérés (1872-1884) 
Pontosítva 1920
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Dunapart beépítetlen részeit is.
Délről északra haladva a Budapest-Vác-i vasútvonal mentén, a mai 

Pázmány Péter utcától a Kincsem telepig találjuk a vasút és a Duna 
között harminc utcájával, a múlt század nyolcvanas éveiben kiparcellá
zott Alsógödöt. Ezt a parcellázást - ha alaposabban megvizsgáljuk a 
térképen az utcák elhelyezését - láthatóan három részletben hajtották 
végre.

Egy külön rész volt az akkor már versenyistállóként működő Kincsem 
teleptől a Török Ignác utcáig az országút és a Duna közötti terület. Ez 
csak három utcát foglal magába, mégpedig a mai Szent István a Lánchíd 
és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcákat.

A másik parcellázási ütem a mai Alkotmány utcától a Kossuth Lajos 
utcáig a vasút és a Duna közötti területet foglalta magába.

A harmadik ütem a Pázmány Péter utcától a Kossuth Lajos utcáig, az 
országút és a Duna közötti terület parcellázását jelentette.

A térképre nézve, felvetődik a kérdés : Mi volt az Alkotmány utca és a 
Török Ignác utca, az országút valamint a Duna által határolt területen? 
Miért maradt ki ez a terület egy ideig a parcellázásból, illetve a beépítés
ből? A válasz az, hogy ezen a területen volt lovag Eloch-Reisberg 
téglagyára, melynek nyolc épülete /munkáslakások, irodaépület, üzemi 
épületek/ még szerepel az 1920-as térképen, noha a téglagyár akkor már 
nem üzemelt. Területe már parcellázásra előkészítve, szaggatott vonallal 
jelzett, tervezett utcákkal van ábzázolva. Az agyagbányául szolgáló 
hatalmas gödör, ma is megvan, mint Göd “Feneketlen” tava. A téglagyár 
épületeiből mára már csak kettő áll: Az egyik szemben a művelődési 
házzal egy hosszú épület, a másik a Szabadságharcos utca másik felén a 
Pesti úttal párhuzamosan. Mindkettő a téglagyár munkásainak lakásaiul 
szolgált.

Lovag Eloch-Reisberg nem csak téglagyárával hagyott nyomot Göd 
területén, hanem villaépítkezéseivel is. Floch jó üzleti érzékkel felis
merte azt a lehetőséget amelyet Göd földrajzi helye nyújtott és a kipar
cellázott Göd területén mintegy tizenkettő-tizenöt a kor igényeinek 
megfelelő villát építtetett, bérbeadás és értékesítés céljából. Ezek az 
épületek a harmincas évek közepén még egyértelműen felismerhetők 
voltak stílusukról, és okkersárga színükről. Azóta átalakították, átfestet
ték őket, némelyik a lebontás sorsára jutott.



Göd, a térképeket olvasva 85

Floch ezeket a villákat - miután akkor még csak az éppencsak kijelölt 
utcáknak nevük sem volt, sorszámmal látta el. Az egyes számot például 
a mai József Attila utca és az Alagút utca sarkán lévő viselte.

Kilóg a parcellázási rendszerből, elsősorban tájolásával, a MTA. 
Biológiai Kisérleti Intézet telepéül szolgáló Huzella “birtok”, melyet 
nyilvánvalóan a terület parcellázása előtt mértek ki, mert szemmel 
láthatóan nem illeszkedik a körülötte kialakított utcák, telkek rendjébe. 
Ezt a területet a múlt század utolsó negyedében vásárolta meg Dr. 
Huzella Tivadar neves orvostudós édesapja, a nem kevésbé híres, olasz 
származású. Váci utcai nagy sportáruház tulajdonos.

Az Alagút utcától északra haladva, a vasút és az országút által határolt 
terület ebben az időben még a Nemeskéri-Kiss birtok szerves része, 
bokros, homokos terület. Hasonlóképpen beépítetlen és legelőként szol
gált a Köztársaság úttól északra elterülő dombos rét, az “Ürge dombok” 
területe.

A Kincsem teleptől északra az országút és a Duna közötti rész 
országútmenti oldalán, a mai Álba telep helyén a versenylovak karámai 
és néhány kisebb megművelt tábla föld volt.

A Dunaparton a bolgár kertészeknek bérbeadott és mintaszerűen meg
művelt földek terültek el. A többi részen két halastó és legelők voltak.

A vasút keleti oldalán Göd pusztán már áll a korszerű ipari szeszgyár, 
melyet a gödi vasútállomással egy keskenyvágányú mezőgazdasági 
kisvasút köt össze.

A Nemeskéri-Kiss birtok északi szomszédja Schöffer Bódog felépíti az 
Ilka majort, a mai Újtelepet, ahol emeletes kastélyt építtet. Ezen birtok 
szőlőparcellájának területén volt Krisztus után a negyedik században a 
római limes előterét oltalmazó egyik katonai tábor.

Felsőgöd a Budapest-Vác-i vasútvonal keleti oldalán, délről a mai Terv 
utca által határolva már teljesmértékben parcellázva és többé-kevésbé 
beépítve szerepel. Feltűnik a térképen a Lenkei János utca déli oldalán 
egy négy utca által határolt üres terület. Ezen a helyen a mai óvoda és a 
régi iskola épült későbben. Ki van parcellázva ám teljesen beépítetlen a 
mai Duna út és a község akkori közigazgatási határa, valamint az 
országút által határolt terület a vasút nyugati oldalán. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a felsőgödi sportpálya és a vele szemben lévő terület 
az országútig, akkor még Nemeskéri-Kiss birtok, így nem tartozott
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Felsőgödhöz, hanem Szód része volt.
Keletről a vasút, nyugatról az országút, délről a Duna út, északról Göd 

mai közigazgatási határa által határolt terület nem volt sem parcellázva, 
sem beépítve. Ezen a területen szőlő és gyümölcsös volt, valamint a múlt 
század közepén létezett szélmalom helyén egy szélmotort jelez a térkép, 
amely valószínűleg a szőlő és a gyümölcsöshöz szükséges vizet szivaty- 
tyúzta az ott lévő kútból.

A kertváros ebben az időben már ki van parcellázva, a parcellázott 
terület északi határa azonban nem egyezik meg a maival, hanem a 
Bocskai utca vonalában húzódik. Ennek a területnek a beépítettség! foka 
mintegy 20%-os.

A három különböző korban készült térképet olvasva, így nézett ki Göd 
az elmúlt 160 év három periódusában. Lehetett volna még több a 
helytörténetet érintő dologra kitérni, akár az épületeket, az utak 
nyomvonalát, vagy Göd nevezetesebb személyeit megemlítve, de ebben 
a dolgozatban a térképen látható tereptárgyak “olvasásához” ragaszkod
tam.
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Gyüre János:

“Si monumentum requires,circum spice”
“Ha emlékeket gyűjtesz,csak nézz körül”

Történetek néhány gödi földrajzi hely 
nevének keletkezéséről.

Az alábbi kis történetek, legendák nem tartoznak szorosan véve a 
helytörténet kategóriájába, de mivel ezek is gödi vonatkozású 
eseményeket rögzítenek és félő, hogy ha nem Írjuk le és közöljük őket, 
ez idő múltával örökre a feledés homályába vesznek.

Ezért úgy véljük, ezeknek az írásoknak is helye van a Göd történetét 
tartalmazó Almanachban.

A Sándor fűz

Volt a gödi “vadaskert”-ben s mai labdarúgó pálya mellett lévő platán
fasor alsó /a pulykaház felé eső/ végénél egy hatalmas szomorúfűzfa. 
Agai a földig csüngtek és egy nagy kerek sátrat képeztek az egy méter 
átmérőjű törzse körül. Ez a nagy fűz ott állott még 1948-ban is, azután 
valakiknek egyszercsak útjában állt, -pedig nem zavarta sem a sétaút 
vonalát, sem a sportpálya területét-, kivágták, elpusztították.

Ennek a szomorúfűznek, a vadaskertben lévő más erdei fákkal ellen
tétben története van. Történt egyszer a múlt század utolsó harmadában, 
1884-ben, hogy a terület fiatal birtokosa Nemeskéri-Kiss Pál a vadaskert 
újonnan kialakított útjain sétált szép feleségével Szapáry Vera grófnő
vel, aki első gyermeküket várva a kilencedik hónap vége felé járván las
san lépkedett férje oldalán. A fiatal férj a séta során a vadaskert egy 
másik részén, zsebkésével levágott egy fűzfaágat egy többszáz éves 
fűzóriásról. Ezzel az ággal a kezében haladtak, most már vissza a kúria
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felé, vidáman csapkodva a bokrok ágait a pálcával.
Egyszercsak az akkor nemrég ültetett platánfasor végénél a fiatal asz- 

szonynál jelentkeztek az újszülött jövetelét jelentő fájások. Az ifjú férj 
,hogy mindkét kezével átölelhesse és tarthassa feleségét, a sétaút mellet
ti vizenyős árok partján földbeszúrta a kezében tartott fűzfavesszőt, Most 
már minden erejével azon volt, hogy feleségét a házba vigye és minél 
előbb az ilyenkor szokásos bábaasszony és orvos kezére adja.

Minden rendben, annak rendje és módja szerint zajlott, nemsokára egy 
életerős fiú sírt hangosan a gödi kúrián. A keresztségben a Sándor nevet 
kapta.

Ezt követően eltelt talán két-három év is, amig az ifjú pár arra sétált, 
ahol azok a bizonyos fájások kezdődtek. Mit látnak, a vizenyős talajon 
az akkor leszúrt fűzfavessző kihajtott, megeredt és szép hajtásokat 
fejlesztve növekedett. Ekkor az ifjú apa, emlékezve az itt történtekre, azt 
mondta hitvesének: “Legyen ennek a fűzfának a neve, az első fiunk neve 
után Sándor fűz, és a kisfiú éljen olyan sokáig mint ez a fűzfa.”

Közben eltelt jó néhány évtized, a fa és a kisfiú is megnőtt, majd 
megöregedett és úgy is lett, ahogyan az ifjú apa annak idején kívánta: 
majdnem egyidőben mentek el e világból a fa és a kisfiú is.

Nyúzóvölgy

Az 1848-49-es szabadságharc után, mai Göd beépített területén, de a 
jelenlegi szántóföldek helyén is többnyire erdőségek voltak. A terület 
akkori birtokosai ezeket az erdőket, -miután vadban gazdagok voltak- 
elsősorban vadászat céljára vették igénybe. A nagy erdőterületek és a 
vadállomány őrzésére akkor is vadőröket alkalmazott a földbirtokos 
uraság.

Ezt a területet egy kemény legény hírében álló vadőr őrizte, aki ret
tegett ellenfele volt, az abban az időben nagyon elszaporodott vadorzók
nak. Jó néhányat meg is sörétezett közülük.

A volt Sándorpusztán túl van egy erdős-ligetes völgyecske. Ebben a 
völgyben egy vadászkunyhó állott, amelyben a vadőrök szoktak éjsza
kázni, ha arrafelé érte őket az este. Egy napon a mi vadőrünk is ott éjsza-
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kázott, de néhány elszánt bosszúvágytól fűtött vadorzó megleste. 
Kegyetlen, ördögi módon kigondolt kínzásokat találtak ki ezek a gazem
berek. A vadőrt álmában meglepték és lefogták, a kunyhó előtt egy fához 
kötözték és elevenen megnyűzták. Reggel még élt, amikor megtalálták, 
de segíteni már nem lehetett rajta, szörnyű kínok között halt meg. Az 
idősebbek, akik ismerik ezt a történetet - és arra van dolguk - borzongva 
kerülik el a kis völgyet.

A völgyecskét ma is Nyűzóvölgynek hívják. A vastag, öreg fára, mely
hez a vadőrt kötözték, a terület későbbi birtokosa a harmincas években 
egy magaslest szereltetett, de '"onnan még soha semmit nem lőttem" - 
mesélte később. Úgy látszik, elátkozott az a hely.

Jancsihegy

Van Göd határában /vagy talán a jelenlegi közigazgatási határon túl/ 
egy magas domb, a jelenlegi űj /régi/ temetőtől Csornádra vezető út mel
lett. Ezt a dombot “Jancsi hegy”-nek hívja a nép. A domb nevének “szár
mazását” egy régi legenda tartalmazza. Ezt ismertetem most.

Legendánk abból az időből származik, amikor a török hódoltság 
legvégén Göd falu a templomával együtt elpusztult, lakóit kiirtották, 
vagy néhányuk elmenekült.

Ebből a faluból menekült a Csomád-Fót közötti erdőkbe feleségével és 
néhány birkájával egy életben maradt jobbágy, Jancsi. Épített maguknak 
egy kis kunyhót, a birkáknak egy hodályt és az akkor gazdátlan erdők 
tisztásain legeltette birkáit és tengette életét. Ez a Jancsi juhász szorgal
mas, de Istentől meglehetősen elrugaszkodott és vele állandóan perben 
álló ember volt. Ha meleg volt, ha hideg, ha esett, ha fújt, vagy a 
birkákkal volt valami baj, mindig az Istent szidta.

Történt egyszer, hogy egy szép napon Jancsi juhász kihajtotta birkáit 
legelni. A birkák legelés közben lassan haladtak mind messzebb és egy 
tágasabb tisztásra értek, melynek egyik oldalán egy jó magas domb volt. 
Jancsi felment a domb tetejére, onnan jól belátta a nyáját, leheveredett 
vagy állt, mikor, hogy tartotta kedve. Kutyája elintézte helyette a terel
getést. Megszerette Jancsi ezt a helyet, elsősorban a jó kilátás miatt, más-
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részt a legelő miatt is. Ezután gyakran hajtotta ide a nyáját.
Egyik napon Jancsi a “hegy” tetején állt, kezében a rézkampóval ellá

tott juhászbotja. Látja ám, hogy a Duna felől nagy fekete felhő jön nagy 
gyorsasággal és már villámlik is erősen. Nagy haragra gerjedt és 
elkezdte a pörlést az Istennel, hangosan kiabálva szidta a közeledő 
vihart, amely már ott is volt. Az ég dörgött nagyokat, villámlott, az eső 
nagy cseppekben esni kezdett, néhány villám a közelben csapott le. 
Jancsi csak állt a domb csúcsán és megpróbálta túlharsogni az égzen
gést, szidta az Istent, hogy ilyen vihart hozott rá. A birkák - ahogy 
ilyenkor szoktak - szorosan egymáshoz bújtak, csendben állták a vihart. 
Egy nagy dörrenés után Jancsi botját az ég felé emelte és egy szörnyűt 
káromkodott. Ebben a pillanatban egy villám kék fénye cikázott át az 
égen és a domb csúcsán álló Jancsiban fejezte be útját.

A vihar amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlt, a birkák is újra 
legelni kezdtek, csak Jancsi állt ott élettelenül, mozdulatlanul a domb 
csúcsán. Kővé változott. Aki arra jár most is láthatja a domb csúcsán azt 
a nagy kőoszlopot, ami valaha az Istenkáromló Jancsi juhász volt, 
figyelmeztetve az embereket arra, hogy az Istennel való pörlekedés nem 
marad büntetlenül.

A nép a magas dombot, melyen a kőoszlop áll, ma is Jancsi hegynek 
hívja. Hivatalosan a katonai és egyéb térképeken a domb “Juhászha
lom” néven szerepel.

A történet háromszáz év alatt legendává szelídült, valóságtartalma 
valószínűleg annyi, hogy a magas és akkoriban kopasz domb tetején álló, 
fémfejű juhászbotját a kezében tartó juhászt a villám agyoncsapta. Ami 
a kőoszlopot illeti, lehetett az egy Vácot - az akkori Gödöt- Gödöllővel, 
Eóttal összekötő út melletti magas domb tetején egy kőke-reszt és a ma 
látható kőoszlop annak egy töredéke, vagy egy Mária-Terézia királynő 
által elrendelt térképészeti felmérés háromszögelési pontját jelölő kő, 
vagy egy régi birtokhatár kőoszlopa.

Göd ma 14.000 lelket számláló nagyközség Budapest és Vác között. 
Hogy létezett-e a középkorban, hogy kik voltak urai és mivel foglalkoz
tak az itt élők, erre próbáltam magyarázatot találni ebben a fejezetben. 
Remélem, sikerült.
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Római kori üveg, terra sigillata, padló burkoló és vakolat darabok 
/ Bátorfí József lelete (1958) /
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Bélyeges téglák I.Valentínianus korából
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A gödi földvár nyugati nézetben

-
:w •; 7.\

-H’ * j • »*v,V •-,
 ̂ ■-;r

,/*' '̂ ■-■%

-=;.iS
"f ^  \

V-
- > 'rtv’

-. ■3' '

I

‘V 't ' ■:v'-
' si. 'í.

keleti nézetben



Gödi Almanach

Nemeskéri-Kiss Miklós honvéd ezredes
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Nemeskéri-Kiss
Miklós

Villecerf-i kastély
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Nemeskéri-Kiss Miklós villecerfi sírboltja
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A Nemeskérí kúria ma



N em eskéri-K iss Géza

Egy élet emlékei
1886-1974

Előszó

Elérvén 88. évemet, fizikai - és remélem szellemi - képességeim 
teljében engedek gyermekeim gyakran kifejezett kérésének: írjam le 
mozgalmas életem történetét, melynek során mind felmenőim sorával, 
mind leszármazottaimmal mindig tökéletes egyetértésben voltam.

Azt kérem azonban, hogy e soroknak ne adják a “Memoár” címet 
-maradjon az az egykori államfők, politikusok, művészek vagy írók priv
ilégiuma, hogy memoárokat hagynak az utókor számára. Hosszú életem 
alatt írtam néhány könyvet és számos cikket, mégis távol álljon tőlem, 
hogy magamat írónak és még kevésbé művésznek tartsam.

Sohasem foglalkoztam politikával, de olyan időszakban éltem, amikor 
háborúk és forradalmak Európa társadalmi életét megváltoztatták. Részt 
vehettem ezekben a jelenségekben, minthogy oly szerencsés voltam, 
hogy magasrendű személyiségekkel érintkezve állandóan értesülhettem 
akkor titokban tartott eseményekről.

Ha most kissé megvilágítom e “titkokat”, ezt azért tehetem, mert az 
azóta eltelt 70 vagy 80 év folyamán elveszítették aktualitásukat, 
különösen amióta államok határai és Európa teljes társadalmi élete ala
posan megváltozott.

Amint az fentebb említettem, ezeket a visszaemlékezéseket gyer
mekeim számára írtam; azonban nem kizárt dolog, hogy egyiküknek 
vagy másiskuknak eszébe jut ezeket közreadni. Ezért írok pár sort 
néhány kevésbé ismert, és a születésemet sokkal megelőző történelmi 
eseményről.

Apai nagyapám élete rendkívül érdekes volt, tele a legkülönbözőbb 
kalandokkal, de sajnos sohasem írta le. így hát csupán az ő elbeszéléseire
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-1 6  éves voltam, amikor meghalt - és apám visszaemlékezéseire ha
gyatkozva mesélek olyan eseményeket, melyek történelmi szempontból 
is érdekesek lehetnek. “Verba volánt, scripta manent.” (A szó elszáll, az 
írás megmarad.)

Történetem tehát részben emlékeimből táplálkozik, másrészt a Bécsi 
Állami Levéltárban, vagy családunk otthoni (ez az írás Franciaországban 
készült) tagjai birtokában lévő okmányokra épül. Kevés remény van 
arra, hogy a magyar plébániákon lelhetnénk további okmányokat, mint
hogy azokat a háborús idők alaposan megtépázták.

Az első forradalom (a francia forradalom) megszüntette a francia 
nemesség, így őseink előjogait is 1791 óta. Ezek az előjogok lassanként 
lemorzsolódtak a kontinens majdnem minden államában. Előjogainkat 
megszüntethették, de nem törölhették el ragaszkodásunkat a hagy
ományokhoz, a nemes gondolkodásmódot, valamint az őseink iránt 
érzett mélységes tiszteletet.

Tiszteletreméltó családunk egyetlen ősünk szemére sem vethetett sem
mit, kivétel nélkül kifogástalanul viselkedtek. De az idő múlik, és az utá
nunk következő nemzedékeket talán annyira lefoglalják a mindennapi 
kötelezettségek, hogy nem lesz idejük az őseiktől kapott morális értéket 
kellőképpen megbecsülni. Sajnos nem kizárt dolog, hogy a jövőbeni 
nemzedékek elminimalizálják őseik érdemeit és végül teljesen 
megfeledkeznek róluk.

Egyik utolsó túlélője vagyok annak a korszaknak, amely még értékelte 
felmenőit, úgy éreztem tehát, kötelességem összegyűjteni a reájuk 
vonatkozó adatokat, mert ha egy napon a jó Isten magához szólít, nem 
marad senki, aki leszármazottaink részére feljegyezné őseinknek immár 
történelmivé vált cselekedeteit, akikről én még vallhatok, minthogy 
személyesen ismertem őket.

Családunk leszármazási tábláját - apáról fiúra - 1832 óta a bécsi k.u.k. 
Obertskammeramtban őrzik ahová Nemeskéri-Kiss Pál (1792-1863 
fiumei kormányzó, Nemeskéri-Kiss Miklós nagybátyja) helyezte el, 
amikor császári és királyi kamarássá nevezték ki.

A Nemeskéri-Kiss család családfája IV Béla árpádházi királyig ve
zethető vissza, és minthogy akkori őseink már földet birtokoltak, szük
ségszerűen “nemesek” voltak, minthogy 896 és 1840 között 
Magyarországon csak a nemességnek lehetett földbirtoka.
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Senki sem ismeri családunknak 1242 előtti történetét, mert Batu Kán 
tatár seregei mindent elpusztítottak és felgyújtottak, mielőtt vissza
húzódtak volna Ázsiába, úgyhogy semmiféle irat sem maradt fenn ez 
előtti időszakból.

Családunk címerét a következőképpen írták le:
“Azúr pajzsban meztelen, szakállas férfi áll zöld halmon, jobbjában 

arany és vörös zászló, bal keze csípőjén, a jelmondat “Viriliter aude” 
(“Férfiasán hallgass”).”

I. fejezet

Magyarország harca Ausztria ellen

Ez a fejezet sajátos és szubjektív szemszögből értékeli az 1848-as már
ciusi forradalom okait, azonban ettől függetlenül figyelemre méltó ez az 
értékelés.

A XIX. század elején az osztrák-magyar trón szilárdan állt; különösen 
Magyarországon vésődött a telkekbe a királypártiság, mert a Szent 
István koronáját viselő királyt szinte szentként tisztelték és fejét mintegy 
láthatatlan glória övezte. Ismerni és értékelni kell azt a teljes hűséget, 
mellyel a magyar nép királya iránt viseltetett ahhoz, hogy megértsük, mi 
is volt az oka annak, hogy 1848-ban kitört az Ausztria elleni háború.

Ez a háború általános felkeléssel kezdődött, de ellentétben a többi for
rongással (Párizsban, Bajorországban, Bécsben, Olaszországban stb.), 
melyeknek szociális eredetük volt, az 1848-as felkelés Magyarországon 
tisztán nemzeti volt, mivel az egész nemzet, a fő- és köznemesség, 
valamint a polgárság is majdnem teljes egészében részt vett az Ausztria 
elleni felkelésben.

Nézzük az okokat. Ha egy történelmi visszapillantást vetünk a régi 
magyar nemzet történelmére, látjuk, hogy amikor a magyar törzsek még 
Ázsiában éltek, főnökeik uralma alatt, és a VTQ. század vége felé 
egyesültek, elhatározták, hogy a legerősebb törzs főnökét követik: ez 
Álmos herceg volt.

A hét magyar törzs közül Álmos törzsének legvitézebb harcosát válasz-
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tották fejedelemmé, egy bizonyos Árpádot és ettől fogva a régi magyar 
törvény szerint az ő leszármazottaiból kellett mindig a fejedelmet válasz
tani.

Az uralkodók utódlásával kezdődtek a bajok 1848-ban. A Habsburg 
I. Ferenc József 17 évesen kerül a trónra, anyja, Zsófia őrületes ambíciói 
eredményeként, ő azonban nem akarta magát még megkoronáztatni. 
Magyar törvény szerint azonban a király nem gyakorolhatja jogait 
koronáztatás nélkül. Az osztrák miniszterek akartak kormányozni 
“Ferenc József császár” nevével ellátott rendeletekkel. Ezt a magyarok 
nem fogadták el, az általuk elismert király V Ferdinánd lévén; - itt 
kezdődtek a bajok. Ez magyarázza azt a különös állapotot, hogy 1848 
márciusában majdnem az egész nemesség és polgárság fellázadt 
Ausztria ellen, de nem a monarchia ellen.

1848-ban a magyar nemesség saját elhatározásából törölte el azt a 
törvényt, amely szerint csupán a nemesség birtokolhatta a földet és a bir
tokok jó részét kiosztották a jobbágyok között, akik ily módon szabad 
parasztok lettek, régi uraiknak semmivel sem tartozván.

Ezért a magyar parasztban nem volt semmi keserűség, sem “osztály
gyűlölet” a nemesség iránt, akik időtlen idők óta birtokolták a földet. 
Ezért nem hasonlított az 1848-as forradalom az akkori többi európai for
radalmakhoz: ez nemzeti felkelés volt, melyben urak és parasztok mély 
hazafisággal egyesültek a nemzet jogainak védelmében.

Fel kellett elevenítenem a tényeket ahhoz, hogy megértsük, hogy egy 
gazdag, a Szent Korona iránt mindvégig hűséges, igen régi nemesi 
család sarja, mint nagyapám Nemeskéri-Kiss Miklós, hogyan került 
hirtelen a királyi kormánnyal szembe.

1848 márciusában Magyarországon a politikai élet igen zavaros volt. 
Nemigen hittek a koronás király lemondásában, melyet kierőszakoltnak, 
tehát érvénytelennek véltek, egy ismeretlen fiatalember javára. Ha a 
fiatal Franz főherceg - aki a Ferenc-József nevet vette fel - tanácsosaiben 
lett volna elég tapintat ahhoz, hogy elterjesszék a magyar közvélemény
ben a fiatal főherceg megkoronáztatási szándékát, nagyon valószínű, 
hogy ez a politikai vihar lecsöndesült volna. A magyar nép nagyon 
rosszul fogadta a Bécsből jövő, Ferenc József császár által aláírt ren
deleteket, de ez még nem robbantotta ki a konfliktust. Amikor azonban 
Bécs egy horvát hordát küldött a magyar főváros ellen Jellasich báró
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vezényletével, hogy fenyegetésekkel rábírja a nemzetet Bécs igájának 
elfogadására és ezek a csapatok Pestet és Budát támadták, elpusztítva és 
felégetve mindent, amit utukban találtak: ekkor a magyar nép fellázadt 
és Kossuth Lajos vezetésével védekeztek.

A fiatal Kiss Miklós - alig 28 évesen - az elsők közt csatlakozott a ma
gyar nemzeti hadsereghez, a honvédséghez. Ezt valószínűleg részben 
barátja, Giuseppe Garibaldi, részben az első magyar miniszter és közeli 
rokona, gróf Batthyány Lajos hatására tette.

Kiss Miklós csakhamar huszárkapitány lett, s miután kitűnt az első 
véres csatákban, parancsőrtiszti beosztást kapott, majd Buda bevétele 
után ő lett a vár parancsnoka, majd ezredes és az egyik magyar huszár 
brigád parancsnoka. Ebből a harcból a magyarok győztesen kerültek ki, 
de a véres ütközetek megtizedelték a csapatokat és 1849 nyarán kifogy
tak a pénzből. Másrészt a magyar pénz lassan elértéktelenedett és 
Kossuth, immár államfő, Angliától akart kölcsönt kérni. Levelet írt tehát 
Lord Palmerstonnak - az akkori külügyminiszternek, aki később mi
niszterelnök lett, s aki liberális gondolkodásáról volt ismert. Ebben a lev
elében kölcsönt kért egy több mint 15 hónapja háborúban álló ország 
részére. Ámde Magyarországot akkor mindenfelől ellenség zárta körül - 
hogyan juttassa el levelét Angliába?

Ekkor eszébe jutott Kossuthnak egy fiatal barátja, a magyar hadsereg 
ezredese, aki minden európai nyelvet beszélt, így angolul is, és aki ha
zafiasságát többszörösen bizonyította, életét kockáztatva. Kiss Miklósról 
van szó, akit futárral sürgősen magához hívatott.

"Hajlandó-e ön egy veszélyes megbízatást vállalni és egy igen fontos 
üzenetet vinni Londonba, a miniszterelnökhöz?" Az ezredes nem tudott 
azonnal válaszolni: a megbízás első látásra lehetetlennek tűnt, néhány 
perc múlva ezt válaszolta: ‘‘Három nap gondolkodási időt kérek a 
válaszadásra, mert... egy gondolatom támadt.” Ezután elbúcsúzott.

Kiss Miklós ezredesnek volt egy nagyon gazdag barátja, bizonyos 
Szapáry gróf, aki V Ferdinánd király belső tanácsosa volt és az 
“Excellenciás Úr” megszólítás járt neki. Jó hazafisága ellenére is 
szabadon járkálhatott mind Magyarországon, mind Ausztriában. Az 
ezredes tudta, hogy Szapáry grófnak volt egy fiatal angol kocsisa, akit 
agyonrúgott a ló. Ez a 30 éves kocsis vöröses-szőke hajú, kék szemű volt 
és a papírjai szerint öt láb öt hüvelyk (175 cm) magas. És hát Kiss ezre-
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des ugyancsak vöröses-szőke, kék szemű, 29 éves és a magasságuk is 
nagyjából megegyezett.

Az ezredes ötlete az volt, hogy átveszi az elhalálozott kocsis szerepét 
és papírjait, és “angol kocsis”-ként megy át az ellenséges Ausztrián. így 
hát elment Szapáry grófhoz, hogy kikérje engedélyét a merész tervhez...

''Csak magas koromnál fogva nem vehettem részt a hazámért való 
harcban" - felelte a gróf -, de minthogy engem Ausztriában nem tartanak 
rebellisnek, boldogan teszem meg hazámnak ezt a szolgálatot, és 
megosztom veled ennek az utazásnak veszélyeit...”

Akadálytalanul utazott tovább Svájcon és Franciaországon át, míg 
végülis elért Londonba, ahol lord Palmerstonnál jelentkezett. A lord igen 
udvariasan fogadta, és miután elolvasta Kossuth kifogástalan angolság
gal írt levelét, elbocsátotta az ezredest, mondván; minden tőle telhetőt 
megtesz a szabadságáért küzdő Magyarországért...

Kiss ezredes igen veszélyes útját nem koronázta siker. Ausztria, miután 
nem tudta a magyarokat legyőzni, segítséget kért “minden oroszok cár
jától”, aki 200.000 főből álló sereget küldött a Kárpátokon - 
Magyarország ezeréves határán - át, hogy megsemmisítse a magyar 
sereget: azt a nemzeti hadsereget, amelyet az elmúlt 15 hónap véres 
csatái megtizedeltek, mely kifogyott a munícióból és nem tudott ellenáll
ni a friss, jól felszerelt, hatalmas orosz hadseregnek. Az oroszok 
Temesvár mellett verték szét a magyar hadsereget, amely immár mi mást 
tehetett volna: letette a fegyvert Világosnál.

Kegyetlen bosszú követte a magyar felkelést. Az osztrákok 1849. 
október 6-án Aradon kivégezték mindazokat a magyar generálisokat, 
akik nem tudtak elmenekülni. Kiss ezredes minden birtokát elkobozták, 
és őt magát in contumaciam (távollétében) halálra ítélték.

Nemsokára Angliába is elért a világosi tragédia híre. Anglia azonban 
még nem akart Oroszországgal szakítani (mint azt később 1854-ben 
megtette a krími háborúban), és ezért Kiss ezredes missziója ered
ménytelen maradt. Kiss Miklós nem térhetett vissza Magyarországra, 
ahol a hóhér várt reá, így hát Párizsban telepedett meg, picinyke lakás
ban, és szűkös kenyerét német, olasz, spanyol és angol leckék adásával 
kereste meg.

A Magyarországról hozott aranyakból csupán 10 dukátja maradt, de 
inkább éhezett, mintsem megvált volna tőlük, és később - amikor
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vagyonos lett - fiatal feleségének karkötőt csináltatott belőlük, minde
gyik dukátot egy rubin, egy gyémánt és egy smaragd koszorúval övezve: 
a magyar nemzeti zászló színeit idézve. Ezt a karkötőt én örököltem és 
legidősebb fiamnak, Miklósnak ajándékoztam; azt szeretném, ha apáról 
fiúra szállva mindig a család legidősebb ágában maradna.

Az 1848-as februári francia forradalom és Lajos-Fülöp (“a párizsi ki
rály”, ahogy a nép nevezte) szökése után Bonaparte Lajos visszatért 
Franciaországba, aholis 1848. december 10-én a francia köztársaság 
elnökévé választották. Kiss Miklós Bonapartét még Londonból ismerte, 
ott kötöttek barátságot, mégsem kért soha semmiféle segítséget tőle. 
Magyar büszkesége nem engedte, hogy felfedje nyomorát olyan ember 
előtt, aki még gazdag úr korában ismerte.

1849-ben beiratkozott a párizsi egyetem műszaki karára és ott mérnö
ki oklevelet szerzett.

A XIX. század közepe táján minden munkára éhes fiatal mérnök és 
minden üzletember arra törekedett, hogy Franciaország vasúti hálózatát 
építhesse. Akkoriban a gőzmozdony ugyanazt a szerepet játszotta a 
közvélemény szemében, mint fél évszázad múltán az autó, később a 
repülőgép, s végül az atommeghajtású gép.

A fiatal Kiss Miklós már 1850-ben erre a fölfelé törő ágazatra specia
lizálódik, megismerkedett egy fiatal bankárral, bizonyos Fabry úrral, aki 
éppen vállalatot alapított az új vasútvonalak építésére. M. Fabry 
nyomban felismerte a fiatal magyar mérnök rendkívüli tehetségét és 
mérnökként alkalmazta új vállalatában. M. Fabry ügyességén, vagy ifjú 
munkatársa tehetségén múlott-e, elég az hozzá, hogy a vállalat igen 
gyorsan fejlődött és csakhamar részvénytársasággá alakult. Kiss Miklós 
először igazgatósági tag, majd 1859-ben vezérigazgató lett.

Rendkívül jószemű ember lévén hamar felismerte, mily gyorsan nő a 
vasútvonalak menti földek értéke. Vasúti mérnök létére nem volt nehéz 
megállapítania, hol kell egy-egy fontosabb városhoz vezető vasútvonalat 
építeni, és tudását kamatoztatta is: előnyös feltételek mellett vásárolt és 
adott el földeket, így sok pénzt keresett.

Abban az időben azok az alattvalók, akik uralkodójuk országát 
elhagyták, egyben megszűntek az uralkodó alattvalóinak is lenni. 
Manapság “displaced person”-nak (hontalan személynek) hívnák őket. 
Kiss Miklós tehát szintén “displaced” volt, minthogy egyik államnak
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sem volt alattvalója. Franciaország volt az első, amely 1851-ben törvényt 
hozott az állampolgárságról, és Kiss Miklós azonnal kérte a francia 
állampolgárok közé való felvételét. Amikor ezt megkapta, furcsa hiba 
csúszott az ezt tanúsító okmányba: ahelyett, hogy Nicolas KISS de 
NEMESKÉR-t írtak volna, franciául egészen szokatlan módon Nicolas 
de Kiss de Nemeskér áll az okmányban. A nemesi partikula ismétlése 
anomália, de minthogy az eredeti okmányban így áll a név, nem volt cél
szerű lépéseket tenni annak kijavítására, így hát 1851 óta a család (fran
ciául) így írja nevét.

1853-ban Kiss Miklós Nizzába utazott, valószínűleg a Paris-Lyon- 
Méditerranée vasútvonal tanulmányozására vállalata megbízásából. 
Amikor munkájával kész volt, lement a tengerpartra sétálni, oda, amit 
ma Promenade des Anglais (angol sétány) néven ismerünk. Egyszeresük 
meglát egy idős hölgyet gyászban, egy nagyon csinos, ugyancsak gyászt 
viselő fiatal hölgy társaságában. Igazán nem csoda, ha ez a bájos jelen
ség feltűnt a fiatalembernek. De akkor megeredt az eső, és a hölgyéknél 
nem volt esernyő. Kiss Miklósnál volt, és jólnevelt úr lévén azonnal fela
jánlotta azt a hölgyeknek, nem törődve azzal, hogy ő maga bőrig ázik. 
Az udvarias és délceg fiatalember megtetszett a hölgyeknek, beszélgetni 
kezdtek, majd beültek egy kávéházba, hogy megvárják, amíg a zápor 
eláll. E váratlan találkozás folytatását a jó Isten vette kezébe.

Az idős hölgy az 1852-ben elhalt Claude Timoléon Le CHARRON 
márki özvegye volt, a fiatal hölgy - a leánya - ugyancsak özvegy, de 
ROYS márki felesége volt. Ez utóbbit 1852-ben vadászat alkalmával az 
erdőben puskalövés érte, melytől azonnal meghalt. Egy bizonyos X. úrra 
gyanakodtak... Ezt a váratlan találkozást több másik követte; egy tiszta, 
őszinte szerelem hamar eloszlatta az ifjú hontalan férfi bánatát és egy 
nagyon katolikus házasság volt egy új, boldog család történetének 
kezdete.

Úgy érzem, említést kell itt tennem Claude Timoléon Le CHARRON 
márki, anyai dédapám különös történetéről, melynek elemei nélkül ma 
nem írhatnám e sorokat. Claude Timoléon 1760-ban született és 15 éves 
kora óta szenvedélyes vadász volt; kedvenc vadja a farkas, akkor nagy
on gyakori vad. Apjának kastélyában, Paley-ban (Fontainebleau mellett) 
élt és gyakran vett részt szarvasvadászatokon XVI. Lajos király 
vendégeként, aki nagyon szerette ezt a sportot.
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Claude Timoléon sohasem foglalkozott politikával, nagy birtokán 
csendesen élt. De... gazdag volt és márki, s ez már a “megvesztegethe
tetlen” Robespierre szemében elég volt, hogy a terror (a francia for
radalom egy szakaszának neve) alatt 1794-ben halálra ítélje. A többi a 
közvádló, Fouquier Tinville dolga volt. A Paley-i derék emberek ide
jében értesítették őt, hogy milyen veszély fenyegeti, de minthogy 
sohasem politizált, nem hitt a figyelmeztetéseknek; még akkor sem, 
amikor egyik éjjel hozzá menekült sógornője, Fontenay grófnő, akinek a 
férjét lefejezték, figyelmeztette. Claude Timoléon teljesen megbízott 
hűséges embereiben. Ámde egy nap egy “sans-culotte” horda érkezett 
Párizsból és elhurcolták, majd a Conciergerie”-be (Párizsban a halál- 
raítélendők börtöne) zárták. Fouquier-Tinville guillotine-ra ítélte. 
Ugyanabban a teremben az összes “cidevant” -jobb napokat látott ember, 
(az arisztokratákat nevezték így a forradalom alatt) - eleinte mintegy 
harmincán - halálra volt ítélve. A párizsi nép szórakoztatására Sanson, a 
hóhér naponta csak 5 halálraítéltet hívott ki a teremből, s a végén már 
csak öten várták a másnap reggeli biztos halált... Eljött a reggel, de 
börtönük ajtaján nem a hóhér lépett be, hanem a törvényszéki írnok két 
nemzetőr kíséretében, hogy közöljék az elítéltekkel: szabadok... Mert az 
a nap, amikor a guillotine alá kerültek volna THERMIDOR 10. volt! (A 
francia forradalom bevezette naptárban a június 20-tól augusztus 18-ig 
terjedő hónap neve “Meleget adó”). És Robespierre feje gurult aznap a 
fűrészporos kosárba.

Talliennek az adott erőt ahhoz, hogy Robespierre-t nyíltan megtámad
ja a Konvent ülésén Thermidor 9-ről 10-re virradó éjjel, hogy meg
próbálja szeretett Théresének (szerelmének) életét megmenteni. így 
történt, hogy a Konvent hatalmas többsége dühösen támadt Robespierre- 
re, aki a teremben levő “privát páholyába” húzódott vissza e szavakkal: 
“Elvesztem!" Ezután főbe akarta magát lőni pisztolyával, melyet mindig 
magánál hordott, de csupán az állkapcsát lőtte szét, azonnal letartóztat
ták és Thermidor 10-én lefejezték. Később egy zsandár azzal hencegett, 
hogy ő lőtte szét a “megvesztegethetetlen” állkapcsát, de bebi
zonyosodott, hogy csupán hiúságból szerette volna magáénak tudni az 
érdemet.

Majdnem két század telt el azóta, és nehéz lenne az események teljes 
valóságát megállapítani; de a könyv, mely leírja őket, 1822-ben íródott.
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amikor még számos szemtanú élt, így azt hiszem, hogy történelmileg 
megállja a helyét.

Le Charron márki szabadulása után Paley-ba tért vissza; kastélyát 
felégették a forradalom alatt, vadászfalkája szétszóródott. Azonnal ne
kilátott a még fellelhető kutyáit összeszedni és elkezdte őket újból 
tenyészteni. A még meglévő derék vadászai ismét visszatértek hozzá és 
Le Charron megint vidáman falkázott az Első Császárság idején.

1852-ben egy esős novemberi vadászaton meghűlt, tüdőgyulladást 
kapott (ez akkor még halálos volt) és 3 nap alatt visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Villecerfben a családi sírboltba temették, 92 éves 
korában.

Kiss Miklós boldog és dolgos életet élt Villecerfben, a Saint-Ange-i 
kastélyban; ez a néhai de Roys márki birtoka volt, melyet végrendeleti- 
leg özvegyének, le Charron Mathilde-nak hagyott “életfogytiglani 
otthon”-ként, a birtok jövedelmének haszonélvezetével együtt.

Fiatal férje, Kiss Miklós szorgalmasan és ügyesen munkálkodott azon, 
hogy rendbehozza és felvirágoztassa a birtokot és annak az előző gazda 
hirtelen halála miatt némileg szétzilált pénzügyeit. Jövedelmező újítá
sokat valósított meg és újabb földeket vásárolt a birtokhoz.

1853 táján jutott Dl. Napóleon császár tudomására, hogy egykori lon
doni barátja Franciaországban él, hazájából száműzötten. Barátságukat 
felújították, és amikor Kiss nagyapám régi papírjai között turkáltam, egy 
érdekes levélrészletre bukkantam: a levélpapír felső sarkán az “N” betű 
(Napóleon monogramja) díszelgett és a szöveg a következő: 
"... különben tudja, hogy bennem a régi nehéz napok barátját találja 
mindig, s ezek azok a barátok, akikre mindig számíthatunk.” Minthogy 
csupán levéltöredék jutott a kezembe, nem tudom, miről szólhatott, de 
nyilván igen érdekes lehetett.

Nemeskéri-Kiss Miklós és nagyon szeretett feleségének igen boldog 
házasságából négy gyerek született, mégpedig:

- ALADÁR, 1854-ben, később francia diplomata;
- PÁL, édesapám, született 1856-ban; 1880-ban visszatér

Magyarországra, hogy apja vagyonát kezelje, magyar állampolgárságot 
kap anélkül, hogy francia állampolgárságáról lemondott volna. (A fran
ciajog szerint több állampolgársága is lehet valakinek, a magyar törvény 
szerint szintén.) Képviselő, majd Zólyom megye főispánja és föld-
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művelésügyi államtitkár.
- MARGUERITE, született 1861-ben, férje Louis de Coudekerque 

Lambrecht lovassági ezredes.
- MIKLÓS, született 1864-ben, lovaglótanár Saumur-ben ( Saumur, 

város a Loire partján, a francia hadsereg lovastiszti iskolája volt itt), 
egészen kiváló lovas, Saint Cyrben (a francia hadsereg tisztiiskolája) 
osztályelsőként végzett. Lovasbravúrjai annak idején a magyar bátorság 
páratlan példái voltak.

in. Napóleon császár egyre jobban érdeklődött Kiss Miklós iránt úgy, 
hogy néha fel is használta néhány legtitkosabb küldetésére, jól tudván, 
hogy a titkot csak a régivágású úr tudja igazán megőrizni.

Minthogy magas financiális és társadalmi pozíciót töltött be, Kiss 
Miklós ezredes kétségtelenül minden magyar emigráns szellemi vezető
je lett, akik gyakran kikérték tanácsát, mielőtt bármiféle lépést tettek 
volna Ausztria felé.

így pl. amikor gróf Andrássy Gyula, volt 48-as honvéd huszárkapitány, 
aki szintén emigrált, megkérdezte nagyapám véleményét az Osztrák 
Kancellária által neki felajánlott amnesztiáról, Kiss Miklós így válaszolt: 
“Fogadd el az amnesztiát, ha úgy érzed, hogy Magyarországon élve töb
bet használhatsz hazádnak, mintha emigrációban maradnál. Én a 
magam részéről csak akkor fogadom ezt el, ha az minden magyar 
száműzöttre kiterjed.”

Andrássy Gyula gróf elfogadta az amnesztiát és visszatért 
Magyarországra. Nagy része volt abban, hogy az 1867-es kiegyezés 
létrejött Ausztria és Magyarország között. Ő volt az, aki az akkori 
hercegprímással együtt koronázta királlyá I. Ferenc Józsefet, aki azután 
Magyarország egyik legtiszteltebb uralkodója lett.

Máskor pedig gróf Teleki László, Kossuth egykori külügyminisztere 
kérte ki Kiss Miklós véleményét az amnesztiára vonatkozólag. Ugyanazt 
a választ kapta és elfogadta az amnesztiát. Amikor később Teleki gróf 
valami politikai ügybe keveredett, ami nem tetszett Ferenc Józsefnek, a 
király ezt a megjegyzést tette németül: “Dies hatte ich nie vöm Gráfén 
Teleki gedacht.” (Ezt sohasem hittem volna Teleki grófról.) Néhány 
rosszindulatú ember ezt meghallotta és terjesztette, így Telekinek is a 
fülébe jutott. Azonnal visszahúzódott szobájába és főbelőtte magát... az 
akkori emberek kényesebbek voltak becsületükre, mint manapság.
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1859-ben kitört a háború Ausztria és Piemont között, mely utóbbinak 
egyik vezére Guiseppe Garibaldi lett, kinek célja egy egyesült Itália volt. 
Franciaország csatlakozott Piemonthoz és Sardegna (Szardínia) kirá
lyához, miáltal háborúba került Ausztriával.

A magyar menekültek hazájuk felszabadulását remélték ettől a 
háborútól. Kiss Miklós a magyarokat összefogó csoport élére állt - ezek 
mind régi katonák voltak -, és “magyar légiót” alakítottak azzal, hogy a 
francia hadsereggel együtt küzdjenek az utált Ausztria ellen. Kiss Miklós 
a császártól (III. Napóleontól) visszakapta régi ezredesi rangját a francia 
hadseregben és kitűnt mind személyes bátorságával, mind az általa 
vezetett dandárral (a 2. magyar dandár parancsnoka volt) a Magenta-i és 
Solferino-i nagy francia győzelmek során.

Nem kell azonban azt hinni, hogy szószegő lett volna, amikor fegyvert 
fogva küzdött I. Ferenc József császár ellen, mivel sohasem esküdött fel 
az osztrák császárra, akit akkor még nem koronáztak magyar királlyá.

Az 1859-es háború a franciák győzelmével végződik, de a Villafrancai 
béke sajnos még nem hozza meg a magyarországi szabadságot - még 8 
évet kellett erre várni.

Meg kell még említenem egy valószínű küldetést, mely azonban annyi
ra titkos volt, hogy nem bizonyítható.

Amikor az új egyesült Itália határát meghúzták, a Franciaország és 
Itália közötti határvonal Ventimiglia mellett húzódott és nem kb. 30 km- 
rel attól nyugatra: így Nizza, melynek lakossága akkor zömmel olasz 
volt, francia maradt és nem olasz. Tudnivaló, hogy Nizza a nemzeti hős, 
Garibaldi szülővárosa, azé a Garibaldié, aki az egyesült Itália egyik 
legfőbb előmozdítója volt, és éppen ő nem indított nemzeti megmoz
dulást annak érdekében, hogy ez a város Olaszországnak jusson.

Kiss Miklós fiatal kora óta Garibaldival nagy barátságban volt; azt is 
tudjuk, hogy szeretett feleségével Nizzában ismerkedett meg, és mint
hogy francia állampolgár lett, súly helyezett arra, hogy ez a város, 
melynek tengerpartját verdeső hullámok zúgása állandóan a fülébe 
csengtek, ne legyen idegen országé, hanem új hazája részét képezze. 
Innen csak egy lépés az a feltételezés, hogy ő hatott Garibaldira: ne 
kezdeményezzen nemzeti megmozdulást azért, hogy az új határ ne 
Ventimiglianál, hanem attól 30 km-re nyugatra húzódjék. Sajnos 
Garibaldi és Kiss Miklós levelezése - ládában őriztük - 1945-ben elpusz-
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tűit, így ez az érdekes részlet örökké feledésbe merül.
III. Napokon Kiss Miklósnak 1861-ben grófi címet adományozott. Ez 

a szép kitüntetés, mely a császár részéről nyilván a hála megnyilvánulása 
volt, majdnem egy kis keserűség forrása lett Kiss ezredes és felesége 
között. Századok óta minden Le Charron a Bourbonok hű alattvalója volt 
és a Bonaparte-kat - így III. Napóleont is - trónbitorlónak tekintették. 
Másrészt Kiss Miklós igen hálás volt a császárnak a magyar menekültek 
iránti jóságáért ahhoz, hogy ezt a kitüntetést visszautasítsa. Elhatározta 
hát, hogy sohasem használja grófi címét felesége jelenlétében és mind 
kastélyában, mind a Saint-Ange-i birtokon megmaradt Kiss de 
Nemeskér ezredesnek...

A császári udvartól érkezett meghívások mindegyike “gróf Kiss de 
Nemeskér ezredes” nevére érkeztek és egy sem volt a másként szokásos 
“Kiss de Nemeskér ezredes és KN. grófné” nevére kiállítva, mégpedig 
azért, mert nagyanyám tisztelete jeléül évente ellátogatott Frohsdorfba 
“V Henry király őfelségéhez” (Bourbon trónkövetelő) és betegség ürü
gyével, vagy valamilyen más kifogással nem jelent meg a császári 
udvarnál.

III. Napóleon annyira értékelte Kiss ezredest, hogy néha igen intim és 
nagyon titkos küldetéseket bízott rá. így pl. amikor 1864-ben 
Poroszország Dánia megtámadására készült, Bismarckhoz küldte 
nagyapámat egy annyira titkos levéllel, melynek tartalmát még a saját 
külügyminisztere sem ismerte; nagyapám átadta a levelet a 
Kancellárnak, ámde Poroszország mégiscsak megtámadta Dániát, 
győzött és Schleswig-Holsteint annektálta.

Megrészegülve ettől a sikertől, két év múlva, 1866-ban megtámadta 
Ausztriát, és ez az osztrák császárnak, I. Ferenc Józsefnek a Sadowa-i 
nagy vereséget hozta. De a magyar népnek reményt adott, mivel 
Ausztriának ez a veresége megnyitotta a kaput az osztrák-magyar 
kiegyezés felé. Ezt követte 1867-ben I. Ferenc József osztrák császárnak 
magyar királlyá koronázása Szent István koronájával, és egyben ez lett 
egy 49 évig tartó boldog uralom kezdete. Azt mondom “boldog”, mert az 
50 milliós lakosság, mely hét különféle nemzetiségből állt, e bölcs 
uralkodó alatt egymással békében és prosperitásban élt, sehol sem volt 
nyomor mindaddig, amíg a Gonosz szőrps keze fel nem kavarta ezt az 
általános békét, hogy a zavarosban halászhasson, hogy megtörje a ren-
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det, mely több mint egy századon át uralkodott, és hogy meggazdagod
jék más népek kárára.

Új Nap ragyog fel Magyarországon az Ausztriával való kibékülés és a 
Király megkoronázása után: kezdtünk kimászni az 1849 és 1867 között 
uralkodó letargiából.

Az Ausztriával történő kiegyezés és Ferenc Józsefnek királlyá 
koronáztatása, valamint a magyar emigránsoknak adott általános 
amnesztia után Nagyapám új uralkodója teljesen őszinte és lojális 
alattvalója lett, ámde ez a lojalitás teljességében különbözött a nyugati 
királyságok alattvalóitól...

Ez a különbség pedig abból származik, hogy Szent István ezeréves 
koronája: szent.

Az a magyar király, kinek fejére ezt a királyi ékszert helyezték, ettől a 
ténytől majdnem természetfölötti személy lett. Isten kiválasztottja, 
kitörölhetetlen jelt viselő személy. Az ilyen király sohasem mondhatott 
le - mint ahogy azt a nyugati királyságokban igen gyakran tették, -, és 
utódja királyi jogait csak akkor gyakorolhatta, ha őt magát is már 
megkoronázták.

Az idők folyamán a fiatal főherceg (I. Ferenc József) bebizonyította, 
hogy elsőrendű uralkodó; több mint 49 éven át uralkodott és jólétet biz
tosított alattvalóinak mindaddig, amíg az úgynevezett európai diplo
maták 1914-ben megfúrják Talleyrand Európáját (a szent szövetség 
1815-ös létrehozója), annak a Talleyrandnak az Európáját, aki 1815-ben 
ezt mondta:

“Ha nem lenne Ausztria-Magyarország: meg kellene teremteni.’’
A koronázást követő amnesztia megnyitotta országunk határát Kiss 

Miklós előtt, aki azonnal felmérte azokat a nagy lehetőségeket, melyek 
csak úgy fontak az országban, hogy behozzák gazdasági vonalon a 17 év 
alatti lemaradást. A nagy gazdasági és pénzügyi krízis, amely az 1872- 
es francia-porosz háborút követte, erősen megtépázta a magyarországi 
nagy vagyonokat. Eladósodtak, nem bírták elviselni a hitelkorlátozá
sokat és rákényszeredtek földjeik teljes vagy részbeni eladására, hogy 
elkerüljék a teljes csődöt. így még Magyarország legnagyobb földbir
tokosa, Esterházy herceg - akinek akkori birtokai meghaladták az 
500.000 holdat - is rákényszerült földjei egy részének eladására, hogy 
pénzügyeit rendbehozza.
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Kiss Miklós megtudta, hogy a gyönyörű felsőmagyarországi uradalom, 
VÉGHLES, Esterházy herceg tulajdona, és több mint 20.000 hektár, egy 
feudális típusú várkastéllyal együtt eladó. Csupán néhány éve épült meg 
az a vasútvonal, mely Budapestet Berlinnel összekötötte. Nagyapám, 
mint mérnök és vasútépítő júl tudta, hogy a fa - elsősorban a fenyő - ára 
felszalad éppen e vasútvonal következtében. Márpedig a szép véghlesi 
birtok úgyszólván csupa ősfenyőerdőből állt. Azonnal elindult 
Magyarországra, és miután lóháton bejárta a hatalmas birtok legnagyobb 
részét, megvette a véghlesi uradalmat várkastélyával együtt.

Átvéve azt a kereskedelmi és ipari szellemet, mely a februári francia 
forradalom és Dl. Napóleon trónralépése után áthatotta a franciákat, 
nagyapám nem elégedett meg azzal, hogy “várúr és nagybirtokos” 
legyen, hanem francia mintára azonnal nekilátott hatalmas birtokának 
iparosításához. Több nagy fűrészüzemet létesített, évszázados 
fatörzseket gyufává apríttatott, fenyő és bükk deszkákat exportált 
Olaszországba, ahonnan ezek naranccsal teli ládák formájában jöttek 
vissza. Roquefort sajtot gyártó üzemet csinált 6.000 darabos birkanyája 
tejének feldolgozására. Természetes ásványvíz kiaknázására létesített 
üzemet, stb. Zseniális ötlete volt, hogy saját pénzt veretett munkásai 
fizetésére. Az érmék egyik oldalán az érték (forint vagy krajcár) szere
pelt, míg a másikon a Nemeskéri-Kiss címer. Azt ne higyjük azonban, 
hogy ez hamis pénz volt! Ebben az időben bárki verethetett pénzér
méket, azzal a kizárólagos feltétellel, hogy rajta legyen saját címere vagy 
képmása, és ez olyan pénz volt, melyet fizetésként el lehetett fogadni. De 
jaj annak, aki megpróbált volna az uralkodó nevével vagy országa 
címerével pénzt veretni - ez kimerítette volna a pénzhamisítás fogalmát.

Nagyapám birtokán boltokat nyitott, munkásai beszerezhették mindazt, 
amire szükségük volt, mégpedig sokkal olcsóbban, mint a környékbeli 
üzletekben, mert itt a boltos fizetést kapott és mindent nagybani áron, 
haszon nélkül árusított.

Ez abban a felfogásban gyökerezett, hogy nem az árun kell nyerni, 
hanem a jól végzett munkán - ezáltal munkásai jól tápláltak és elégedet
tek voltak. Ezzel az elgondolással nagyapám legalább háromnegyed 
évszázaddal megelőzte korát. Ezekben a boltokban csak Nemeskéri 
pénzzel lehetett fizetni, de a munkás - ha úgy kívánta - becserélhette e 
Nemeskériforintokat Ferenc-József forintokra, azonos névértékben; ez
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Nemeskéri-Kiss Miklós által veretett 
egy forintos és 50 krajcáros pénzérmék
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azonban csak igen ritkán fordult elő, mert jóval olcsóbban lehetett 
vásárolni az uradalmi boltokban, mint a környező falvakban.

1871-ben, amikor nagyapám megvette Véghlest, a vár nagyon 
elhanyagolt állapotban volt. és sok év munkájába került, amíg ismét 
valóban luxus-lakhely, igazi királyi kastély lett belőle, mint volt a 
középkorban. Károly Róbert idején. A vár jobb szélső végén kis torony, 
ez volt a középkori várkastély kápolnája. Ellenben nagyanyám nem 
találta elég grandiózusnak, hogy Isten házaként szolgáljon és kérésére a 
vár legszebb termét, a boltíves lovagtermet alakították át gyönyörű 
kápolnává, ahol a falu plébánosa minden vasár- és ünnepnapon misét 
mondott; később, mikor bátyám és én is felcseperedtünk, itt ministrál- 
tunk mindig, és a falu derék népe is idejárt templomba.

Nagyanyám maga a megtestesült jóság volt; a kápolna mellett 
betegszobát létesített, és a parasztok az udvarról csigalépcsőn jártak oda 
kezeltetésre, ami - csak úgy, mint a gyógyszerek - ingyenes volt szá
mukra.

Ez a belső nagy udvar kb. 120x100 méternyi volt; nagyapám körös
körül egy kb. 3 méternyi széles finom homokpályát létesített, hogy 
bátyám és én ott tanuljunk lovagolni, míg nagyapám - öreg huszár - szi
gorúan ügyelt esetleges hibáinkra.

Mint már mondtam, a véghlesi uradalom több mint 20.000 hektár volt, 
de nem kevesebb mint 14 község a hozzájuk tartozó ugyancsak 20.000 
hektár erdővel volt körbevéve. E községek vadászati jogát ugyancsak 
nagyapám bérelte. A községi vadászatokat árverésen árulták, de néhány 
orvvadásztól eltekintve a parasztok nem vadásztak, s így a vadászterület 
bérlete aránylag olcsó volt.

Nagyapám jó vadászember és elsőrangú golyólövő volt, de lenézte az 
apróvadat és elvből csak olyan vadra vadászott, amely védekezni is 
tudott, tehát medvére és öreg vaddisznóra - malacra, vagy kondában lévő 
disznóra soha.

Nagyapám legidősebb fiának az ALADÁR nevet adta - régi magyar 
név -, mert sohasem szűnt meg remélni, hogy Magyarország egyszer 
szabad lesz és hogy fia visszatérhet oda. Isten másként akarta.

Sorbonne-i tanulmányait befejezvén Aladár diplomata lett és a párizsi 
Külügyminisztériumban kezdte pályáját. Ez a rendkívül jóképű fiú, igazi 
Le Charron típus, nagyon disztingvált, mindig elegáns, művelt, jó tán-
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cos, ragyogó társalgó, tehetséges zongorista és mindehhez jól bélelt 
pénztárcával hamarosan megnyerte az egész francia arisztokrácia tet
szését és csakhamar nélkülözhetetlen vendége lett az “aranykor” párizsi 
szalonjainak. így aztán, 1878 táján, amikor nagyapám arra gondolt, hogy 
Aladárt küldi Magyarországra ottani birtokain való gazdálkodásra, 
Aladár arra kérte apját: változtassa meg elhatározását és küldje inkább 
kisebbik fiát, Pált, apámat, aki akkor 23 éves volt: éppen befejezte tanul
mányait a Sorbonne-on.

Apám nem ellenkezett, és így esett, hogy “illusztris” családunk ezen 
ága bizonyos időre ismét Magyarországon telepedett meg.

Az uralkodó keresztény nagylelkűségének szép példáját adta, amidőn 
24 évvel azután, miután ez a számára “rebellis” ezredes segített 
megverni seregét Solferinonál, 1883-ban a fiát (apámat) kamarásnak 
nevezte ki, majd 1908-ban bátyámat és 1913-ban magamat úgyszintén.

Az “őfelsége kamarása” Ausztria-Magyarország különleges kitün
tetése volt, sokkal magasabb, mint a német “Kammerherr” és magasabb 
fokú, mint a régi francia kamarási cím, mert a király feltétlen bizalmát 
fejezte ki: e cím arra jogosította hordozóját, hogy bármikor beléphetett 
az uralkodó privát lakosztályába.

Az utóbbi időkben ez a privilégium elveszítette fontosságát, de meg
maradt a szimbólum: arany kamarási kulcs arany tokban, amit a 
kamarási zubbony oldalán viseltek. A kamarási kinevezés előtt be kellett 
mutatni a nemesi származást, horizontálisan; később ez a követelmény 
akként módosult, hogy - ismét horizontálisan - 32 tiszta nemesi őst kel
lett kimutatni, amikoris a nemesi rangra való emelés nem számított 
“ősnemes”-nek.

A szép francia arisztokrata hölgyek bálványa, a legszebb lányok 
szeretője - nagybátyja, Léon halála után a Le Charron márki cím tulaj
donosa -, Kiss Aladár még csak nem is gondolt a házasságra és a gazdag 
agglegény kellemes életét élte Párizsban és Villecerf-i szép házában, 
aholis községi polgármesterré választották. Egy ilyen életmód persze 
igen sokba kerül, és amikor édesapja 1902-ben meghalt, nem sok maradt 
az apjától örökölt 2 millió arany frankból. Azonban Villecerf-i szép háza 
és a körülötte lévő földek gondtalan öregséget biztosítottak neki egészen 
az 1930-ban bekövetkezett haláláig. Minthogy nagy francia hazafi volt, 
házát és földjét egy, az 1914-18-as háborúban többször kitüntetett har-
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cosra hagyta; nem lévén egyenes leszármazottja, vagyona maradékából 
életjáradékot vett, de ezután 3 hónappal meghalt anélkül, hogy ehhez az 
összeghez hozzányúlt volna.

Nagyapám lánya, MARGUERITE (szül. 1861) feleségül ment Louis 
de Coudekerque-Lambrecht lovastiszthez, akire ragyogó katonai karrier 
várt, de gyakorló katholikus és erősen hívő ember létére nem méltá
nyolták a hadseregben a radikálisan vallásellenes szomorú időkben, s így 
nyugdíjaztatta magát.

Marguerite nagynénémnek némi irodalmi tehetsége volt: Noel Bangor 
írói álnéven regények írt. A “Bangor” név a régi kelta időkből származik. 
Van is még egy Bangor Bretagne-ban és egy másik Walesben; 
Magyarországon egy hegy, nem messze a régi gödi birtokunktól ugyan
csak a Bangor nevet viseli.

Nagynénémnek 5 kedves, sikerült gyermeke volt: négy lánya és végül, 
isteni ajándékként egy fiú. Marguerite néném 1944-ben halt meg, 90 
éves korában.

Mielőtt áttérnénk nagyszüleim második fiának, Pálnak (édesapámnak) 
érdekes élettörténetére, amely kissé több helyet fog igényelni, szeretném 
bemutatni a harmadik fiú, MIKLÓS személyét, aki 1864-ben született. 
Nagyszüleim harmadik gyermeke, ez a szikár, igen sportos fiú kis
gyerekkora óta rendkívüli érdeklődést mutatott minden iránt, ami a 
lovakkal van összefüggésben; nem csoda hát, hogy a katonai pálya - 
elsősorban a lovasság - felé vette útját. Csakhamar úgy ismerték, mint a 
francia hadsereg legragyogóbb lovasát. Nem csoda, hiszen 50 % magyar 
vér folyt ereiben, a pusztai vér, ahol a nagy alföldek népe ezredévek óta 
valamiféle szimbiózisban él bálványával: a lóval.

Kiss Miklós a “lovas vadászoknál” lett kapitány, majd Királyi 
Istállómester és Saumurban első lovaglótanár, ami akkoriban nagy 
méltóság volt, tekintettel Saumur világhírére.

Se szeri, se száma lovasbravúrjainak: pl. átugratta a kertben terített asz
talt, mely körül pajtásai ültek.

A mai stílushoz szokottak szemében ülése nem teljesen ortodox, de 
gondoljunk arra, hogy kengyel nélkül lovagolt, mint ahogy a Saumur-i 
lovasisikolában még ma is kengyel nélkül lovagolnak. A fotón nem 
annyira a lovast kell csodálni, mint inkább a ló hallatlanul szép, nemes 
tartását: a tökéletes dresszúra eredményét, mely egyben lovasának ritka.



118 Gödi Almanach

Ifjabb Nemeskéri-Kiss Miklós lovasbravúrja 
Saumur-ben 1898

magasfokú tudásáról tesz bizonyságot.
Miklós megvette a Chaussepot-i birtokot, a rajta lévő gyönyörű kis 

kastéllyal - IV Henrik korának valóságos gyöngyszemével. Itt élt 1944- 
ben bekövetkezett haláláig. Három lánya volt: Aliette, Mathilde és 
Elisabeeth, s egy fia, Georges, lovassági kapitány. Igazi szép lovashalál
lal halt meg 1979-ben: falkavadászat közben szívroham végzett vele.

Nemeskéri-Kiss Miklós 1868-ig minden idejét a Saint-Ange-i kastély
ban töltötte feleségével, szeretettel, de igen szigorúan nevelve négy gyer
meküket.

Ezidő tájt egy fura alak élt Villecerf faluban, egy bizonyos Mathieu 
papa - valódi nevét senki sem ismerte. Saját bevallása szerint az előző 
század végén született; strucctojáshoz hasonló kopasz fejével, vastag 
fehér szemöldökével, borvirágos orrával jellegzetes figura volt. 
Állandóan ivott: az a bizonyos csavargó típus, akinek lakása sem volt, ott 
aludt, ahol érte az éjszaka, egy istállóban, vagy szép időben az erdőben. 
Az csak természetes, hogy Mathieu papa orvvadász volt és egy-egy
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nyulacskáért a szőlősgazdáktól bort kapott. Gyakran hencegett:
Én ismertem ám a Királyt! Velem beszélt is a Király!

- No és mit mondott neked a Király?
- Menj a fenébe, piszkos disznó! Engem ismert a Király!"
Persze X. Károlyról volt szó, mert a falu népe nem ismerte el Lajos- 

Fülöpöt a “francák királyának”, csupán a “Párizsi Király”-ként emleget
ték. Ezzel szemben III. Napóleon császárt elismerték uralkodónak, 
minthogy I. Napóleon unokaöccse és utóda volt, aki alatt Franciaország 
hatalmának csúcsát érte el.

Apám szemében - aki 1864-ben 8 éves volt - az erdőben élő Mathieu 
papa szinte bálvány volt, aki megtanította a nyulak népének minden 
trükkjére. A nyulak voltak az orvvadászok “aprópénzei”, az volt az 
általános gyakorlat, hogy “nyulat borért”.

Ezidő tájt Léon Le Charron bácsi kedves unokaöccsének, Pálnak 
nagyszerű kis puskát ajándékozott: még elöltöltő modell volt, de már 
gyújtós és nem kovaköves. Csak egy csöve volt és csupán 28 kaliberes, 
de a cső igen hosszú volt és ólomtölténnyel kitűnően lőtt, jobban, mint 
az új angol puskák. Mathieu papa a puskától el volt ragadtatva, s ettől 
fogva együtt vadászgattak (szép eredménnyel), azaz magyarán orv- 
vadászkodtak, főleg a Fontainebleau-i erdők szélén, melyek a Saint- 
Ange-i birtokkal határosak.

Ekkor jött a válságos év, 1870, amikor III. Napóleon császár súlyos 
beteg lett és két év múltán meg is halt. Eugénie császárné - gyönyörű, de 
végtelenül gőgös és ellentmondást nem tűrő fiatalassszony - gyakorlati
lag az ország uralkodója lett, a császár betegsége révén nem tudott a 
hadügyminiszter könyörgéseinek ellenállni, aki folytonosan rábeszélte: 
‘‘Az utolsó gombig készen állunk és bevonulunk Berlinbe egy héttel a 
poroszoknak küldött hadüzenet után... de a trónörökös sohasem fog 
uralkodni, ha azonnal nem üzenünk háborút..."

A híres EMS-i távirat (1870. július 13.), melyet Bismarck megcsonkí
tott, megindította a katasztrofális francia-porosz háborút (1870-1871), 
mely a franciák vereségével végződött, annak ellenére, hogy a francia 
katonák (a híres “poilus”-ok) hősiesen és áldozatkészen küzdöttek egy 
népesebb, jobban vezetett és főleg jobban felszerelt ellenség ellen.

Mert bármit is mondott a hadügyminiszter, a Chassepot puska nem ért 
fel a porosz “Zündhandel”-lal, ugyanez állt az ágyúkra is; a muníció is
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lassan fogyóban volt... Patakokban folyt a francia vér - és a vége SEDAN 
lett, hiába a sok bátor, fiatal katona önfeláldozó küzdelme. A poroszok 
elárasztották Franciaország északi részét, beleértve Fontainebleau 
környékét is. E nehéz napokban Mathieu papa a következő ajánlattal állt 
elő apámnak, aki akkor 14 éves volt:
“No, kis barátom, sok nyulat lőttünk már a Villecerf-i és Moret-i 
asszonyok lábasai számára. Mit szólnál hozzá, ha elkezdenénk kaszabol
ni a piszkos “picklaubistes” -okát (a porosz sisak nyomán így nevezték a 
porosz katonákat), akik mindenütt elrondítják szép hazánkat? Látod, 
nagy jót tennénk az országnak, ha ezeket a piszkokat a Sátánhoz irányí
tanánk..." Nem kellett ezt kétszer mondani a 14 éves fiúnak, aki mindig 
kész volt valami kalandra, s aki ezenfelül hónapok óta mást sem hallott, 
mint az ellenség szörnytetteiről szóló beszámolókat. Nem váratott a 
válasszal: “Hát persze, Mathieu papa, boldogan." így hát ettől kezdve 
apám azonnal felült a Paris-Moreti vonatra, amint az intézetben kicsi 
szabad időhöz jutott, hogy Mathieu papával együtt bevegye magát az 
erdőbe “picklaubistes”-eket vadászni.

Soha senki sem fogja megtudni e vadászat “terítékét”, mert apám nem 
szeretett róla beszélni, de a poroszok csakhamar elrendelték minden 
puska beadását azonnali főbelövetés terhe alatt, mégpedig azért, hogy 
véget vessenek a szabadharcosok akcióinak, melyek napról-napra sza
porodtak. Apám sohasem szánta rá magát, hogy megváljék kedves 
puskájától, melyet elásott a régi Saint-Ange-i kastély alagsorában.

Ami az öreg Mathieu papát illeti, örökre eltűnt. Valószínűleg egy 
“picklaubiste” elfogta öreg kovaköves puskájával, és azóta sárgult csont
jai vastag lombtakaró alatt nyugosznak azzal a kötéllel együtt, amellyel 
felakaszthatták.

O, és az a gyönyörű VEGHFES! Vajon felépítik-e még egyszer?
1881-ben apám, Pál befejezte tanulmányait a Sorbonne-on, és jogi 

diplomával tért vissza Saint-Ange-ba. Nagyapám magához hívatta és így 
szólt: “Fiam, úgy döntöttem, hogy Magyarországon fogsz élni és ottani 
birtokainkon gazdálkodsz. Egyenesen Snatzky-hoz (nagyapám ma
gyarországi factotumja) utazol, aki mindent elmagyaráz. Három nap 
múlva indulsz." Nagyapámmal nem lehetett vitatkozni.

Különben is: 25 évesen 20.000 hektárért - a bérelt vadászterületekkel 
együtt majdnem 40.000 hektárért - felelősnek lenni, ez tetszett apának,
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aki szenvedélyes vadász volt.
Nagyanyám sírdogált egy kicsit, mint minden asszony, akinek fia 

messzire megy, de hát engedelmeskedni kellett... és apám elindult.
Hogy jobban megértsük azokat az eseményeket, melyek Szent István 

szép királyságának területén történtek, célszerű lesz itt kissé rávilágítani 
a történelmi múltra.

A tragikus mohácsi csata után (1526. augusztus 29.), ahol az egész 
magyar hadsereg odaveszett, és a király, II. Lajos elesett, a győztes 
törökök úgyszólván az egész Kárpát-medencét elfoglalták, azaz 
Magyarország majdnem egész termékeny részét, de nem lépték túl a 
Kárpátok láncát, mely így magyar terület maradt, s melyet jól 
megerősített várak védtek. E várakat mindig valamely harci vágytól égő 
vitéz védte. Másfelől, a várak e láncolatával szemben mindig egy török 
garnizon állt, élén ugyancsak harcrakész pasával; mindenfelé párvi
adalokat vívtak, ahol egyikük mindig holtan maradt, de csakhamar akadt 
egy nem kevésbé bátor utóda.

így múlt el több évtized, mialatt a magyar királyság két része - a 
hegyvidék és a termékeny, törökök által megszállt síkság - majdnem her
metikusan voltak egymástól elzárva, mert a csekély számú és igen rossz 
út következtében nem volt kapcsolat a két terület lakossága között.

A magyar urak egyáltalán nem törődtek a nép vallásával, szokásaival 
és az általa használt nyelvvel; a hivatalos nyelv a latin volt mindenütt, 
így “szlovákosodott” el a nép. A szlovák nép egészséges, erős, 
tisztességes és igen-igen vallásos volt. A pánszlávizmus csupán 
1894/95-ben kezdődött, azaz a hármas szövetséggel: Franciaország, 
Anglia és Oroszország között. Ez utóbbi csakhamar elkezdte a szlovák 
közvéleményt a “magyar elnyomás” ellen bújtogatni, csakúgy, mint 
Cseh- és Morvaországban - akik addig igen nagy jólétben voltak - 
Ausztria elnyomása ellen.

Elvben csak azok szavazhattak, akik adóztak; minthogy az állam által 
beszedett pénz tőlük származott, csupán ők határozhattak annak 
elköltéséről. A falvak népe maga választotta bíróit, úgyszintén a megyei 
tanácsot, afféle kis parlamentet, mely maga határozott a megye helybeli 
ügyeiben; kinevezte a járási “kis instanciák” bíráit, valamint az alispánt. 
A legfelső polcon a legfőbb úr, a főispán állt; őt közvetlenül a király 
nevezte ki és állandó kapcsolatot kellett tartania a belügyminiszterrel.
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akit ugyancsak a király nevezett ki. A képviselők többsége által válasz
tott parlament ajánlott a királynak egy kormányt. Ez volt röviden a ma
gyar kormányzati rendszer Magyarországon 1867-től 1918ig, amikor 
bekövetkezett ennek az ezer éve egységes szép országnak tragikus fel
bomlása.

Csak kevés év telt el azóta, hogy megépítették az első vasutat a 
Kárpátokon át, Budapesttől Berlinig, ezért a hegyvidéken az élet még 
nem sokat változott. így hát egy olyan hatalmas uradalom ura, mint ami
lyen Véghlesé volt, igen nagy tekintélynek örvendett, mint valami 
maharadzsa. így természetesen szájról-szájra járt a hír, hogy a nagyúr fia 
jön majd a várba lakni. A főispán összehívta a megye urait, kérve őket: 
méltó fogadtatást készítsenek az új gazdának, amikor az a Véghles-i 
állomásra ér.

Apám vonata Budapestről este 9 órakor indult és másnap reggel 9-kor 
futott be Véghlesre. Sorfal várta; egyik oldalon 12 szép leány világoskék 
ruhában, fehér szekfűcsokorral, a másik oldalt 12 legény fekete 
ünneplőben, gyertyával, melyet a vonat érkezésekor gyújtottak meg. 
Mögöttük a Véghles-i uradalom területén lévő 11 falu bírái, a helybeli 
notabilitások és mindezek élén maga a főispán. E díszes gyülekezet előtt 
elegáns fekete öltönyben fiatal ügyvéd állt: ő mondja majd az ünnepi 
beszédet - franciául -, mert azzal hencegett, hogy folyékonyan beszéli ezt 
a nyelvet.

Kilenc óra - befut a budapesti vonat: jóképű, bajuszos fiatalember száll 
le és felharsan az üdvözlés: “Éljen Nemeskéri-Kiss Pál!”, majd előlép a 
fiatal ügyvéd és elkezdi az üdvözlő beszédét - talán kínaiul. Valószínűleg 
nem egészen e nyelven akart beszélni, de az bizonyos, hogy nem fran
ciául volt.

Apám figyelmesen hallgatta, majd a végén tökéletes magyarsággal 
válaszolt: “Szívből köszönöm, kedves barátom, szíves üdvözlő szavait, 
azonban sajnos még nem tudok szlovákul, így hát nem tudok azon a nyel
ven válaszolni. Ígérem azonban, hogy azonnal nekilátok e nyelv ta
nulásának, hogy anyanyelvükön szólhassak a lakossághoz." Nagy 
nevetés - és a szegény szónok pipacsvörösen szökött meg, hogy fejét 
párnájába fúrva elfelejtse az önbecsülésén esett csorbát. Mi történt? 
Nincs különös helyesírás sem magyarban, sem szlovákban: úgy ejtik ki 
a szavakat betűről-betűre, amint azok le vannak írva. A szegény
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fiatalember francia könyveket szerzett, talán francia nyelvtant is; mint
hogy azonban sohasem hallott francia beszédet, úgy ejtett ki minden 
szót, ahogy azt leírva látta, s ez inkább hasonlított a kínaihoz, mint a 
franciához. Apám azonnal elnézést kért az akaratlanul elkövetett tapin
tatlanságáért. Később, már mint főispán és a kormány tagja mindig min
dent megtett a szegény fickó kibékítésére, jó állást és szép kitüntetéseket 
szerzett neki - de minden hiába volt: holtáig kiengesztelhetetlen ellen
sége maradt apámnak.

A tizenegy major és hatalmas erdőségek - több mint 20.000 hektár, és 
azonfelül a községi vadászterületek - kezelésére nagyszámú személyzet 
kellett a mezőgazdasági munkásokon és alkalmazottakon kívül; 23 vadőr 
és 7 erdőmémök a hét kerülethez, valóságos kis hadsereg, bár csak 
vadászpuskákkal voltak felszerelve.

Ferenc József királyunk tudta mindezt, mert mindenről tudott, ami 
birodalmában történt. Soha senki sem tudta, miképpen csinálta ezt: nem 
érezték az emberek, hogy kémekkel lennének körülvéve - lett légyen 
bármiként, ő mindig tudta, mi történik az országban. Egy német jelle
mezte őt találóan: '‘Die letzte wirkliche Majestät.” (Az utolsó valódi fel
ség.)

A német “Reich” fiatal császára - It. Vilmos -, akinek igen jó 
véleménye volt saját magáról, amikor félreálKtotta “Nagy Emberét”, 
Bismarck herceget, akinek pedig Németország egyesítését és császári 
koronáját köszönhette, haladéktalanul meglátogatta Ferenc József 
császárt és királyt, hogy elhencegjen neki: immár nem áll Bismarck 
gyámsága alatt, így hát egyedül uralkodik 60 millió németen.

Ferenc József őfelsége, amikor visszaadta n. Vilmos császár láto
gatását, különvonattal utazott Budapestről Berlinbe. Az egyetlen 
vasútvonal Berlin felé egy alagúton vezetett át, mely a Véghles-i 
uradalom - akkori - határán túl végződött, egy termékeny síkságon, mely 
valaha egy nagy tó feneke volt, mely három oldalról vette körül és védte 
a várkastélyt, melyet mindamellett 4-5 km-ről lehetett látni. Ekkor a 
Király odafordult szárny segédjéhez, Paar grófhoz: "Kedves Paar, üzen
je meg a mozdonyvezetőnek, hogy semmiképpen se merjen sípolni, 
amikor a vonat a véghlesi kastély alatt halad el, mert ha ez a Nicky 
dühbe gurul, képes lesz kis erdész-serege élén nekem hadat üzenni!”

Maga Paar gróf mesélte ezt a kedves kis történetet apámnak.
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Nagy hidat építettek a Dunán a Gellért heggyel szemben és az uralkodó 
tiszteletére Ferenc József hídnak nevezték el. Amikor a Duna-parti vil
lamos e híd magasságába ért, a villamosvezető mindig elkiáltotta magát: 
“Ferenc József Híd”, hogy az utasok gyorsan leszálljanak.

Egyszer feleségem utazott ezen a villamoson, és amikor e híd elé értek 
és a vezető “Ferenc József Híd”-at kiáltott, egy öreg paraszt, aki 
feleségem mellett ült, sebtiben felállt és “vigyázz”-állásban maradt min
daddig, amíg a hidat el nem hagyták. Mindez 1949-ben történt, amikor a 
trónt már 1918-ban megdöntötték, Ferenc József 33 éve halott volt, az 
utolsó koronás király - IV Károly - 27 éve nem élt. Hát ilyen volt egy 
valódi Felség!

Az akkori véghelsi őserdő a vár parkját három oldalról övezte. 
Magában a parkban számos jól ápolt ösvény volt, melyen reggelente 
nagyanyám szívesen sétált. Egy szép reggel, amikor ott sétált mintás 
napernyőjére támaszkodva, egy hatalmas medve - nyilván 
elszöszmötölte az időt valami mézrablás ügyében - ott váltott át az úton 
mintegy 10 méternyire tőle. Nagyanyám hirtelen nem talált jobbat, mint 
gyorsan kinyitotta a napernyőjét - a medvének ez nem tetszett és gyor
san elfutott. Sohasem derült ki: melyikük ijedt meg jobban a másiktól.

Az 1883. év volt talán a legjobb apám életében: a családi boldogság és 
egy köztisztelettel övezett közélet kezdete. Az év elején általános parla
menti választások voltak. Apám jelöltette magát és meg is választották 
képviselőnek, úgyszólván egyhangúlag. Ez volt az első lépése a pohtikai 
életben.

Néhány hónappal később Ferenc József király újabb bizonyítékát adta 
nagylelkűségének, amikor apámnak a császári és királyi kamarási címet 
adományozta - a “rebellis” fiának, aki 24 évvel azelőtt segített őt 
megverni Magentánál és Solferinonál.

A császári és királyi kamarási cím nagy becsben állott, mert csak igen 
kevesen kapták meg. Annak idején a “kamarások” jogosultak voltak bár
mikor, bejelentés nélkül bejárni a király lakosztályába; ezt jelképezte a 
jobb csípőjükön viselt aranykulcs, mely a királyi szobák mindegyikének 
zárját nyitotta. Ez a szokás régóta feledésbe merült, ámde az aranykulcs 
a kitüntetés jeleként megmaradt. Ehhez azonban számos nemesi fel
menőt kellett felmutatni, ami apám esetében nem jelentett nehézséget: 
minden okmánynak birtokában volt.
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A legnagyobb jótétemény, melyet Isten erre az évre tartogatott apám
nak, egy bájos leány ismeretsége volt: szőke, nádkarcsúságú, szelídséget 
és jóságot sugárzó kék szemmel.

Első látásra beleszerettek egymásba. De hát ki volt ez a tündér, aki apá
mat első látásra így elvarázsolta? Hát... kicsi a világ! Szapáry Vera 
grófnő, nem más, mint annak az öreg Szapáry grófnak az unokája, aki 34 
évvel azelőtt - 1849-ben - átsegítette nagyapámat Ausztrián - angol ko
csis képében -, hogy titkos üzenetet vigyen Palmerston lordnak 
Londonba.

Semmi sem állt a két szerelmes szív útjában, s így 1883. augusztus 12- 
én megtartották az esküvőt, mely Isten áldásával hosszú és boldog élet 
kezdete volt apámnak egészen 1928-ban, 45 év boldog házasság után 
bekövetkezett csendes haláláig.

Három “jól sikerült” gyermek származott házasságukból: Sándor 
bátyám diplomata, Magyarország rendkívüli követe és meghatalmazott 
minisztere Szófiában, Stokcholmban és a Balti Államokban, s végül 
Helsinkiben. Csáky Irma grófnőt vette feleségül; két gyermekük volt, 
Ilona (később Pákey Lajosné) és Béla, aki 1945-ben hősi halált halt Buda 
ostrománál. A második gyermek én magam, kissé vad, de nagyon 
sportolós fickó, aki azonban jól alakítottam életemet: a magyar királyság 
fő vadászmestere negyedszázadon át, két nagyon derék fiú apja és hét 
nagyon sikerült unoka nagyapja. Végül Margit húgom; 5 évvel fiatalabb 
nálam; először gróf Bethlen Károlyné (Károly 1916-ban az I. 
világháborúban elesett), ebből a házasságból egy fia, Pál született. 
Másodszor Száhlender Béla vezérezredeshez ment, két leánya született: 
Vera és Magda.

Itt nem beszélek az unokáimról, mert ez már az ötödik generáció - 
írjanak róluk a későbbi krónikások.

Édesapám - Isten áldja még az emlékét is - spártai nevelésben 
részesített minket, amiért persze Édesanyán nem egy könnyet ontott. 
Mintha csak Apán megérezte volna a reánk váró nagyon nehéz időket, 
szörnyű testi-lelki szenvedéseinket, melyek életünk végén reánk vártak.

Bátyám annyira különbözött tőlem, hogy soha senki sem nézett volna 
testvéreknek bennünket - ennek ellenére igen jó testvérek voltunk, 
sohasem veszekedtünk. Sándor hosszú volt és olyan vékony, mint egy 
nádszál, 14 évesen már felnőtt, magas férfi mérete volt. Én izmos, de
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kisnövésű gyerek voltam, afféle Hüvelyk Matyi. (Felnőtt korunkra telje
sen egyforma, 178 cm magasak voltunk, bár Sándor mindig magasabbat 
mutatott.) Amikor elértük a gimnazista kort, pap tanárt kaptunk, aki 
velünk lakott a kastélyban. Reggelente misézett, mi ministráltunk neki és 
utána alaposan megdolgoztatott mindkettőnket. Az év végén Budapestre 
mentünk vizsgázni a Piarista Gimnáziumba, - a kegyesrendi atyák az 
ország legszigorúbb iskoláját vezették.

Sándor jeles tanuló volt, szorgalmas és fegyelmezett, amit magamról 
igazán nem mondhatok el. Én csak azért nem buktam meg soha, mert fél
tem a büntetéstől: lovaglás, bicikli stb. letiltását helyezte apám kilátásba 
ez esetre.

A véghlesi nagy uradalom nagyapámé volt; de apámnak volt egy 
kisebb birtoka, Göd; Budapesttől csupán 23 km-re, így hát nagy értéket 
képviselt. Itt éltünk az év legnagyobb részén át, hogy mi gyerekek 
bejárhassunk a budapesti gimnáziumba. Csak a nyarakat töltöttük a 
hűvösebb véghlesi kastélyban.

A lóistállókon kívül Gödön nagy tehenészet és juhászat is volt - és két 
versenyló istálló igen szépen tartott tréningpályákkal. Itt tartották a 
versenyistálló tulajdonosok telivérjeiket, melyeket főleg Angliából hoza
tott trénerek készítettek elő a versenyekre.

Amint betöltötte bátyám a 14. évét, passzionátus (szenvedélyes) lovas 
lévén engedélyt kért és kapott a trénerektől a lovak vágtáztatására a tré
ningpályákon. Jóllehet fiatalabb voltam, nem akartam lemaradni bátyám 
mögött - így hát én is kikönyörögtem ugyanezt az engedélyt. így ment ez 
néhány éven át - de bátyám olyan gyorsan nőtt, hogy soványsága 
ellenére is hamarosan meghaladta a megengedett súlyhatárt, s így nem 
lovagolhatott hivatalos versenyeken zöld pályán. (Később ezt behozta: 
1042 versenyt lovagolt, közte 101 nyerőt.) Én azonban, a 45 kilós kis 
törpe, szinte jockey-nak születtem.

Ez a sport annyira elbűvölt, hogy nehezen vártam ki az érettségit, ami 
után már hivatalos nagy versenyeken kedvemre lovagolhattam - meg
mutatandó, mit tanultam kisfiú korom óta: s ez nem volt kevés, mert 13 
éves koromtól fogva trenírozva immár tudtam annyit, mint a hivatásos 
jockey-k.

A beképzeltség az ember egyik legcsúnyább vonása. Küzdöttem is 
ellene mindig, be kell vallanom őszintén, hogy amikor az ember egy
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szép versenyt nyer, a “favorit” nyergében, amikor ezrek tapsolnak lelke
sen, majd az újságokban olvashatja teljesítményének dícséretét, bizony 
nehéz a sátánnak ellenállni, aki az emberi szívet a beképzeltséggel 
környékezi meg. Bár nem mindig jutalmazott a közönség lelkes tapssal, 
amikor megnyertem egy versenyt - hanem inkább általános döbbenettel.

Ez még 1905-ben történt és még sohasem nyertem versenyt. Egyszer 
egy angol tréner azt mondja: van egy kancája, a “Legenda”, még 
sohasem futtatta versenyben. Hajlandó lennék-e első versenyében 
lovagolni? 19 éves voltam akkor és hát nem sokat kell egy ilyen 
süvölvényt bíztatni: boldogan elfogadtam. Mázsáláskor, a verseny 
napján megbíztam inasomat, hogy tegye meg “Legendát” befutóra. Isten 
sugallta ezt, netán Allah? Végül is mindegy, minthogy csak egy Isten 
van, hívják azt Istennek, AUahnak, Jahvénak, vagy Nagy Szellemnek...

Mintegy tíz ló futott ebben a futamban. Indulás! Közeledtem már a cél
hoz és észrevettem, hogy lovamban van még tartalék erő: megbíztattam 
hát, hogy adja bele. Meg is tette, sorra elhagytam az előttem levőket és 
jó fejhosszal megnyertem a versenyt... Általános megdöbbenés a 
tribünökön, mert csupán néhány “kalandor” tette meg ezt a teljesen 
ismeretlen lovat, melyet méghozzá amatőr jockey lovagolt, aki még nem 
nyert versenyt; így hát 53-szoros pénzt vágtam zsebre, azaz 1062 
koronát: valóságos kis vagyon egy fiatal fiú számára. Ezt hát meg kellett 
ünnepelni. Inasommal hazaküldtem a nyerget, ruhát, mindent és eltűn
tem Budapesten, ahol sok szép és könnyűvérű tündér akadt, akik 
csakhamar segítettek az égből pottyant pénz nyakára hágni.

De ettől kezdve a versenyistálló tulajdonosok egyre-másra rám bízták 
a “crack-jeik” lovagolását. Versenylovasi pályafutásom szépen haladt 
egészen 1922-ig, amikor is egy cudar és nagyon fájdalmas lumbago pon
tot tett e gyönyörű sportra, minthogy nem szabad kockáztatni a sok derék 
ember pénzét egy esetleges lumbago hirtelen támadásával verseny 
közben.

Akkor egy ismert és szeretett jockey-t, legyen az profi vagy amatőr, 
úgy ünnepeltek, mint napjainkban a mozi-sztárokat. Publikumom 
szeretett, mert tudta: a sportszeretet fűt, meg mert nyerni akarok, mert 
anyagilag független vagyok és sohasem csalok...

Az emlékezés itt megszakad, befejezésére és még nagyon sok érdekes 
esemény leírására már nem kerülhetett sor, mert a főisten - úgy látszik -
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másként határozott. 1974. június 3-án magához szólította Nemeskéri- 
Kiss Gézát, aki Franciaországban, a Les-Molieres-i temetőben nyugszik.



Gyüre János

Nemeskéri-Kiss Miklós 
honvéd ezredesre vonatkozóan

Amint az az előzőekben le van írva, Kiss Miklós ezredest Kossuth 
elnök-kormányzó Londonba küldte kölcsönszerzés céljából Palmertson 
Lord miniszterelnökhöz és itt érte őt a világosi fegyverletétel, majd ezt 
követően a Haynau által hozott halálos ítélet és birtokainak elkobzása.

Nemeskéri-Kiss Miklós ezt követően egy ideig Londonban maradt, 
ahol aktív szervezője lett az Angliába menekült magyar emigránsoknak. 
Kapcsolatot tartott Kossuth Lajossal, aki ebben az időben 
Törökországban volt és itt várta be az internálásnak is beillő török 
“vendégszeretet” után az Angliába érkező kormányzót.

Kossuth az Amerikai Egyesült Államokba való indulása előtt őt 
nevezte ki angliai megbízottjává. íme az erről szóló okmány eredeti 
szövege:

‘‘Kedves Ezredesem! Az Egyesült Államokba való utazásom előtt szük
ségesnek tartom, hogy az általam vezetett politikai ügyek felügyeletét és 
vezetését, Magyarország és Anglia érdekében olyan személyre bízzam, 
akinek hazám és irántam való megbízhatósága kétségtelen. Biztos 
vagyok benne. Ezredes, hogy Önben megvannak ezek a tulajdonságok, 
ezért megbízom Ont Angliában a mondott magyar politikai ügyek felü
gyeletével és irányításával és e sajátkezűleg írt irattal kinevezem Ont 
angliai képviselőmmé és felhatalmazást adok Önnek arra nézve, hogy 
cselekedjék és tárgyaljon minden alkalommal, amikor Ón azt szükséges
nek és hasznosnak látja, hazám és a saját érdekemben, irányelveimnek 
megfelelően.”

Kossuth Lajos
Magyarország Kormányzója

A levél kelte: 1851. augusztus 18.
Az emigráció szervezésének tényét több levél is bizonyítja, így:
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Kossuth Lajos négy, Irányi Dániel egy, Klapka György öt, Perczel Mór 
öt. Teleki László tíz, Türr István több, Vetter Antal hat, Vukovics Sebő 
három levele. Nemeskéri-Kiss Miklós, valószínűleg a hivatalos Anglia 
nem túl barátságos magatartása miatt átköltözött a köztársasági 
Franciaországba és Párizsban telepedett meg. Itt piciny lakásban 
szűkölködött, kenyerét német, olasz és angol nyelvleckék adásával ke
reste meg. Beiratkozott a Sorbonne műszaki karára és ott megszerezte a 
mérnöki oklevelet. 1850-től a Metz-i katonai akadémiára járt, ahol 
később sikerrel tette le a törzstiszti vizsgát.

1853-ban Kiss Miklós feleségül vette Le Charron márki lányát és ezen
túl annak kastélyában éltek, Villecerf-ben, Fontainebleau mellett. Ebben 
a kastélyban sok számkivetett magyar megfordult, sőt egyesek 
hónapokig itt pihentek. Vendégeskedett itt Andrássy Gyula, Klapka 
György, Kmetty tábornok, Türr István is. Kilátogatott ide Párizsból 
Munkácsi Mihály és később Just Zsigmond is.

A Magyar Honvédség Hadtörténeti Levéltárában fellelhető levelezései 
bizonyítják, hogy nagyon sok volt honvéd tiszttársán - nem is kis 
összeggel - segített, sőt Horváth Mihálynak, a szabadságharc lelkes és 
tevőleges hívének, miniszterének, Csanádi püspöknek, történésznek 
kiadott művei külföldi terjesztésében is segített.

Kossuth Lajossal a magyar szabadság ügyében Párizsból állandó kap
csolatot tartott. Ezt több levél és Kossuth írott munkái is igazolják. Ilyen 
például, amelyben Kossuth írja: “Abban az időben (1858) értesített 
párizsi megbízottam, Nemeskéri-Kiss ezredes, ki házassága révén a 
legfelsőbb francia körökben járatos volt, hogy Napóleon Jeromos 
herceg, a császár unokaöccse szeretne velem találkozni.” Majd később 
írja Kossuth: “Este Kiss Miklós ezredes lakására jött értem hintán a 
herceg.” A császárral való tárgyalások után: “...visszavitt Kiss ezredes 
házához a St. Dominique utcába, ahol a rám nyugtalanul várakozott 
barátaimnak a császárrali értekezés lényegét elbeszéltem.”

1859-ben kitört a háború Ausztria és Piemont között, mely utóbbinak 
egyik vezére Giuseppe Garibaldi lett, akinek célja az egyesült Itália 
létrehozása volt. Franciaország szövetségre lépett Piemonttal és 
Szardínia királyával, miáltal háborúba került Ausztriával. A magyar 
menekültek hazájuk felszabadítását remélték ettől a háborútól. 
Nemeskéri-Kiss Miklós a Franciaországba menekült magyarokat
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szervező csoport élére állt - ezek mind régi katonák voltak és mega
lakították a “Magyar Sereg Olaszhonban” nevezetű magyar légiót. 1859. 
július 8-án a légió létszáma 3145 fő, ez a hónap végére 3200 főre 
emelkedett. A légió első dandárénak parancsnoka Ihász Dániel ezredes, 
a második dandár parancsnoka Nemeskéri-Kiss Miklós ezredes, 
helyettese Tüköry Lajos őrnagy.

Kiss Miklós a francia császártól is ezredesi rendfokozatot kapott. 
Kitűnt mind személyes bátorságával, mind az általa vezetett dandárral a 
Magnetta-i és a Solferino-i győztes csatákban. III. Napóleon Nemeskéri- 
Kiss Miklósnak érdemeiért 1861-ben grófi címet, 1868-ban pedig a fran
cia Becsületrend Lovagkeresztjét adományozta.

Kiss Miklós igen jellegzetes egyéniség volt, mindenekelőtt és ellenére 
1848-as honvéd ezredesnek tartotta magát. Holta napjáig sem hagyta 
másként szólítani magát, mint “Ezredes Úr”. Francia grófi címét még 
Franciaországban sem használta, itthon pedig természetesen nem. 
Sohasem fogadott el semmiféle címet, rangot vagy érdemrendet Ferenc 
Józseftől, a kiegyezés és a megkoronázás ellenére sem. Pedig akkoriban 
ezek a “kiengesztelő ajándékok” sűrűn hullottak a “megtért” kurucok- 
nak. Azt mondta erről: “Azt a kezet, amelynek nevében halálra ítélték és 
képletesen ki is végezték az embert, a megbékélés után megszorítani 
lehet, de megcsókolni soha.”

Élete alkonyán sem akart engedni a negyvennyolcból: amikor egy 
hadgyakorlaton Albrecht főherceget gödi kúriájába szállásolták be, nem 
volt hajlandó kitűzni a fekete-sárga zászlót.

Nemeskéri-Kiss Miklós levelezésének nagy részét 1945-ig a gödi kúria 
padlásán elhelyezve tárolták. Ezek a második világháború végén a házat 
és a padlást szétdúló szovjet katonák és a “kincskereső” lumpenek 
tevékenysége következtében részben megsemmisültek. Egy részük azon
ban éltő emberek közbelépésére a Magyar Honvédség Hadtörténeti 
Levéltárába került, 1957-ben. A III. Napóleon és a Garibaldi levelezést 
a padlást felfedezők széthordták, egyes szemtanúk szerint a kastélyba 
beköltözők hónapokon keresztül ezekkel a levelekkel gyújtottak be 
tűzhelyeikbe.

Nem a teljesség igényével, de néhány nevet felsorolok azok közül, 
akiknek Nemeskéri-Kiss Miklóshoz írott levelei a Hadtörténeti 
Levéltárban megtalálhatók: Andrássy Gyula, Almási Pál, Teleki László,
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Czecz János, Dunyov István, Eötvös József, Gorove István, Guyon 
Richárd, Haynik Pál, Horváth Mihály, Kossuth Lajosnak mintegy száz 
levele. Ihász Dániel, Kmetty György, Irányi Dániel, Klapka György, 
Lónyay Menyhért, Leövey Klára, Mock József, Perczel Mór, Türr 
István, Vetter Antal, Vukovics Sebő.

Kiss Miklós második fia, Pál, (1856-1928)

1881- ben apja kívánságára tanulmányai befejeztével Magyarországra 
jött és átvette apja földbirtokainak vezetését.

1882- ben már országgyűlési képviselő, szabadelvű programmal, 1895- 
ben Zólyom vármegye főispánja. 1896 és 1903 között földművelésügyi 
minisztériumi államtitkár. A Magyar-Francia Irodalmi Társaság elnöke.

Nagy lendülettel fogott az édesapja által megkezdett korszerűsítések 
továbbviteléhez, elsősorban apja Franciaországból ideszármaztatott 
vagyonának felhasználásával. Gödön svájci mintára modem istállókat 
építtetett és létesített egy jól felszerelt tehenészetet, melynek kiszol
gálására takarmányelőkészítő helységet rendeztetek be, melyben külön
böző gépek szolgálták a tehenészet takarmányozásának előkészítését.

A tej alapvető feldolgozására szintén egy gépekkel, felszerelésekkel jól 
ellátott helység szolgált. A gazdaságban már a század elején villany 
világított az istállókban, vezetékes vízzel volt biztosítva az állatok 
ellátása, mely vizet a gazdaság a saját vízmüvéből nyert.

A földművelés gazdaságossá tételét a Nyugat-Európában elterjedt 
mezőgazdasági gépek, így traktorok, kaszáló-, szénagyűjtő-, cséplő-, 
magtári gépek, darálók segítették elő. A kukorica, burgonya és cukorré
pa ipari feldolgozására egy korszerű szeszgyárat építtetett, mely jelen
tősen hozzájárult a birtok jövedelmezőségéhez. A szeszgyár és a gaz
daság vasúttal való összeköttetésére egy iparvasutat építtetett a gödi 
állomástól a szeszgyár, illetve a magtár épületéig.

A korszerű termelési módszerek szintentartása és fejlesztése érdekében 
szoros kapcsolatot tartott fenn Nemeskéri-Kiss Pál az angol és a francia 
földművelésügyi minisztériumokkal, ahonnan rendelkezésére bocsátot
ták a legújabb mezőgazdasági kutatások eredményeit és tapasztalatokat.
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Nemeskéri-Kiss Pál gödi birtokán elemi iskolát tartott fenn, saját költ
ségén (tanítója Adameez István volt), úgyszintén helyet és feltételeket 
biztosított egy postahivatal részére, amely a második világháború elején 
szűnt meg. Pecsétjén G Ö D  felirat szerepelt.

Alkalmazottainak művelődését elősegítendő egy 3000 kötetes 
könyvtárat létesített. A könyveket ő vásároltatta és egyforma kötéssel és 
“Göd pusztai olvasókör népkönyvtára” felirattal láttatta el.

Az első világháború alatt a sebesült katonák utókezelését szolgáló 
kisegítő kórházat létesített és tartott fenn, részben saját költségén.

Kiss Pál családját a tanácsköztársaság alatt a gödi direktórium internál
ta. Lakásuk néhány szobájában őrizték őket. Egy-két régi alkalmazottjuk 
élete kockáztatásával látta el őket élelemmel (Rákóczi István, Lami 
János, kiknek leszármazottai ma is gödi lakosok.)

1928-ban halt meg. Gödi birtokán, lakóházának parkjában temették el. 
Sírjának fekete gránitkeresztjét, az utána elhunyt családtagok sírem
lékeivel együtt 1946 után ledöntötték, letaposták. Néhány évvel ezelőtt a 
temetkezőhelyet a család felszámolta, a koporsókat a sződi katolikus 
temetőben helyezték el.

Nemeskéri-Kiss Pál második fia, Géza (1886-1974)

Apja halála után ő vette át a gödi birtok vezetését. Az első 
világháborúban mint a 8. Huszárezred tisztje vett részt, több kitüntetést 
kapott. A hadseregből tartalékos századosként szerelt le. Máltai lovag. 
Később a Kormányzótól vitézi címet kapott.

Az 1919-es tanácsköztársaság bukása után bátorságát és tekintélyét 
latba vetve lépett fel a román megszállók váci parancsnokságán a 
letartóztatott gödi kommunisták életének megmentéséért (nem élt benne 
bosszú az internálásért). Közbelépése csak fél sikert hozott, mert mire 
odaért, a letartóztatottak felét a Hétkápolna templom mögött kivégezték, 
az élőket megmentette.

1922 és 1944 között a koronauradalmi birtokok fővadászmestere. Mint 
ilyen “A hivatásos vadász” címen (1942) egy szakkönyvet írt és több 
vadászati szakcikket jelentetett meg a “Nimród” című vadászati szak-
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lapban. Ez a könyv és a cikkek is tankönyvül, illetve oktatási anyagul 
szolgáltak a megjelenésük után, de még ma is az erdészek és a vadásza
ti szakemberek képzéséhez. Jelenleg (1993) is kiadás alatt van két 
vadászati szakkönyve Budapesten.

1939 őszén, Lengyelország összeomlása után, elszállásolta, ellátta a 
lengyel hadsereg menekült tisztjeit, katonáit. Hozzásegítette őket ter
vezett továbbjutásukhoz (Jugoszlávián, Görögországon, Törökországon 
keresztül Szíriába).

A második világháború alatt az ausztriai német hadifogolytáborokból 
Magyarországra szökött francia hadifoglyok közül a Gödre menekül
teket ellátta polgári okmányokkal és az így legalizált civil francia állam
polgárokat a birtokán foglalkoztatta.

1945-től 1949-ig a földbirtokából meghagyott 52 katasztrális holdon 
gazdálkodott. 1949 szeptemberében letartóztatták, földjét elkobozták és 
1951 márciusáig letartóztatásban volt. Szabadulása után feleségével 
Veresegyházára költöztek és ott éltek 1956 nyaráig. Ekkor a Francia 
Köztársaság Nagykövetének segítségével Franciaországba települt át.

1974-ben halt meg, Párizs mellett Les Molieres falu temetőjében van 
eltemetve.

így ért véget a Nemeskéri-Kiss család Gödhöz kapcsolódó története, 
amely ugyan nem fejeződött be, de a napjainkról szóló fejezete is telítve 
van méltatlan, kicsinyes szembenállásokkal.



Javaslat

Kincsem-Emlékhely létesítésére

Göd nagyközség országos jelentőségű kultúrtörténeti emlékkel ren
delkezik, melynek kiaknázására az 1996-os világkiállítás jó lehetőséget 
és alkalmat biztosít.

A világ mindezideig egyetlen verhetetlen versenylovának, 
Kincsemnek a múlt század végén, 1876-1880-ig szolgált lakóhelyéül a 
gödi major istállóépülete, amit a ló tenyésztője, Blaskovits Ernő bérelt. 
Az épületnek az ad különös jelentőséget, hogy azon a 4 esztendőn 
keresztül élt itt Kincsem, amikor versenyzett. Vagyis Gödről indult mind 
az 54 megnyert versenyre, és ide tért vissza.

A világ lósportjában a Kincsem név egyedülálló fogalom a tenyésztés 
és a versenyzés tekintetében egyaránt. A reformkorban az ország 
felemelkedéséért oly sokat fáradozó gr. Széchenyi István egyik fontos 
feladatnak tekintette a lótenyésztést és versenyzést, mely a nemzeti 
hagyományok megerősítésének érdekét is szolgálja.

A gödi Kincsem parkban mindmáig megtalálható az egykori istál
lóépület, az a hely, ahol a verhetetlen kanca 120 évvel ezelőtt 
tartózkodott. Közismert volt róla, hogy bárhová is utaztatták 
versenyezni, külön tartálykocsiban vitték a gödi vizet, mert csak ezt volt 
hajlandó meginni. Az egykori artézi kút ma a budapesti Kerepesi úti 
versenypálya Kincsem parkjának dísze a ló szobrával együtt. A század 
elején a kegyelet emléktáblával jelölte meg a gödi istállóépületet, a tábla 
ma a Mezőgazdasági Múzeum Kincsem-kiállításán látható számos 
relikviával egyetemben.

Helyben semmi sem maradt, még a világhírű ló legendájának emléke 
sem! Egyedül a puszta épület, mely meglehetősen mostoha sorsra jutott: 
TSz-tulajdonként pusztulásra ítélve. A Kincsem parkban felépített butik
sor pedig teljesen megfosztotta eredeti környezetétől, az emlékhelyhez 
méltó és szükséges tértől.

Kevés település rendelkezik ilyen rendkívüli lehetőséggel, hogy
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Budapest közelében, közvetlenül a főútvonal mellett egy kultúrtörténeti 
emlékhelyet állíthatna helyre, amely a millennium idején még az egész 
ország előtt ismeretes volt, és amit idővel - érthetetlen módon - hagyott 
az enyészet áldozatává lenni.

Jelentős nemzeti értékkel rendelkezik Göd nagyközség. Olyan legenda 
tárgyi emlékével, mely legenda az egész világot meghódította egykor. 
Érdemes lenne feltámasztani ezt a legendát: megvalósítani a Kincsem 
Emlékhelyet! Bizonyosan nagy érdeklődést kiváltó idegenforgalmi 
nevezetességgé lehetne tenni megfelelő szakmai helyreállítás és propa
ganda révén, valamint hatékony vendéglátóipari közreműködéssel.

Az Emlékhely megvalósítása a következő fontosabb tennivalókat 
kívánja meg:

1. ) Tulajdonjogi rendezés és a működtető meghatározása. (Célszerű 
lenne nagyközségi kézben tartása.)

2. ) Az épület műszaki, műemléki felméretése, a helyreállítási 
(hasznosítási) terv és költségvetés elkészíttetése.

3. ) Az épületnek és környezetének helyreállítása. (Az épület egyik sza
kaszában - ahol a Kincsem helye volt - rekonstruált istállórészlet, 
enteriőr kialakítása, amihez közvetlenül csatlakozik az emlékmúzeum. A 
többi épületszakasz egyéb hasznosításra alkalmazható.)

4. ) A Kincsem Múzeum és Istálló berendezése. (A Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum mellett célszerű a Lósport és a Lótenyésztők 
Szövetségének bevonása. Országos hatáskörű Lósport-múzeum alapjait 
lehetne megteremteni, amihez megnyerhető a Művelődési és a 
Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Testnevelési és 
Sporthivatal és egyéb intézmények.)

5. ) A Kincsem parkban szabadtéri emlékek felállítása. (A kút az eredeti 
helyén, itatóhely, valamint idővel szobormásolat, emléktárgyak 
árusítása, kiadványok forgalmazása .. stb.)

6. ) Az idegenforgalmi szolgáltatás rendszerének megtervezése és 
működtetése. (Vendéglátóipar, lovasbemutatók, víziparádé, fürdési, 
sportolási és szórakozási lehetőségek stb.)

Göd, 1992. december 30. Dr. Selmeczi Kovács Attila



Támogatók

Bagdi József
Baka Béla építőanyag, szállítmányozás 2132 Göd, Árpád u. 8. 
Bátorfi József 
Bencze Péter
BÓRTER Kft. 2131 Göd, Deák Ferenc u. 12.
Burger Ferenc
Csaba Ferenc 2132 Göd, Mikszáth Kálmán u. 56.
Csáki Ferenc tgk. alkatrészbolt Vác, Deákvári fasor 6.
Csikós László
Dalnoki György autósbolt 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 1. 
Deák Zoltán
Eke László fuvarozó 2132 Göd, Dunau. 20.
Ercsényi Ferencné
FAMILY élelmiszerüzlet 2131 Göd, Pesti út 77. 
dr. Faragó László
Gáspár József kiadványszerkesztő 2131 Göd, Kossuth u. 33. 
Gergely Arisztid
Gomik Dénes szippantó 2131 Göd, Ady Endre u. 77.
GÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Gyalókai Erzsébet
“HAZA ÉS HALADÁS” Alapítvány
dr. Heine Róbertrié
Hima Imre
Horányi Csaba



Horváth István 

Ilyés Gizella
Katona Tamás országgyűlési képviselő
Kenéz Zoltán épületgépész tervezés-kivitelezés Göd, Móricz Zs. u. 6.
“LAKTTELEK” Alapítvány
801sz “Losonczy István” cserkészcsí^at
Mágiái Ferenc
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM GÖDI SZERVEZETE

Martikán Gyula vegyesbolt 2132 Göd, Verseny u. 23.
Mikesy György 
Mostoha Antal 
Nagy Elekné 
Nagy Erzsébet
Németh Lajosné reklámtáska-készítő 2131 Göd-Újtelep, Zrmyiu. 6. 
dr. Pruzsinszky Ibolya
Református Társegyházközség, Felsőgöd-Alsógöd-Sződliget 
Román Jánosné ruházati bolt 2132 Göd, Katolikus templomnál 
Savolász Károly vegyesbolt 2132 Göd, Árpád u. 14.
SCARABEUS Együttes 
Szabó Árpád 
Szabó Miklósné
Takács György “Gyurika” vegyesbolt 2131 Göd, Kölcsey u. 15. 

Vörös Jenő tímár 2131 Göd-Újtelep, Deák Ferenc u. 5.

Köszönjük segítségüket






