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Gödi Almanach

AJANLAS

Kedves Olvasó!

Nagy szeretettel ajánlom kedves gödi kortársaimnak a Gödi Almanach 
megjelenő második kötetét.

Az értelmező szótár szerint az Almanach ismeretterjesztő történelmi szöve
geket és képeket tartalmazó, szabályos időközökben megjelenő könyv.

Remélem legalább két évenként utódaink is meg kívánják jelentemi. Haj
danvolt elődeink tiszteletreméltó életét, erőfeszítéseit és jelentős eredménye
it szeretnénk e kötetben is bemutatni, mely ösztönzést, segítséget és erőt ad
hat számunkra is a jövő munkálása érdekében.

Hiszen történetünket most mi írjuk a magyar jövendőbe, remélve, hogy az 
utódok mérlegén elfogadottakat cselekszünk.

E kötet különösen is aktuális, hiszen az elmrilt esztendőben volt 741 éves 
településünk, hazánk pedig ebben az esztendőben 1100 éves millecentenári- 
umát ünnepli.

E kedves kötetért köszönet a könyv szerzőinek, fotósának és nem utolsó 
sorban Bátorfi József helytörténész szerkesztőnek.

Kedves Olvasó!
Forgassa szeretettel e művet és teljék berme öröme!

Ezerkilencszázkilencvenhat esztendejének május havában.

Dk Bognár László 
polgármester
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A szerkesztő előszava

Tisztelt Olvasó!

1994-ben azt ígértem, hogy folytatjuk Göd sok-száz éves történelmének ku
tatását. Két esztendő telt el az első gödi Almanach megjelenése óta. Úgy tű
nik, hogy az akarat és a jó szándék révén újabb és újabb, érdekesnél, érdeke
sebb tények és adatok bukkannak fel. A török dúlás előtti idők írásos bizonyí
tékai már valószínűleg nem fognak gyarapodni. Tudjuk, hogy 1682 nyarán 
mind a pest megyei, mind a váci eg\ házmegyei levéltár teljes anyaga meg
semmisült a fíileki vár ostromakor.

Mégis - azt hiszem - a reményt nem szabad feladni. 1995-ben egy szép aján
dékhoz jutottam. Megkaptam a Vác története című két kötetes munkát. Meg
jelent 1983-ban. Első olvasásra tizenöt, fontos ránk vonatkozó közlés bukkant 
fel. Ezek alapján az új fejezetek mellett egyszerűen kibővítettük a régi dolgo
zatokat.

Úgy véljük, a két kötet már elegendő lehet egy kis tankönyv összeállításá
ra is iskoláink tanulói részére.

Amint a kedves olvasó látni fogja, már jobban, és részletesebben közelítünk 
a jelenhez, mint az első kötetben, sőt itt-ott átléptük az 1945-ös választóvona
lat. Bízom abban, hogy e kötet hatására mások is jelentkezni fognak vissza
emlékezéseikkel és elkészülhet két év múlva a harmadik befejező kötet is.

Hálás vagyok azoknak, akik írásaikkal, dokumentumaikkal segítségemre 
voltak. Külön köszönöm Felsőgöd történetéről szóló alapos munkát.

Szerkesztői elveimen nem változtattam. Hasonlóan az Almanach 1994 évi 
kötetéhez, tiszteletben tartottam a cikkírók autoritását. Így fordulhat az elő, 
hogy egy-egy korábban már felbukkant témát más-más megvilágításban tár
gyalnak a megjelent írások. A szerzők jelen esetben sem honoráriumért, ha
nem a község javára szorgoskodtak.

Köszönöm a Schüszler családnak, hogy a fotógyűjteményét elérhetővé tet
te számomra. Aki a harmadik kötetet szerkeszti majd, sok örömet fog szerez
ni az olvasóknak e képek révén.

Jó szórakozást kívánok kedves olvasónak.

Göd, 1996. január
Bátorfi József
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Bátorfi József

Földrajz, éghajlat

Göd nagyközség a budapesti Lánchíd budai hídfőjétől 24 kilóméterre fek
szik északi irányban a Duna bal partján. Valójában a 22. km-nél kezdődik és 
a 27. km-nél ér véget a település. Nyugat kelet irányban 2 km a hozzávetőle
ges szélesség. Mai közigazgatási területünk jelentős része állandóan dunai ár
tér volt a múlt századvégi gátépítésekig. A folyó rendszeresen kiáradt, túl a 
mai országút nyomvonalán a honfoglaláskori földvár lábáig, illetve Göd és 
Sződliget között egészen a mai vasúti töltésig, sőt a mélyebb részeken azon 
túl is.

A község területe a Dunától fokozatosan emelkedik kelet-délkelet irányban. 
Legmagasabb pontunk a Jancsi-hegy közelében van 191 méter a tengerszint 
felett. A Duna part tengerszint feletti magassága 101 méter, a Községházánál 
114 métert mértek.

A község egy sajátos kialakulású medence közepén fekszik. A látóhatár tel
jes körben zárt. Egyedül a Duna partján lehet „kilátni“ a medencéből, melyet 
északon a Naszály a maga 652 méter magasságával, - amíg nem lesz a 
cementmű áldozata - nyugaton a Pilis, délen a Tetétlen nevű lankás domb a 
maga 170-180 méter körüli magasságával és végül keleten a csomádi hátság 
gerince 200 méter körüli magasságával zár le.

Tájképünk, elsősorban annak azon része, ahol élünk a földtörténeti harmad
korban, annak is a végén jött létre, ugyanis ekkor alakult ki a Duna mai fo
lyásiránya, amikor a folyam átszakította a Középhegység vonalát a Pilis és a 
Börzsöny között és a Naszály alatt dél felé fordult több mint egymillió évvel 
ezelőtt. Az ősfolyó építette fel azt a mai Duna partnál folyamatosan vastago
dó futóhomok, kavics, illetve helyenként lösz, agyag és márgaréteg alkotta 
szelíd dombvidéket, amit ma Göd határának hívnak. Az ős Duna és a szél a 
vastag homokréteget egy régi, hosszú életű mocsárból képződött tőzegréteg
re telepítette. Ez a tőzegréteg egy nyugati lejtésű vízzáró talpon több helyen 
kibúvik a felszínre és az 1760 folyamkilométertől délre források sorozatával 
szállítja a talajvizet a Dunába.

Ha Csornád és Erdőkertes térségében nyáron felhőszakadás van, egy hét 
múlva megélénkülnek a források a Duna mentén.

Éghajlatunkra a Pesti síkság adatai a jellemzőek. Száz évvel ezelőtt az or
szág legszárazabb vidékei között tartották számon. A napsütéses órák száma 
évente 1950-2000 és ez eléri az alföldi értéket.
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1963 március kivételes eset volt. A kép a vas- „Kilátástalan“ kilátás a lyukas híd ke- 
úti töltésről készült a „lyukas“ hídnál. letí bejáratára.

Ez a „szükségtározó“ a belé hordott 
fold és szemét miat ma már nem fogná Tájkép árvíz után. A fotókat készítette: 
fel a vizet. Bátorfi József
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Az évi középhőmérséklet +9 - 9,5“C. A januári középérték -2°C, a júliusi 
+20“C. A Duna vizének szélsőségeket csillapító hatása csak a parti sávban ér
vényesül. A megfigyelések szerint a télen mért hőmérsékletek rendszerint 2- 
3“C-kal alacsonyabbak, mint Budapesten. Tavaszvégi fagyok csak néhány éve 
maradtak el. Az uralkodó szélirány nyugati, vagy inkább észak-nyugati a Du
na áttörés felől.

Az éves csapadékmennyiség 500 mm körül van.
A talaj minősége szerint váltakozva barna erdő talaj, a folyó parton öntésta

laj. A magasabban fekvő területekre középkötött vályogos barna erdőtalaj, le
felé haladva középkötött löszös végül löszös - homokos barna erdő talaj ok a 
jellemzők.

Kelet-nyugati irányú állandó vízfolyás az Ilka patak és a Karaj patak, mind
kettő őslápból indul.

Az őskori erdők maradványaiból kialakult talajréteg, a megfelelő mennyi
ségű friss víz a kellemes éghajlat már nagyon korán megtelepítette az Embert 
Göd határában, amint erről már az Almanach első kötetében beszámoltunk.

Volt egy másik fontos ok is, ami ide kötötte a lakosságot. Az ácsolt hajók 
megjelenése előtt az Alföldet szelő Duna az év jelentős részében megakadá
lyozta a szárazföldi közlekedést, az áruk forgalmát kelet és nyugat között. A 
pesti rév volt az egyetlen hely, ahol nem kellett nagy, néhol több tíz kilomé
teres árterületeken átkelni ahhoz, hogy az élővíz partjára lehessen jutni.

Ezért vezetnek az utak délkelet felől északnyugatra. Ezért alakult ki a hon
foglalás előtti időkben a sóút Szolnok felől Pest felé, vagy inkább a Dunaka
nyar felé és ezt az irányt követték a roppant szürkegulyák is, amelyek lábon 
jutottak el Ausztria kikerülésével a német fejedelemségek területére.

A kereskedelmi közlekedésnek ez az embert letelepítő hatása folytatódik 
később is, mind a mai napig.
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Hantos Zoltán - Véninger Péter

Terra sigillaták Alsógödről

A következőkben tárgyalt gödi 
leletek jó negyven évvel ezelőtt 
kerültek felszínre, mégis pontos 
meghatározásukra, csak ebben 
az évben került sor bár az érdek
lődők láthatták a Gödi Alma
nach 1994-ik számában fényké
pen, valamint az ugyanezen év
ben megrendezett helytörténeti 
kiállításon.

A Terra Sigilláták, ezek a gyö
nyörű narancsvörös, római kerámiák, elterjedtek voltak nemcsak az impéri- 
um, de az avval határos barbár területeken is. Göd területe, a barbaricum és 
Pannónia provincia határzónájába esett, így mint az itt élő szarmaták, mint a 
római jelenlétnek maradtak régészeti emlékei.

Gazdag és tudományosan jól feldolgozott forma és motívumkincsük révén 
a sigillátáknak nemcsak készítési idejüket ismerjük, hanem a fazekasműhelyt 
és magát a fazekasmester nevét is beazonosíthatjuk.

1957.-ben Alsógödön a Köztársaság út tengelyben a Dunaparton, a Gödi
sziget Északi felével szemben, Bátorfr József helyi lakos több sigillata dara
bot talált. Elmondása szerint egy szemétgödör aljában, az ötvenes években 
művelt sóderbánya leszakadó löszfalából kerültek elő a cserepek, melyek a 
mai napig az O tulajdonában vannak.

Két edényalj, egy perem és egy reliefes oldaltöredék közül az egyik edény
aljon DON... feliratú pecséttöredék látható, mely egy dragendorff 32-es típu
sú tál darabja. (I/A; B. kép). A pecséttöredék alapján az edény készítője 
Donatus Rheinzabemi fazekasmesterrel azonosítható /I /. Készítési ideje 
Kr.u. II. század második fele. A reliefes oldalt gyöngyfüzérek osztják részek
re. A töredék heraldikai jobb oldalán egy állatmotívum - talán szarvas - hátsó 
lábai, alatta asztragalos látható. Gyöngyfüzérek között kettős vonalú medali
onban jobbról balra nyíló három karéjú akantuszkehelyből féltestű, vastag
nyakú, ugró szarvas látható (III. kép). A töredék egy Dragendorff 37-es tál da
rabja (II. kép). A lelet közepesen kopott állapotban került elő, ezért néhány dí
szítő motívum pontos meghatározása kérdéses.
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DR 37 
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V. KÉP IV. KÉP
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Az Asztragalos Rogers: Potières Sigilées De La Gaule Centrale című 121 in
dexének R70-es (IV. kép) motívumával egyezik. A medalion Stainfield - 
Simpson : Central Gaulish Potters /3/ című indexének 149. tábla 25. képével, 
az akantuszkehely Rogers: K12-es mintájával (V. kép) /4/ a szarvasalak va
lószínűleg az F. Oswald Katalógus 151 1720-as mintájával azonosítható (VI. 
kép). A gyöngyfíizér nem meghatározható.

Ezen motívumok meghatározása alapján megállapítható,hogy ezt az edényt 
a Közép- Galliai Lezoux-i Cinnamus fazekasmester készítette Kr. u.l40 és 
170 között 161. A töredék külön érdekessége, hogy törött pecsételővel készült. 
A szarvasalaknak csak a felét használta fel. Az akantuszkehely, melyet alulról 
fölfelé nyíló helyzetben használtak rendszerint, ennél a darabnál, hogy a hi
ányzó helyet kitöltse a medalionban, 90 fokkal elforgatva pecsételte rá a faze
kas az edényre. Ezen leletek előkerülésének helyén többen római őrtornyot 
sejtenek. Nagy Lajos Aquincum környékét bemutató térképén jelöl itt ellen
erődöt m . Gyűre János szerint a XVIII. században itt épült Szeszgyárba be

lefoglalták az egykori 
épület maradványait és az 
1950-es évekig szerepelt 

\ is az Országos Műemlék- 
védelmi Felügyelőség 
nyilvántartásában /8/.

 ̂ A Sigilláták előkerülé
sét azonban nem tekint
hetjük erre vonatkozóan 
bizonyító erejűnek’, mert 
a Nagy Lajos által I. 
Valentiniánus korinak je
lölt erődnél a sigilláták jó 

^  kétszáz évvel öregebbek. 
Az állítólagos római ala
pokat tartalmazó szesz
gyár pedig a második vi
lágháború után elpusztult 
és onnan ezek az első ró
mai kori leletek. Nincs te
hát arra egyenlőre bizo
nyíték, hogy ezen a he
lyen a Kr. U. II. századilyen lehetett az őrtorony
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bán bármilyen római épület létezett volna.
A Sigilláták itteni megjelenésének valószínűleg a megélénkülő római-szar

mata kereskedelem a magyarázata.
Ennek eredménye az ugyancsak Alsógödön egy szarmata telepen szarmata 

leletekkel együtt talált Drag. 37-es reinzabemi tál darabja is, melyet a Vác Vá
rosi Múzeumban őriznek 191.

Ezúton mondunk köszönetét BÁTORÉI JÓZSEF-nek, GABLER DÉNES- 
nek munkámban nyújtott segítségükért.

JEGYZETEK
1. Felix Oswald: Index of potter’s stamps on terra sigillata. 1931 London,! 10 

oldal
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4. G.B.Rogers: Poteries sigillées de la gaule centrale I. Les Modes non figures 

1974 Paris, K 12
5. Felix Oswald: Index of figure- types on terre sigillata 1964 London, 1720. 

oldal
6. Felix Oswald: Index of potters’s stamps on Terra sigillata 1931 London, 77. 

oldal
7. Nagy Lajos: Budapest az ókorban 1942 Budapest, 755, 34
8. Gyüre János: Göd, a térképeket olvasva. Gödi almanach 1994, 73. oldal
9. Dinnyés István, Kővári Klára, Kvassay Judith, Miklós Zsuzsa, Tettamanti 

Sarolta, Torma István: Pest megye régészeti topográfiája 2. a szobi és a vá
ci járás. 1993. Budapest, 1/7

valamint: Gabier Dénes - Vaday Andrea: Terra sigillata in barbaricum zwis- 
chen Pannonién und dazien 2.teil. Acta archeologica 1992. Budapest, 98. 
oldal. (Ezt a töredéket Galber-Vaday Marcellinus fazekasmester terméké
nek tartja)
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Hantos Zoltán

A Grassalkovíchok

A Grassalkovich család története nem más, mint egy XVIII. századi karri
ertörténet. Jelentőségük Göd szempontjából nem elhanyagolható, hiszen az Ő 
nevükhöz fűződik a későbbi Kincsem épület, valamint a Dunaparti szeszgyár 
megépítése. Azonban amilyen magasra emelkedett a család csillaga a XVIII. 
században, olyan gyorsan és mélyen zuhant a rákövetkezőben. Ezt a történetet 
követi nyomon e fejezet.

A család legnevezetesebb tagja Antal, aki 1694-ben született Örményben. 
Apja Grassalkovich János beckói tiszttartó volt, egy elszegényedett nemesi 
família sarja. Antal tanulmányait a nyitrai kegyesrendi atyáknál, majd a 
nagyszombati Jezsuita Gimnáziumban végezte 1711-ig. Jogot tanult. 1720- 
ban Gróf Altban Mihály Frigyes váci püspök a püspökség ügyvédjévé és 
jogigazgatójává nevezte ki. Hamar kitűnt rátermettségével, így 1724-ben már 
kamarai tanácsos. Még ugyanebben az évben III. Károly kinevezte a bir
tokviszonyok újrarendezését irányító Neoaquistica Comissio elnökének. Ez a 
poszt kitűnő lehetőséget adott a birtokszerzésre. 1723-ban megvette a gödöl
lői uradalmat 6812 Ft-ért, 1728-ban Ecser községet 1700 Ft-ért, 1729-ben 
Kerepest 10000 Ft-ért. Később csere útján megkapta Csömör községet, majd 
1730-ban Kerekegyháza, Szt. Dénes, Kakucs községek urává vált. 1736-ban 
pedig a tönkrement Madáchoktól Sződdel együtt megvette a gödi pusztát. A 
40-es évek elejére Grassalkovich Antal az ország egyik leggazdagabb főurává 
vált és egyre nagyobb érdeklődést mutatott a politika iránt. Nagy szerepet ját
szott abban, hogy amikor kitört az osztrák örökösödési háború, a magyar ren
dek az uralkodóház mellé álltak, felajánlva Magyarország teljes haderejét. Az 
ekkor uralkodó Mária Terézia hálája nem is maradt el, 1743-ban 
Grassalkovich Antal grófi címet kapott, majd később udvari titkos tanácsos 
lett.

1744 és 1750 között felépítette a gyönyörű barokk kastélyát Gödöllőn, 
melynek termeiben Mária Terézia is megfordult nem egyszer. Az 50-es évek
ben újra birtokait gyarapítja. Célja az volt, hogy ne legyenek szétszórt 
diaszpórák, hanem birtokai egységes birtoktestet alkossanak, éppen ezért 
Gödöllőtől távol eső birtokait közelebbi földekre próbálta elcserélni. Az 
uradalom helyzetét saját maga ellenőrizte, azonban hogy áttekinthetőbbek 
legyenek a viszonyok gödöllői központtal nyolc kerületet szervezett. így lett 
kerepesi, mácsai. kartali, isaszegi, soroksári, kakucsi, sződi és dunakeszi
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kerület. Ezek élén egy-egy ispán állt, akik gyakorlatilag mindenért feleltek, 
ami a kerületükben történt. Az ispánokat a számvevő, a számvevőt maga a 
birtokos ellenőrizte és számoltatta el. Göd puszta a sződi kerületbe tartozott, 
melyet aztán a dunakeszi kerülettel összevontak.

1762-ben minden birtokára, így a gödi pusztára is pallos jogot szerzett. 
1769-ben Hatvanban posztógyárat alapít és valószínű, hogy ebben az időben 
épült a gödi szeszgyár és a hajókikötő. 1771-ben 77 évesen halt meg.

Ekkor a „birodalmat“ egyetlen fia II. Antal örökölte. Vele indult meg a ha
nyatlás korszaka. Még apja halálának évében koronaőrnek nevezték ki. Ideje 
nagy részét Bécsben töltötte, nem pedig birtokaim, ahol ispánjai, akik ilyen 
módon kikerültek ellenőrzése alól, vagy nem törődtek a rájuk bízott javakkal 
vagy saját zsebükre dolgoztak. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy II. An
tal hatalmas kölcsönöket vett fel költekezéseinek fedezésére. így hát amikor 
1794-ben meghalt egyetlen fiára III. Antalra a földeken kívül jelentős adóssá
got is hagyott.

Az utolsó Grassalkovich megpróbálta menteni a menthetőt, nem sok siker
rel. Akárcsak apja, O is nagyon szeretett lovakkal és lótenyésztéssel foglal
kozni. így nem is csodálkozhatunk azon, hogy az O ideje alatt vette ki Szé
chenyi István haszonbérlőként azt az épületet, mely sok évtized múltán világ
hódító útjára indította Kincsemet a csodakancát.

Az utolsó Grassalkovich 1841-ben halt meg Gödöllőn. Családjának köszön
hetően a gödi pusztán megteremtődtek azok a feltételek, melyeknek e falu 
születését köszönhetjük.
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Bátorji József

Göd község története 
2. rész

Akárhogy is nézzük községünk 1996-ban hivatalosan 
is 741 esztendős. Vác és Dunakeszi közötti táj 1255 óta 
őrzi a Göd nevet. Ahol egy kis kiemelkedést találtak 
elődeink a lápos vizenyős rétekből - rögtön 
megtelepedtek rajta. Az Almanach 1994 évi, az MDF 
támogatásával megjelent első kötetében megjelöltük 
ezen nevezetes helyszíneket. Három-négyezer éves 
leletek kerültek elő az országút mentén a 156 sz. ház 
építésekor, 1700 éves nyomokra bukkantunk a temető 
és új Bócsa közötti úgynevezett 11-es táblában, 
valamint a Köztársaság út dunaparti végén. 1500 

évesek, illetve 1100 évesek a várdomb avar kori és honfoglalás kori leletei. 
Ugyancsak kiterjedt Arpádkori település cserépdarabjait szedtük össze az 
Albakert parcellázása előtt a fermsíkon a Duna mentén. Sokáig, csaknem 
félévezredig élt Göd falva a mai felsőgödi sportpálya táján, tőle nyugatra és 
keletre. A falu sorsa a török megszállás második felében pecsétlődött meg, 
amikor az évről-évre megismétlődő határvidéki csete-paték ellehetetlenítették 
az életet a dolgos köznép részére.

Régi helyén nem is települt újjá a falu. A törökdúlás utáni idők első 
évtizedeiben Göd pusztán kezdődött el az élet. Miért ott?

Egyszerűen azért, mert a régi országút Pest-Dunakeszi-Sződ-Vác között 
arra vezetett és metszette a Csornád felől a „Gödaljarév-hez“ érkező utat. A 
parti mocsarak miatt a dunakeszi révtől egészen Vácig nem volt alkalmas 
kikötőhely csak a mai alsógödi rév környékén.

Az árvízvédelmi gátak megépítése előtt a Duna rendszeresen elárasztotta a 
bal partot egészen a mai Sződlíget-i vasútállomásig és ezt bizony jó előre ki 
kellett kerülni.

így lett a Madách, majd Grasskovich, végül Nemeskéri-Kis birtok közép
pontja az útkereszteződés.

A XVII. század végén a táj a teljes pusztulás képét mutatta. 1526 és 1685 
között harmincnyolc ízben támadták meg, foglalták el és rombolták le 
egymást felváltva a török és a keresztény hadak Vácot és vele együtt 
környékét is. Göd mindig a vonuló hadak útjába esett.
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Egy átvonulás a harmincnyolcból

Lássuk a szomorú felsorolást.
1526 augusztus. Szulejmán elfoglalja Budát és portyázó csapatai megjelennek 

Vác alatt is szeptember hónapban de a környékről idemenekült lakosság 
visszaveri a háromnapos ostromot.

1527 augusztus 15. Ferdinánd hadai élén Buda felé vonulva Vácot is elfoglal
ta.

1529 szeptember. Szulejmán újra Buda alatt. Magával hozta Szapolyai János 
királyt is, aki saját emberét ültette Vác vezetőségébe és kitelepítette a város 
német lakosságát.

1530 december. Petrovics Péter temesi bán visszafoglalja és 10 évig háborí
tatlanul Szapolyai birtok a város és környéke.

1540 október Szapolyai halála után Ferdinánd tábornoka, Fels Lénárd „kön
nyűszerrel“ birtokba vette a várost.

1541 február Az özv. Izabella királyné utasítására Török Bálint visszafoglal
ja Vácot és környékét.

1541 nyarán újra megjelenik Ferdinánd nevében Roggendorf és megszállja 
Vácot, de augusztusban Szulejmán jöttének hírére visszavonul.

1541 szeptemberében Buda török megszállásának hírére a Váci Levéltár és 
Kincstár és az egyházi, valamint világi elöljáróság Nógrádba menekül. Vác 
és környéke a keresztény és az oszmán török birodalom határvidékévé 
válik.
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1542 Az első török helyőrséget elűzi a Buda felszabadítására érkező Joachim 
brandenburgi herceg, de Buda sikertelen ostroma után visszavonultában 
Vácot felégeti.

1542 október. Kücsük Báli budai pasa Vácot ismét birtokba veszi.
1543 nyarán elűzik a törököket.
1543 nyár végén a török újra visszaveszi Esztergommal együtt.
1543 őszén néhány hónapra ismét magyar kézen van, de

1544 tavaszán Mehmed Jahjapasaoglu budai pasa vezére. Haszán 50 évre 
megszerezte a tájat.

1594-ben az egy évvel korábban induló 15 éves, vagy hosszú török háború 
kezdetén szeptember 5-ig Vác magyar kézen volt, de még azon évben a 
török visszaszerzi.

1595 július 15-én Pállfy Miklós elfoglalja Vácot, de az még azon évben újra 
török kézre került.

1595 őszén Habsburg Miksa és Básta György német, vallon és cseh zsoldosai 
rettenetes pusztítást végeznek a környéken.

1596 július, Schwarzemberg Adolf és Pállfy Miklós Vácot elfoglalják és 
megerősítik.

1597 tavaszán a védők három török támadást vertek vissza.
1597 október a leghíresebb váci csata. Dótzy György kapitány a lakosságot 

átvitette a szentendrei szigetre, katonáit pedig a verőcei tárborba. A város-
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ba behatoltak a törökök, de a november 4-i csata után kiürítették a várost és 
elvonultak.

1598-ban a törökök ismét megrohamozták Vácot, de sikertelenül.
1598 október Buda felszabadítására érkező 30 ezres sereg vonul át.
1599 Buda sikertelen ostroma után a visszavonulók nyomában a törökök újra 

elfoglalják a várost rövid időre.
1600 október újra magyar kézen a város.
1601 sikeres török támadás éri Vácot, de Ruszwurm Hermán kiéheztetéssel
1602 szeptemberében visszaszerzi.
1603 október Jenisdzsi Haszán elfoglalja Vácott.
1604 Ruszwurm Hermán elfoglalja és a város kapitánya, Verebélyi János 

Vácott Bocskai István erdélyi fejedelem két vezérének Rhédei Ferencnek és 
Némethy Gergelynek átadta.

Ezután a váci vár 13 évig magyar végvár volt, de
1619 szeptemberében a budai pasa háromnapi ostrom után elfoglalta.
1622 Bethlen Gábor egy évre visszaszerezte.
1623 Újra török kézen Vác vára és városa.
1625 Wallenstein Albert friedlandi herceg váratlan rajtaütéssel elfoglalta 

Vácot és kivonulásakor falait felrobbantotta.
1626 A török a szétdúlt várost és várat megszállta és Murtéza budai pasa 

irányításával minden eddiginél jobban megerősítette.
1661 Forgách Adám főkapitány rajtaütéssel kísérletezik sikertelenül.
1684 Verőce alatti vesztett csata után Vác török helyőrsége megadta magát, de 

a kinevezett Bisterzky kapitány a visszatérő törököknek szabad elvonulás 
fejében átadta a várost.

1684 Utána Heiszter János tábornok próbálkozott sikertelen rajtaütéssel.
1685 tavaszán a növekvő keresztény sereg láttán Sátán Ibrahim budai pasa 

Vácon levő csapataival visszavonult. A várost kiürítette, felgyújtatta és 
falait felrobbantotta.
Véglegesen elment a török. Hogy mi maradt utána? Elszomorító az az ábra, 

amely bemutatja a Buda környéki települések elhelyezkedését a török idők 
előtt és a felszabadulás után. Talán még ma sem heverte ki hazánk ezt a 150 
évet.

Nagyon nehezen indult el az újjátelepülés. Az emberéletben esett nagy 
pusztítást idegen telepesekkel oldották meg. Vácra és Vác felett németeket, 
Sződre, Csornádra tótokat telepítettek. Göd nem települt újjá régi helyén. A 
fent említett útkereszteződésben 20-30 év múlva magyarok kezdtek építkezni. 
Mi bizonyítja ezt? Ismeretes, hogy a sikeres telepítés után Sződön 1757-ben
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tizenhét. 10 évvel később lakottnak jegyezték be Sződöt mert volt négy lakosa.
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már felépült a katolikus templom és plébánosa látta el Csörög, Rátót, Csornád 
és Göd lakóit is a szentségekkel.

1995-ben Gedeon József sződi római katolikus plébános úr készséggel boe- 
sájtotta betekintésre a sződi egyházközség első latin nyelvű halotti anya
könyvét. Az elhalálozottak neve mellett ott szerepel illetőségük is. Az első ha
lott Campus Gödiensis-ből (Göd puszta) 1775 november 14-én került bejegy
zésre. Beve: Gáspár Imre, élt másfél évet, őt követi 1778 november 7-én 
Komlósi Pál négy éves, majd 1780 április 1-én Komlósi Erzsébet egy éves, 
1784-ben Bottyán Ferenc, 1790 július 18-án Rajget Júlia 10 éves és október 
31-én Rajget János 50 éves.

Ahogy növekedett a település, szaporodtak lakói és arányosan növekedett a 
halálozások száma is. 1803-ban már 13 halottat - közöttük csak két felnőttet 
anyakönyveztek. Göd pusztáról összesen 174 halottat temettek 1775 és 1836 
július 20-a között, amikor is „Oexeelenciája a váezi püspök gróf Nádasdai Pa
ulai Ferenc“ elrendeli a magyar nyelvű anyakönyvezést. A halotti anyakönyv 
családi tragédiákat is elárul 1803. I. hó 4-én meghal Imre Mátyás 14 éves, I. 
hó 7-én Imre Anna 5 éves, I. hó 12-én Imre Barbara 3 éves gyermek és még 
ugyanazon év augusztusában Imre Judit 2 évesen. Az Imre esalád újabb vesz
tesége a következő generáeióban 1834-ben 2 éves Veronika.

A nevezetes Majerfy család is eltemette 1807-ben Terézia nevű kislányát, 
majd 1819-ben József nevű kisfiát. Maga a családfő az első magyar feliratot 
viselő harang öntetője 1824. február 13-án hal meg. Felesége által állíttatott 
emlékműve - amelyet 1992-ben döntöttek le - még ma a jelen tanulmány írás
kor is a földön hever összetörve, pedig az a bizonyos harang címerünkben a 
község szimbóluma lett.

Majerfy József és a magyar feliratú harang! Majerfi kiemelkedő alakja a 
magyar politikai és gazdasági életnek a reformkor kezdetén.

Annyira fontos személy volt, hogy rá hárult az a megtisztelő feladat, hogy 
Pesten, illetve birtokán vendégül lássa a napóleoni háborúkat lezáró bécsi 
kongresszusról ide kiránduló három fejedelmet, az osztrák és porosz császárt, 
valamint az orosz cárt.

Ércbe öntetett magyar felírat elkészítése a csaknem teljesen elnémesített or
szágban nem volt veszélytelen dolog, különösen ha arra gondolunk, hogy a 
haladó gondolkodású magyar jakobinusokkal hogyan számoltak le 10 évvel 
azelőtt és hogy a század első évtizedében még halállal lakolt Pesten két ma
gyar diák azért, mert az egyik hazafias verset írt magyarul, a másik pedig ki
adta nyomtatásban.

1831-ben kolerajárvány söpört végig az országon. Göd - annak ellenére.
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hogy forgalmas országút mentén feküdt - kimaradt a tömeghalálból. Egész 
évben összesen négy halottja volt. Még annyit az első halotti 
anyakönyvünkről, hogy a vizsgált időszakban, tehát 1775 és 1836 között 
elhalt 174 halott közül 112 csecsemő, vagy kisgyermek volt.

Abban a nagy gazdasági felélénkülésben, amely a török kivonulását követte 
általános volt a birtokszerzési vágy. Mint már korábban láttuk az 1690-es 
években létre jött egy bizottság, amely döntött a felszabadult birtokok 
sorsáról. E bizottság elnöke az 1720-as évek elején Grassalkovich Antal volt, 
aki óriási birtokot „privatizált“ magának. A birtokszerzési vágy a talpon 
maradt városok részéről is megfigyelhető volt.

A török időkben különösen a 15 éves háború után, a XVII. században Vác 
határa az elpusztult falvak területével kibővült. Ezt a területet, mind a 
törökök, mind a magyarok legelőnek használták. A Váctól délre levő Sződ és 
Göd elpusztult faluhelyeken (pl. a Sződrákosi pataknál) vízimalmot építettek 
a váci törökök. Alighanem a mai használt autótelep öreg épületéről, vagy 
annak elődjéről lehet szó. A vízimalom a patakon még az 1940-es évek végén 
is működött.

1625-ben kelt határperi jegyzőkönyv arról számol be, hogy a török időkben 
a váci káptalan bírta Sződ és Göd nevű határokat.

„A váci marha aláment, amíg az uraság ki nem váltotta“ vagyis Vác magá
nak követeli Gödpusztát az uraságtól.

Az utolsó írott jelzés a még élő Göd helységről 1559-ből ered mint a váci 
Nahijéhez (járáshoz) tartozó faluról.

Az országút, a folyamatos munka eredményeképpen és az 1752-ben megin
dult hetenként közlekedő, 6-8 személyt szállító delizsánsz, valamint az 1825- 
től közlekedő gyorsposta igényének megfelelően kezdi felvenni a mai 
nyomvonalát.

A püspöki uradalom 1785 évi kamarai összeírásában kővágó mesterség is 
szerepel. A Naszályból kitermelt kő mennyiségére utal Püspökvác városának 
1789/88 évtől vezetett számadás könyve; „Püspökváci gazdáknak felje
gyzése, kik a T.Ns.Vm. által Rákospusztán (Göd) épített Nagyhídnak darabos 
kövei az Nagyszálból a váci kőfaragó helyre hordozták és az alábbi felje
gyzett esztendőkben, 1802-ben 182 fuvarral, 1803-ban 135 fuvarral és 1804- 
ben 258 fuvarral összesen 12 gazda egyenként négy ökörrel“...

Már javában működött a Grassalkovich birodalom Gödpusztai központja, 
amikor a püspökvárosiak kérésére 1769-ben a püspök visszaállította az 
október 16-i szent Gál-napi szarvasmarha, vagy baromvásárokat, melyeket 
1745 és 1783 között a püspökvárosi tanács által bérelt gödipusztán tartottak
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meg. Ha a vásárokon a Tiszántúlról és a Bánságból felhajtott marha nem kelt 
el, azt a következő vásárig a gödi pusztán „fíibérért“ legeltették. Ez a püspök
városi tanácsnak jelentős jövedelmeket hozott, azért harcoltak a püspöki ura
dalommal annyit a gödi puszta bérletének elvesztése után új legelő területek 
megszerzéséért. Nem kis pénzről van itt szó. A gödi puszta - melyet mint már 
utaltunk rá 1745-től vette Vác haszonbérletbe Grassalkovich gödöllői uradal
mától - a rajta lévő kocsmával és vásártartási jogával pld. 1773-ban 2060 Ft- 
ot jövedelmezett. 1783-tól a vármegye megszüntette a haszonbérieteket, a be
vétel más kezekbe került.

Még nem ismert Gödpuszta első bérlőjének neve a valószínű második 
Majeríy József, aki 1824-ig vezette Gödöt.

Adat van arról, hogy a Sződrákosi híd és a malom környéke is kezd bené
pesülni. Az első katonai felmérés szerint a közelben „életes ház“ található a 
Duna partján. Ugyancsak mogjelennek a dunaparti téglaégetők jelei is terüle
tünket ábrázoló térképeken i lásd külső borító, 1830-as évek vége).

1851-ben bizonyos herceg Montreál még a bérlő. Ezután Széchenyi István 
barátai Sina György és Sina Simon bankárok tulajdona. Az első tulajdonos, 
aki parcellázni kezd a belga Langrand-Dumonceau Bank. A parcellázott bir
toktestek új tulajdonosai Lovag Floch Reichersbeg, Nemeskéri-Kiss Miklós, 
majd később Scháffer Bódog, Arany László, dr. Széchy Kálmán és mások.

A benépesedést a vasútvonal megépítése és a vasúti alkalmazottak letelepe
dése indította meg és lendítette fel nem csak a mai „Gödökön“, hanem Buda
pesttől végig amerre elhaladt.

Amikor Ausztria belesodorta Magyarországot ránknézve katasztrofális vi
lágháborúba Alsógödnek már volt annyi lakosa, hogy a halál politikusok által 
vezetett keze bőségesen aratott közöttük.

Ha manapság leballagunk az alsógödi strand lépcsőjén, a Béke út végén, 
jobb kéz felől egy öreg fűzfán áll meg a tekintetünk. Utolsó, túlélő darabja ez 
a fa az alsógödi hősök ligetének. Minden hősi halottunk nevét viselte egy-egy 
fa. Áhítatos szép ünnepségeken emlékezett meg a fiatalság - tanítói vezetésé
vel - valamint a hozzátartozó és az emlékezni nem restellő lakosság.

Kőbe faragott, vagy ércbe öntött emlékmű mind a mai napig nem készült 
sem az első, sem a második világháború alsógödi vértanúinak.

Tamási Sándor 1939-ben elbeszélések alapján összeállította ALSÓGÖD 
HŐSI HALOTTAI 1914 - 1918 című füzetet. Édesapám hagyatékában talál
tam meg. A tíz vértanú történetét úgy adom közre, ahogyan Tamási Sándor 
megírta.
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Buchmüller Ágoston
A nagyalfbldön a sárga búzatáblák hir

detik a magyar munkáskezeket, a magyar 
erényeket. A teljesen beérett acélos búza 
ledöntését várja, amikor egy hős magyar 
nagy Magyarország berekében világra 
jön.

Buchmüller Ágoston Budapesten 
1879. évi július hó 24-én született Péter- 
Pál napján keresztelték meg, amikor a 
magyar búza aratásra vár. Szülein nem 
sejtették, hogy ez az erős kisfiú a hazáért, 
a haza szent jelszaváért learattatik. Elemi 
iskoláit Budapesten végezte, majd üveg- 

«V.« Bu^ , Segéd-levelének meg-
Ip , szerzése után szakmájához elengedhetet

lenül szükséges rajziskolát végzett. Szü
lői támogatásból csakhamar megveti

alapját későbbi önállósításához.
1900-ban Budapesten a hivatos korosztályával sorozáson állt elő, ahol al

kalmas osztályozást nyert. A sorozás évében október 5-én a 32. gyalogezred
hez tényleges katonai szolgálatra jelentkezett is. Tehetségét felismerve és fe
lettesei iránt tanúsított magatartása eredményezte azt, hogy a kiképzés után 
hamarosan őrvezetői előléptetést kapott. Katonás rend- és fegyelemszeretete 
teljes népszerűségét eredményezte feljebbvalóival szemben. Bajtársai mint 
parancsolói és mint bajtársat tisztelték. Rövid másfélévi szolgálat után tize
dessé léptették elő. Két évi szolgálat után meleg ünnepléssel búcsúztatták el 
bajtársai, nem gondolva arra, hogy csakhamar ismét viszont fogják egymást 
látni.

Még katonai szolgálata alatt megnősült és leszerelésekor már mint boldog 
apa érkezik haza. Hazatérése után ismét mint önálló iparos folytatja mestersé
gét. Buchmüller Ágostont, a hős magyart családi tűzhelye boldogítja, számá
ra tagú családja teszi a világot, minden búját-bánatát az otthona balzsamozza. 
Családi boldogságát csakhamar megzavarja korunk szörnyű művelete, a vi
lágháború.

1914. augusztus 23-án hazája, mely jelszóért kész volt meghalni, őt is had
ba szólítja. Már korán reggel, miután családjától szívélyesen búcsút vett, a 
Barcsay gimnáziumban jelentkezik. Régi, meghitt barátai és katonatársai me-
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légén üdvözlik. Boldogtalan arcot látni nem lehetett, mindenki tisztában volt 
azzal, hogy nem valami önkény, vagy zsarnokság hozta őket ide, hanem a leg
szentebb álmuk, szülőföldjük nagy magyar hazájuk, valamint nagyrabecsült 
szabadságszeretetük indította. Gyors beöltözködés után a nagy magyar város
okat tekintik meg, - mintha kirándulásokat végeznének, - majd csakhamar a 
szerb frontra vezénylik ki ezredüket. Az utolsó magyar erődítés Pétervárad 
néhány napi pihenőt nyújt nekik, hogy azután friss erővel indulhassanak to
vább. A szerbek hamarosan felveszik a harcot. Mindenhol ellenállásban he
lyezkednek, természetesen kedvezőtlen helyzetben, mert a hős magyar baká
kat megállítani nem lehetett. Oly erővel támadt a magyar hadosztály, hogy 
még november 5-én Belgrád magyar kézbe kerül. A nagy téli hideg s a lápok
ban és a gázlókon való átvonulások igen sok emberéletet követelt. Itt lett 
Buehmüller szakaszvezető beteg, ugyanis lábai fent említett okok miatt telje
sen elfagytak.

December 16-tól három kórházban is megfordul, így először Boczenba 
szállítják, majd Levikó kórházába kerül s végül a Rákospalotán felállított vö
röskereszt kórházban ápolják. Szívóssága miatt már 1915. május 20-án, saját 
kérésére Szerbiába vezénylik. Hadteste sikeresen vonul előre, mert a komitá- 
csik nem bizonyultak megfelelő ellenfélnek, Boszniában, gyengeségére való 
tekintettel, s miután visszavezényeltetését megfellebbezte, az az élelmezési 
osztály helyettes vezetőjévé nevezik ki.

Tiszteletüket teszik ezután Montenegróban s sikeres előnyomulásuk folytán 
elérik a Dalmát partokat. Dalmáciában hűséges magaviseleté és hősiessége 
folytán 1916. november 4-én a koronás vaskeresztet kapja meg. 1917. évi jú
nius 12-én a bronz vitézség! érmet és a Károly csapatkeresztet kapja meg. 
Nagy látókörére s a gazdasági hivatal vezetése körül szerzett nagy tudására 
hivatkozva még ez évben őrmesterré léptetik elő s reá bízzák az élelmezés tel
jes vezetését. 1917. augusztusában elfoglalják, sajnos sok emberáldozat árán 
Albániát. Miután - mondhatnánk, - célhoz értek, azt a megbízást kapták: "Al
bánia teljes rendfenntartása megszervezése" - s hamarosan rendőrökké vedle- 
nek át.

Buehmüller Ágoston és élelmezési osztálya először Szkutari városában, 
majd Alesióban vezényeltetik. Ember és felebaráti szeretete nemcsak a ma
gyarok között váltott ki szimpátiát, hanem maguk az albánok is igen megsze
rették. Az albániai mocsarak és szúnyogok azonban végzetessé tették életét. 
Trópusi maláriát kapott. Először, - miután nem tudtak a védgyűrűn átjönni, - 
Skutariában ápolták. 1918-ban, amikor a világháborúnak vége lett, az albánok 
az egész magyar sereget fogjulejtették és fogolyként tartották. - Természete-
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sen ez csupán abban állott, hogy Albánia területét nem hagyhatták el.
Egy magyar fiatal tisztnek furfangos ötlete támadt. Tirranában a kormány

zóság épületében, ahol a magyar vezérkar tartózkodott, egy leszegelt, de üres 
láda hevert. Ez a magyar tiszt tudtára adta az Albán kormányzóságnak, hogy 
ha 24 órán belül őket és az egész hadtestet szabadon nem engedik, akkor a 
kormányzóságon található ládát, melyet úgy tüntetett fel, mintha ekrazittal 
volna tele, felrobbantatja. Az albánok gondolva arra, hogy ez esetben ők ma
guk is elvesznek, nemhogy szabadon engedték a magyarokat, hanem még 
fegyveres őrséget is adnak melléjük. Ezen nehéz megpróbáltatáson 
Buchmüller Ágoston betegen, de átesik s így 1919. márciusában ő is hazake
rült.

A trópusi malária oly erőt vett rajta, hogy hazakerülése után először a 16. 
helyőrségi kórházban, majd a Ferenc-József szanatóriumban ápolják sikerte
lenül. 1923. februárjában Sződön lakó családjához hazaengedik, hol roppant 
szenvedések közepette 1923. május 20-án nemes lelkét kilehelte.

Ismét egy magyar hős hunyta le szemét, aki rendíthetetlenül szerette édes 
anyaföldjét, nagy magyar hazáját s családját.

Benkó Sándor
A tavasz hírnöke köszönt be. Ismét új az élet. A természet álmaiból feléb

red s a megújhodás édes mivolta hatja át lelkét. Ez a kibontakozás hozza ma
gával szabadság, szeretet és haza iránti hűség egy harcosát.

1894. március 28-án Sződ Göd-pusztán születik egy hazájáért harcoló s a 
magyar hősök létszámát szaporító magyar fiú. Egyszerű földműves szülők, 
nagy szeretettel és körültekintéssel nevelték egyetlen fiúkat. Benkó Sándort 
atyja már 5 éves korában a magyar írásra és számolásra tanította. Elemi isko
láit a pusztai elemi népiskolában végezte, elég jó eredménnyel. Korán meg
szereti az igaz éltetőt, a kenyér magvának melegágyát. A mindennapi kenye
rét már 12 éves korában maga keresi meg. Életén csakhamar változtat az tény, 
hogy 1911 májusában, - a magyar rögöket otthagyva, értetlen okok miatt - 
gyári munkás lett. Ezen új élethivatást szorgalommal, becsülettel és munka- 
szeretettel látta el.

Benkó Sándor, mint javakorbeli i^ú, 1914. március 28-án, születése napján 
Vácott, sorozáson áll elő. Miután testben és lélekben teljesen kifejlett i^ú, - 
természetesen alkalmas osztályozást nyert, az az öröm, hogy íme hamarosan 
az igazi magyar hivatást, a fegyverfogatást maga is gyakorolni fogja, - telje
sen átváltoztatta lelkületét.

1914. augusztusában kitörő világháború, nem sokaknak ugyan, de neki örö-
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met okozott. Ebben az időben, mint levélkézbesítő keresi kenyerét, s így a fel
mentését könnyen kieszközölhette volna, de ő inkább a haza megmentése s a 
nagy magyar határok megvédése mellett választ. Október 8-án a 
Törökbálinton székelő 32. gyalogezredhez hívták be. Rövid kiképzés után át
helyezik a 93. gyalogezred t. századához s hamarosan a szerb frontra vezény
lik. A hideg télben a betegség szörnyű mivolta az igazán jó erőben lévő ma
gyar bakát is magával ragadja. Először Zombor kórházában, majd az Újpes
ten lévő közkórházban ápolták. Ezen nagy betegségén könnyen átesve ismét 
visszamegy a szerb frontra. 1915. április 16-án hősies viselkedésére és kato
nai képzettségére való hivatkozással őrvezetővé akarták előléptetni, de ő azt 
nagylelkűen visszautasította. Kijelentette, hogy ő egy közkatonája akar lenni 
hazájának.

1915. szeptember havában, amikor a magyar hadtest előnyomulásra kapott 
parancsot, teljes erejéből a szerb front mocsaras és lápos hadszíntere, a homo
kunkhoz szokott bakáinkat nehéz megpróbáltatások elé állította. Igen sok hős 
magyar fiú halt meg itt, tétlenül a hazáért.

Benkó Sándor honvéd felől szeptember után nem kaptak szülei semmi hírt. 
Szülei tudakozódása után Benkó Sándor főhadnagya közölte az aggódó szü
lőkkel, hogy szeretett fiúk, 1915. évi szeptember hó 24-én Merlónál a szerbek 
ellen történt támadáskor is mocsárban eltűnt. Ez a magyar katona nem méltó 
körülmények közepette vált meg az élettől, inkább hősiesebben halt volna 
meg, vagy szuronyharc vívása közben, vagy az ellenség egy neki szánt golyó
jától.

Kasza László
Kasza László 1876. évben Kóka községben (Pest vm.) született. Édesatyját 

korán elveszti. Elemi iskoláit Nagykátán végezte. Ifjú napjait is az ősi magyar 
röghöz köti. Nagy szorgalommal kitanulja a dohánytermelés művészetét. Ezt 
a munkakört választja élethivatásának.

1897. március 24-én Nagykátán sorozáson áll elő, amely alkalommal meg
felel. Október 5-én be is vonul gyalogosnak Budapestre. Rövid 2 hónapi ki
képzés után, mint családfenntartót hazaengedik. Ezen 2 hónap is elég volt 
megismerni a katonai fegyelmet, szokásokat. 1900-ban megnősült s a Göd- 
pusztai Nemeskéri Kiss Pál uradalmában, mint dohánykertész kap alkalma
zást. Boldog családi életet él, csupán az fáj, hogy a jó Isten egy gyermekkel 
sem áldotta meg. A világháború őt is beszólította s augusztus 24-én Budapes
ten az 1. Népfelkelő III. Hadtáp. zászlóaljnál jelentkezik. Első hónapokban a 
nagyobb magyar városokat látogatják, szeptemberben Arad, októberben Ke-



Gödi Almanach 29

nyérmezői táborokat látogatják meg. Először Belgrádban állomásoznak, majd 
december 10-én az Ördöghegyen szerb fogságba esik. Prokupjéren s végül 
Krusevácz városkában raboskodik, több társával. Rengeteg magyar baj társa 
esik vele a fogság keserű kenyerét s álmodoznak az elkövetkezendő szabadu
lásuk felől. Ez a rabság annyira elgyengítette Kasza Lászlót, hogy tífuszt ka
pott s 1915. március 30-án szörnyű szenvedések közepette lehelte ki nemes és 
hős lelkét Krusevácz városában.

Kálazí István
A nyár legutolsó hónapja s a magyar hősök ismét megszaporodnak. Ismét 

egy olyan férfiú lép az élők sorába, aki életét nem sajnálva, sőt kötelességér
zetének a hazával szembeni kinyilatkozása következtében életét áldozza.

Tereskén (Nógrád vm.) 1888. évi augusztus hó 10-én egy földmíves, igazi 
magyar családnak a jó Isten egy magyar hőst ad. A róm. kát. vallás szertartá
sa szerint megkeresztelve István nevet kap. Talán ez a név akkor nem azért vá
lasztatott, mert e név mögött hősiesség rejtőzik, de e szent nevet viselő iQ. 
Kálazi igazán hősiesen halt meg. A 6. elemi elvégzése után, mint szülei ő is 
fÖldmíveléssel foglalkozik. így nem csoda, ha az ősi magyar földet megtanul
ta szeretni. Tehetséget érezvén a szőllő kezelése iránt, szülei segítségével 
1908-ban Ménesen (Arad vm.) jelesen elvégzi a Borászati- és Szőlészeti szak
iskolát. Ennek elvégzése után lovag dr. Floch Reyhersberg Alfréd sződrákosi 
uradalmában, mint szőlő és pincekezelő alkalmazást nyer. 1908. tavaszán 
Vácott sorozáson áll elő, amikor is alkalmas osztályozással besorozták. Azon
nal tanulmányi szabadságot kér s így csak 1909. október 5-én vonul be Mun
kácsra, mint gyalogos, a 65. gyalogezred 15. századához. 1910. elején 
Besztercebányára a hadkiegészítő parancsnoksághoz helyezik át. Csakhamar 
felismerik felettesei benne a katonai erényeket és tehetségét s így október 10- 
én őrvezetővé léptetik elő. Következő év őszén pedig tizedesi rangot kap. 
1912-ben való leszerelését meghosszabbítják és így csak 1913. április 1-én 
szereltetik le. Kárpótlásul azonban az elkövetkezendő három őszi nagygya
korlatról papíron felmentik. 1913. július 6-án megnősül s most már hivatásá
nak és családjának él.

A világháború 1914. augusztus 1-én a hős Istvánt is beszólította. Állomás
helyén nyomban jelentkezik is. Beöltözködés után még augusztus 23-án 
Lemberg városában vezénylik századát. Hat napi tartózkodás után azonban 
Przemyslbe vonulnak. Munkácsra visszakerülve s néhánynapi pihenő után 
zászlóalja az orosz frontra megy. Beszarábiát egy kardcsapással elfoglalják és 
az oroszokat mindenhol visszavonulásra kényszerítik. Dnyeper mellett hossz-



30 Gödi Almanach

abb pihenőt tartanak. Miután itt ellenállásra nem találtak, felsőbb parancsra, 
természetesen erősített őrség hátrahagyásával Máramarosszigetre vezényel- 
tetnek a betörő oroszok ellen 1915. március 1-én.

A nagy ellenállást csakhamar megtörik és az oroszokat futásra kényszerítik. 
Telesen legyengülő teste Kálazi Istvánnak, azonban vérhast kap s így 1915. 
augusztus 1-én Verenchankai gyűjtőállomásról Miskolcra, majd Kassára kór
házba viszik. Felgyógyulása után 3 heti szabadságot kapott s így hamarosan 
szeretett családja körében mesélhette élményeit, viszontagságait, az oroszok 
ellenállásáról és a magyar fiúk hősiességéről. Közben a káder, Munkácsról 
Somoskőújfalura menekült s ő szabadságáról már ide vonult be. Szeptember 
2-án a káder továbbvonul Szamámémetire, ahol, a hős Istvánt otthon fogják 
az újoncok kiképzésére. Ebben az időben kapja meg a Károly csapatkeresztet 
6 hónapi frontszolgálat jutalmául. Később azután a szakaszvezető úr a gazda
sági hivatalba került. Tudását a fronton nem tudták nélkülözni s így 1916. au
gusztus 9-én a román frontra vezényelik. Itt szerzi meg a bronzérmet.

Járőrszolgálatra küldik ki. Amint így menetelnek a legnagyobb meglepeté
sére, öt társával román gyűrűbe kerülnek. Miután nem adják meg magukat a 
románok tüzelni kezdenek. Ok sem restek s válaszul olyan tüzelést kezdenek, 
hogy csakhamar utat tudnak nyitni és visszamenekülni, emberáldozat nélkül. 
Jelentésük után az egész zászlóalj mozgósíttatott s a románokat visszavonu
lásra kényszerítették. Ezért kapta a bronzérmet.

1917. év elején őrmesterré léptetik elő és ezredével Galíciába kerül. Nagy 
orosz ellentámadással kerülnek szembe. Innen írja a következő sorokat: "ami 
a lakásomat illeti, igen szép helyen van, egy erdőben sok szép virág van, sok 
jácint, ibolya stb. Egész nap abban telik minden örömöm, ha nézem őket. 
Egyforma virágos az erdő, de jól is esik az ilyen nehéz napok után, mint 
nekönk volt, ahol voltunk, hogy nem tudtunk még beszélni sem egymással, 
mert olyan közel voltunk az oroszokhoz. Az egész távolság talán 70, néhol 80 
lépés volt." 1917. április 23-án következő levelében írt hőstettéért kisezüst ér
met kap; " egy szép napon éjjel fél 2 órakor kimentem, persze önként jelent
keztem, az ellenséget meglepni heted magammal és körülbelül megtudni 
mennyien lehetnk. Bátran mentem a halál torkához, de az Isten szerencsésen 
visszasegített. A bajokat leszámítva nem történt egyéb bajunk, mint egy em
beremet agyonlőttek a disznó oroszok. Ezért bosszút állva rajtuk, 7 darab kéz
ibombát dobtam közéjük. Ezért kitüntetésre lettünk beadva", most már ezért 
másképp gondolkodok, most jelenleg nem mernék menni olyan könnyen ve
szélybe, mint akkor. Én nem tudom miért, de vannak napjaim, amikor nem 
szeretek élni sem, ilyenkor képes vagyok mindenre."
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1917. május 3-án mint őrmester hazaön szabadságra. Ekkor már szeretett 
felesége mellett egy duci kislányt, a lányát látja. Nagyon boldog s nem is ér
zi, hogy utoljára van otthon. Május 17-én megy vissza. Ekkor az oroszok nagy 
offenzívára készülnek. Kálazi István őrmestert is Stanislau melletti Jamniesai 
állásokra vezénylik. Az oroszok erős ágyútűzbe veszik az állást és a hős ágyú
golyótól találva 1917. július 6 .-án hősi halált hal.

Hős volt ő izzig-vérig, mert megtudta becsülni a magyar rögöt, tudta imád
ni hazáját és szó nélkül tudta hazája oltárára tenni legdrágább kincsét, életét.

Kálazi József
Farsang van, vígság, mulatozás, dáridó hangzik utca hosszat. A bú és a bá

nat ekkor elszáll s csak öröm, vígság él a lelkekben. Udvard nagyközségben 
(Komárom vm.) 1891. évi február hó 4-én született Kálazi József Szülei föld- 
míveléssel foglalkoztak 4 tagú családjukat igen szűkös anyagi körülmények 
közepette tudták eltartani. Ez a földmíves család nevezheti magát igazán ma
gyar családnak, s ez az anya büszke lehet, mert két hőst is adott népének. 
Kálazi József elemi iskoláit Tereskén végezte. Majd ő is földmíves lett. Édes- 
atyja mellett tanult dolgozni s fiatal éveit szülei házánál töltötte el.

1912. március 20-án Vácott sorozták be. Először Somoiján (Pozsony vm.) 
tíízéreskedik, majd Veszprémben a 31. gyalogezredhez kerül. Katonaéveit há
nyattatások között éli s így kerül a Honvédelemügyi Minisztériumba. 1913. 
október 4-én. A világháború itt is éri s így nem indítják az első frontra, hanem 
továbbra is a minisztériumban egy főhadnagy mellé osztják be.

A békeéletnek nem sokáig szívhatja levegőjét, mert 1915. március 16-án az 
orosz frontra vezényelték ki. Először Staniszlau várát rohamozzák meg siker
rel, majd Lublin városát veszik be. Hősiességét csakhamar felismerik felette
sei és mint ezredtörzs távírdászt a felderítő járőrök mellé osszák be. Alighogy 
Lublin városát elhagyják, nagyobb orosz csapattal találják magukat szembe. 
A magyar virtusság nem engedi, hogy visszaforduljanak, hanem hősiesen fel
veszik a harcot. Kálazi József részére ez az összeütközés azonban végzetes 
lett, mert fejlövést kapott és azonnal 1915. augusztus 2-án meghalt. A jó Isten 
rendelés volt, hogy ismét egy szívvel és lélekkel teli magyar fiú haljon meg e 
imádott hazájáért.

Kovács István
Még el sem felejtették a gyermekek Mikulás örömét, amikor egy földmíves 

család is örömet ült. Megjött a mikulási ajándék.
1886. évi december 8 -án Köveskál kisközségben (Zala vm.) hőst ad egy
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magyar anya a világnak. Kovács István szigorú szülői nevelésben részesült. 
Az elemi iskola négy évfolyamát szülőfalujában végezte s jeles előmenetele 
folytán földmíves atyja polgári iskolába, Nagykanizsára íratta be. A kis István 
szorgalmasan tanul. Atyja közben teljesen tönkremegy s így fiát tovább nem 
tudja taníttatni. Budapestre küldi fel, s műbútorasztalos szakmában tanonenak 
szerződteti. Három évi tanoncidő alatt szakmájában teljes jártasságra tett 
szert. Munkaszeretete minduntalan a dolgozóasztalhoz láncolja s nem tud 
másnak élni csak hivatásának.

1907. március 24-én Nagykanizsán sorozáson áll elő s október 5-én Szom
bathelyre be is hívják. 3 évig szakadatlanul tanul, gyakorlatozik s előléptetés
re való előterjesztése, oktatói készségek hiányában nem történhetett meg. A 
szombathelyi huszárok azért büszkén emlegették 1910-ben történt leszerelte- 
tése után is. Műbútorasztalos iparában dolgozott továbbra is. Barátai körében 
csak katonai éveiről beszélt.

Nemsokáig kellett azonban tépelődnie, mert 1914. augusztus 1-én általános 
mozgósítás során Pozsonyban a 44. nehéz tüzérezrednél jelentkezik. Augusz
tus 14-én már Galíciában járnak, mert az oroszokat teljesen futásra kénysze
rítették. Később visszavonulnak s a Kárpátok hágóiban ássák be magukat. Az 
oroszok állandóan ágyútűzbe tartják. 1915. december 23-án szabadságra jön. 
Két heti szabadság után visszamegy a hadszíntérre s miután az oroszokat né
mileg lecsendesítették, ezredét olasz frontra vezénylik át. Budapesten keresz
tül Piave erődítéshez vonulnak, s csakhamar az olaszokat ágyútűzbe veszik. 
Ekkor mint már őrvezető (főtüzér) küld haza fényképet. Hogy ezen előlépte
tést miért kapta, egy szót sem írt róla. Az olasz fronton bolyong s egyik hős
tettét a másik után követi el, mutatja az, hogy a Károly csapatkereszten kívül 
3 bronzérme és 1 kisezüst érme volt.

1918. október 4-én hazajön, természetesen a fronton történtekről hallgat. 
Még arra sem gondolt, vagy képzelődött, hogy utoljára látja szeretett felesé
gét.

Szabadságáról visszaérve, mint tizedes Piave felett egy repülőről ledobott 
bomba lovát agyonvágta s őnéki a jobb lábát tőből kiszakította. Marburgba 
kórházba szállítják, de nem tudnak rajta segíteni s 1918. november 7-én sérü
léseibe, - ismét egy nagy magyar hős, belehalt.

Id. Maka István
Id. Maka István földműves szülőktől származik. Nagykátán 1886. évben 

született. Szülei nehéz anyagi körülmények között élnek s így fiukat a 6  ele
mi iskola elvégzése után az ősi magyar röghöz kötik. A korai munka testét oly
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annyira legyengítette, hogy 1907. év tavaszán Nagykátán tartott sorozáson al
kalmatlan osztályozást nyert.

1915. januárjában újra sorozáson jelenik meg Vácott. Most már természe
tesen megfelel s már február 15-én be is rukkol. Szolnokra a 34. gyalogezred
hez hívják be és csakhamar Szekszárdra kerül kiképzés alá. Kassán székelő 
Káder-ja (zászlóaljparancsnokság) az orosz frontra küldi. Egy német főhad
nagy mellé osztják be és küzd magyar hazájáért. Ikvaparti lőállásokban he
lyezkedik el és ostromolják a túlerővel rendelkező orosz hadsereget. A ma
gyar ezred a leghősiesebben ellenáll s az oroszokat teljesen visszavonulásra 
kényszerítik. Váltakozó szerencsével folytatódik tovább a harc, amikor id. 
Maka István comb lövést kap. Elsősegélyben részesítik, és az első segélyvo
nattal Budapestre hozzák. 1915. október 4-től kezdődőleg 3 hétig kezelik, 
majd egészségesnek nyilvánítva Káderja ismét visszarendeli. 1915. november 
1-én vissza is megy a frontra. Ekkor az oroszokat teljesen hátra szorítják, úgy 
hogy módjukban van orosz földön dúlni és harcolni. Az oroszok azonban erős 
támogatást nyerve nagy offenzívára készülnek. Minden épkézláb emberüket 
összeszedik és kezdik a magyar sereget visszavonulásra kényszeríteni. A ma
gyar 34. gyalogezred a Owi-Paszajow állásig hátrál, majd magát az állásban 
beleásva ellenáll. Itt azonban id. Maka István egyszerre fej- és szívlövést kap, 
amint kiakart állásából rohanni. Szó nélkül lehelte ki nemes, hős magyar lel
két az alkalmatlan katona. Sok levelet írt haza feleségének és két kis gyerme
kének. Ezen levelekben csak az otthoniakat vigasztalja s a nehéz háborúból 
még meg sem emlékezik.

Nándori István haraszti-pusztán (Pest vm.) 1894. évi június hóban szüle
tett. Földműves szülők gyermeke s így az elemi iskola tanulmányainak befe
jezése után ő is a magyar rög megművelését választotta hivatásának. 1900- 
ban szüleivel együtt Göd-pusztára költözik át. Nemsoká élhetett azonban bol
dogan szüleivel, mert atyja 1910-ben hirtelen meghalt. A 16 éves ifjú, - nála 
idősebb testvére nem lévén, - lett hivatva a családot és özvegy édesanyját el
tartani. Minden alkalmat megragadva, az eshetőségekkel számolva igyekezett 
a családot eltartani. Az otthonlétet azonban csakhamar megzavarja 1914. au
gusztusban történt világháború kitörése.

1914. december 12-én Vácott sorozáson áll elő. Testben és lélekben telje
sen egészséges iQú alkalmasnak bizonyult a katonai szolgálatra. 18-án Buda
pestre behívják. Az a tanyai fiú, aki igazán megismerte -aránylag rövid idő 
alatt - az életet, de a családi tűzhelytől soha távol nem lévén, nehezen szokta 
meg a katonai életet. Kiképzése után azonnal beosztották az 1. honvéd gya-
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logezred, 4. zászlóalj 7. századához és az orosz frontra küldték. A kárpátok 
megvédése volt feladatuk, az oroszok betörése ellen. A kárpátok szorosait, há
góit hősiesen védték. Nem sokáig élvezhette a magaslati levegőt, a fenyők 
édes illatát, mert 1915. február 15-én történ orosz betörés alkalmával Nándo
ri István fej lövést kapott s azonnal meghalt. Egyetlen egy levelet küldött öz
vegy édesanyjának Panzsováról, ebben a levélben nem írt különösebb dolgo
kat.

Szalatnyai József
Legénd községben (Nógrád vm.) a tavasz első hírnökei még alig mutatkoz

nak, amikor 1893. április 1-én Szalatnyai Istvármé testileg és lelkileg egész
séges gyermeknek ad életet. A kis fíúcsemete a rom. kath. egyház szertartása 
szerint József nevet kapott. Az elemi iskoláit Kosdon 1905-ben, elég jó ered
ménnyel végezte el, majd szüleivel egyetemben Sződ Göd-puszta uradalmá
ba került. Miután ipart tanulni módjában nem volt, a Ganz-Danubius Hajó
gyárnál (Újpest) mint gyárimunkás talált alkalmazást. Ezen idő alatt azonkí
vül, akkor még Kisgöd utcai petróleum lámpáinak meggyújtása, illetve azok 
rendben tartása is foglalkozásához tartozik. A munkának szeretető világít ki 
abból a tényből is, hogy a kis róm. kath. kápolna rendben tartását is vállalja.

1914. április 19-én Vácott alkalmas osztályozással besorolták. 1914. au
gusztus 16-án egy tetőtől-talpig puritán, köpcös, makk egészséges és okos 
észjárású, igazi tipikus magyar fiú jelentkezik Besztercebányán a 16. gyalog
ezrednél mint gyalogos, háborús katonai szolgálatra. A kiképzés után novem
ber 14-én azonnal a tűzvonalba küldik. Először Jolsvára a szerbek ellen ve
zénylik ki.

Az orosz fronton ez időben a 30. gyalogezred létszáma erősen megcsökken 
és a 16. gyalogezredből átvezényeltekkel maga Szalatnyai József is az orosz 
frontra vezényeltetik.

Ez időtájt haza írt leveleiben minduntalan idősebb szüleit vigasztalja s mi
hamarabbi viszontlátással. Egyetlen egy levelében sem panaszkodik, sőt a 
magyar virtusságra és erényekre hivatkozva, boldogan szenved, akkor még 
nagy Magyar hazájáért. "Boldog vagyok, ha néha-néha az oroszok úgy futnak 
előlünk, mintha mi ellenségek volnánk", írja többek között. 1915. január 4-én, 
miután az orosz frontra értek erős orosz hadoszloppal találták magukat szem
ben. A nagy hideg és nedves levegő következtében mindkét lábára, a fagyás 
következtében megsántul. Az oroszok március havában történt betörésük al
kalmával fogságba ejtették és Ázsiába hurcolták Embertelen bánásban része
sülésük s mindkét lábának lefagyása következtében, szörnyű szenvedések
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árán 1915. évben, Tesardsy városában, utolsó szavában is szüleit emlegetve, 
lehelte ki életét.

Id. Trombitás Gábor
Január 1. Mit hoz az újév, kérdi mindenki? Még a hófelhők mögül a nap is 

lenevet a földre. Mindenki boldog, az újesztendő jól kezdődik. Id. Trombitás 
Gábor Noszlopon (Veszprém vm.) 1884. január 1-én született. Elemi iskolai 
tanulmányait szülőfalujában végezte, majd atyja foglalkozását űzi. Földmű
ves család lévén, életük a földhöz kötődik és izzig-vérig a magyar földért ta
nul meg harcolni. A Dunántúl váltakozó felszíne megismerteti, megszeretteti 
úgy a hegyet, mint a síkságot s a "magyar tenger" képzeletöket elviszi az óce
án fodros vizéig. Pannónia kincses földje sok igaz magyar éltetője, vigaszta
lója volt. így boldogan élhette Trombitás Gábor fiatal éveit.

1905. március 23-án Devecser járási székhelyen sorozáson áll elő. Tetőtől- 
talpig puritán magyar fiú alkalmas osztályzást nyert. Még ez év október 5-én 
bevonult, zöld katona ládájával a győri 19. gyalogezredhez. Három évi tény
leges szolgálata után, teljesen kiképezve 1908. október 1-én boldogan szerelt 
le. Leszerelése után a Magyar Államvasutak szolgálatába lép és az Igazgató
ságnál, mint altiszt szolgált.

A világháború kitörése váratlanul érte, de tudván kötelességét, 1914. július 
havában, még az első mozgósításkor bevonult Győrbe. Id. Trombitás Gábor 
ugyanis az orosz frontra vezényeltetik ki a 19. gyalogezreddel együtt és az el
ső tűzvonalban harcol hazája szent szabadságáért.

Megemlítem a következő találkozókat sógorával, Váradi András 4. tüzér ez- 
redbeli tizedessel:

Lublin alá vonul az egyesített magyar hadsereg. A 19. gyalogezred és a 4. 
tüzérezred éppen egymás mellett kapnak parancsot a támadásra. Váradi And
rás tizedes tudatában, hogy sógora 19-es honvéd melletök lehet valahol, fel
keresésére indul. A közeli lövészárokban meg is találja s tüzelés közben éri 
őket a boldog találkozás.

Két nappal később, Lublin alól való visszavonuláskor ismét találkoznak és 
Trombitás Gábor honvéd boldogan meséli el a halálból való menekülését. 
Ugyanis, visszavonulás közben egy srapner szilánk a hátán lévő csajkáját ta
lálja és a csajkában lévő, félig nyers marhahúst tépte szét. Ezt a srapner szi
lánkot állandóan magával hordta abból a célból, hogy íme egy kis vasdarab 
életét, mily könnyen kioldhatta volna.

Trombitás Gábor teljesen legyengülve testileg és idegileg ragályos beteg
ségbe esett. Olmützben kórházba szállítják, ahol szörnyű szenvedések köze-
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pette 1914. december 19-én lehelte ki hős és nemes lelkét. Hátrahagyott ma
ga után egy szomorú szivű feleséget, aki azt mondta, hogy boldogtalan, de 
boldognak kell lennie, mert férje a hazájáért és szent szabadságáért halt meg.

Szeretném megérni, hogy mind az alsógödi mind a felsögödi temetőben el
készül a - legalább köbe faragott - emlékmű a második világháború áldozata
inak neveivel. A szervezést elkezdjük
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Bátorfi József

Kis évforduló a Millecentennárium esztendejében

1995. novemberében vasút történeti kiállítás meghívóját találtam 
postaládámban. A megjelölt hétvégen be is néztem a Művelődési Házba, 
ahogy szoktam ilyen esetekben, de ahol hírét sem hallották az eseménynek. 
Mint kiderült a meghívó egy magánházba invitált az Iván-Kovács László 
utcába. Sietve tettem eleget a meghívásnak, hiszen aktív munkaidőmből 39 
évet a vasút szolgálatában töltöttem és javában kerestem az anyagot egy 
cikkhez, amely az 1996-ban 150 éves magyarországi vasútról szól. A kiállítást 
Pokomyi Bencze 10 éves kisfiú rendezte meglepő jártasságról tanúskodva. 
Aki elment, erről személyesen is meggyőződhetett.

A kis tárlatvezető
A kis kiállítónak végül is - akarva-akaratlanul - igaza volt azzal, hogy egy 

fél évvel előbb emlékezett meg a nagy vasúti évfordulóról, mint a hivatalos 
időpont.

Az első utasokat szállító személyvonat ugyanis nem 1846 júliusában, 
hanem 1845 novemberében indult el a mai Nyugati pályaudvar helyén, sőt 
inkább a mai Skála Metró Aruház előtti téren állt Gyár utcai indóházból 
Palotára, a mai Rákospalota-Újpesti állomásra.

A Budapesti Híradó 1845 november 13-i, 28. csütörtöki száma így számol 
be a jeles eseményről:
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Afjegj-zék egy szenélyért peogő péfizbea:

„Múlt hétfőn ritka 
ünnepély ment vég
hez fővárosunkban, 
mely egyszersmind 
biztosító zálogául 
szolgálhat arra, hogy 
valahára már csaku
gyan a cselekvés te
rén mozogni fogunk. 
Hirdetve volt, tudni 
illik, hogy 1 0  órakor 
a központi vasúton 
első ünnepélyes ki
rándulás fog történni 
Palotáig, s ennek 
hallatára már 8  óra
kor ezer meg ezer 
ember foglalá el az 
indulási pont kör
nyékét.

Tizenegyedfél óra 
tájban taraczkok 
dörgése nádorunk 
őfenségék közelíté
sét jelenté, ki a koro
naőr ő exc. által ün
nepélyesen fogadtat

ván, azonnal elfoglalni méltóztatott helyét a pompás társalgási szoba gyanánt 
feldíszített kocsiban, s az egész fogat, mely összesen hét kocsiból állott, me
lyek mindegyikében mintegy szóval ötven meghívott vendég volt, harsogó 
zene közt tovarepült, „Buda“ és „Pest“ virágfüzérekkel felcsinosított mozdo
nyok által vontatva, s az egy mérföldnyi tért 14 perez haladá meg. Palotánál 
katonai zeneszó, s a körül lakó falusiak ezreinek harsogó éljenzései fogadták 
az érkezőket.

Nádorunk Őfensége és kísérői számára a vasút két oldalán két pompás sátor 
vala felállítva, s ezek és az őrtanyák megszemlélése némi időtöltésül szolgál
tak, miután a sátorban nagy számban látható, de terítetlen asztalok a nem 
reggelizhetés kénytelenségét sok étvágyat érző gyomorral elég szomoróan
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éreztették.“
Ennyi mindenre kiterjedt a hoppon maradt újságíró figyelme.
Az első magyarországi vasútvonal építése 1844 október 5-én kezdődött az 

ünnepélyes „első ásással“. Az építkezést megelőző rengeteg jogi, politikai, 
gazdasági herce-hurca és az építkezés alatti rengeteg visszaélés külön tanul
mányt érdemelne. Elég annyit megjegyezni, hogy a koncessziót elnyert báró 
Szitnyai Ullman Móricz még a hivatalos átadás előtt megbukott a rokonainak 
gátlástalanul nyújtott előnyök miatt. 1846 május 17-én megtartott köz
gyűlésen már nem választották meg. Belefáradt „saját mérnökeivel és 
munkatársaival vívott ádáz küzdelembe“ és csupán mint „érdeklődő“ idegen 
nézte az általa tervezett pályát, amelyből építés közben - az ő tudtával, vagy 
tudta nélkül - rokonsága kispórolta minden beletartozó harmadik talpfát. 
Nézte az átereszeket, melyeket bár Charles Zimpel tervei szerint igen erősnek, 
kettős vágány későbbi megépíthetése céljára terveztek, szemlátomást 
gyengére sikerültek. Elmehetett megnézni a magyar és a lengyel végekről 
ideszakadt szegény tót és rutén munkások kidűlt fej fáit is, kiknek korai halála 
annak a társaságnak a lelkén száradt, aki e nehéz munka elvégzése után még 
az emberi létet és a legminimálisabb egészségügyi szolgálatot sem tudták a 
legelső vasutat építő munkások részére biztosítani“ (a magyar Vasutasság 
Oknyomozó Története, Miklós Imre 1938 75. oldal).

Szitányi Ullman Móricz 1838-ban az amerikai Charles F. Zimpel mérnököt 
alkalmazta, aki már 1839-ben el is készítette a terveket (térkép) de az első 
kapavágás előtt felmondott, mert a társaság nem akarta kifizetni neki a kialku
dott évi 10 ezer forintos igazgatói fizetést. Helyére Beyse porosz hadmérnök 
került, aki ott volt az 1844 okt. 5-i első kapavágásnál.

A kisajátítások és terület átengedések után a vasút társaság lobogóit 1844 
szeptember havában végig kitűzték, ezzel jelezték, hogy a pálya vonulása 
irányában a vasút társaságé 24 folyó ölnyi szélességben a föld.

A Központi Vasút Társaság Igazgatósága Bécsben székelt. 1844 október 
végén a vasút építés legtevékenyebb szellemi irányítója Myrbach Károly had
mérnök vezérőrnagy meghalt. Halála nagy változást idézett elő a vállalatnál. 
Eddig a mérnöki megfontoltság, ezen túl a haszonszerzés dominálta a vállalat 
ügyvitelét. Beyse többé nem írásos, hanem szóbeli utasításokat kapott. A meg
bízott beszerzők részrehajlása, a szervezetlenség, a zavarosban való halászás 
elkeseredett vitákhoz, vádaskodásokhoz és az udvarnál történő feljelen
tésekhez vezetett. Végezetül néhány sor abból a levélből 1846 március 10-én 
írt a helytartó tanácshoz báró Nyári Antal pilisi földbirtokos. „A közelebb 
múlt 1845 évi egyik nyári hónapban, körülbelül július vége felé, ... azon hírt
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Charles Zimpel amerikai vasúttervező három állomást javasolt, de csak kettő: 
Palota és Dunakeszi valósult meg az induláskor.
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hallottam, hogy vaspályánál dolgozó napszámosok közül valósággal igen 
sokan elbetegedtek, s minek utána Vaspályái Igazgatóságnak rájuk semmi 
gondja sincsen a betegek minden hajlék nélkül szabad ég alatt széllyel a kert
ben, a hol valamely enyhe, helyet találnak, vagy ahol öszve roskadnak, ottan 
feküsznek minden emberi segedelem nélkül, s csak úgy akkor, éppen a 
nyomozás következtében egy már halva - mások pedig haldokló vagy igen 
beteg állapotban találtattak fel - s a betegekről gondoskodás végett felszólított 
Vaspályánál akkori rendelkező azzal mentette magát, hogy ők e részben sem
mit sem tehetnek.“

Michalkó Károly Pilis város jegyzője ezt írja jelentésében egyebek között: 
„Lelket rendítő vala látni, hogy leginkább a felvidékről, lengyel szélekről, 
Bardiow-ból lejött oroszok állapotát. A közellevő kazal alatt három beteg 
feküdt egymás mellett. Kifut János helybéli lakos istállójában pedig igen szá
mos betegek között egy koporsóba tett, már bűzhödni kezdő holttest volt, 
közelében pedig egy nő ki mellett gyengélkedő gyermeke feküdt - karján hal
dokló férjét tartotta“.

Végül is a társaság helyett a gondoskodást a helybéliek vállalták magukra 
az orvosi ellátással együtt. A helytartó tanács nem felejtett. Ullman visszavo
nult, Beyse pedig nem kapott erkölcsi bizonyítványt a munkák befejeztével, 
amikor Poroszországban új vállalkozásba fogott volna.

Beyse és Ullman viszály kodásainak következtében a peres aktákból csak
nem a teljes akkori személyi állományt megismerhetjük. A vizsgálati jegyző
könyvekben a tanúk felsorolásánál találkozunk az első mozdonyvezetők ne
vével. Pesti Ferenc, Young Tamás, Klainkovszky Ottó és Patzenhoffer Kon- 
rád. Pesti Ferenc a „Buda“ Klainkovszky Ottó a „Pest“ mozdonyok vezetői 
voltak. Thomas Young Cumberlandi, Kondrád Patzenhoffer müneheni gépé
szek voltak a kiképzőik.

Az első „mozdonyok“, a Pest, Buda, Debrecen és Poson kazánjainak vizs
gálatára - a mozdony Searingben, Belgiumban Cockerill és társai cégnél ké
szültek - a „Királyi Egyetem részéről a Természet és Erőműtan rendes tanító
ja Jedlik Ányos rendeltetik ki.“

A mozdonyok ára darabonként 20.150 Ft volt. Az első négy gép után még 
8  személyvonati mozdonyra adtak megrendelést 20.101 Ft-os áron. Ezek vol
tak „Vácz“ „Neográd“ „Esztergom“ „Komárom“ „Hont“ „Borsod“ „Nyitra“ 
„Heves“.

Az 1846-os év szerzeménye volt még a „Bécs-Győri Vasútgyár“ terméke a 
„Bécs“. A pálya építése 1846 tavaszán befejezéséhez közeledett. Álltak az ál
lomás épületek a pesti Indóház, állomások Palotán, Dunakeszin és Vácon, va-
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lamint a keresztező utak sorompó
inál az őrházak, közöttük egy ne
vezetes, a későbbiekben 164-es 
számmal jelölt és amelynek pontos 
helyét Kristóf László nyugalma-

A „Pest“ javítás alatt 1860 körül szolnoki 
vasúti műhelyben.

zott MÁV főfelügyelő úr azonosította 
Vác és Göd akkori határában, manapság a 
vasút és a Rádi út kereszteződésében és 

„Pest“ szerű mozdony az első négy amelyben három év múlva Görgei főve- 
közül. Készítette a Cockerill belga zér tartotta haditanácsát, 
cég. első vezetője Klainkovszki Ottó ¡ 3 4 5  tavaszán a közvélemény nagy

várakozással tekintett a megnyitó elé. 
Nagy újdonságról volt szó, hiszen nem sok vasútvonal létezett még ekkor a 
világon. Lássuk a európai sorrendet:

,Buda“ magyarországi első gőzmozdony vezetője Perti Ferenc
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1825 szeptember 27. Darlington-Stockton, Anglia 
1832 St. Etienne-Andezieux, Franciaország 
1835 Brüsszel-Metzhel, Belgium 
1835 december 7. Nümberg-Fürth, Németország 
1838 január 5. Bécs-Wagram, Ausztria 
Ezután a Pest - Váci vonal következett.

A pest - váci vasútvonal megnyitása 1846-ban

1846 tavasza még lázas munkával telt. Gondoskodni kellett jó előre a biz
tonságos közlekedésről is. Április 14-én kiadták a Biztonsági 
Rendszabályokat. Első pontja így hangzik: „A vaspályára annak székében és 
hosszában lejtjeire és töltéseire, árkaira fellépni, valamint rajta járni, lovagol
ni, kocsizni, vagy marhát hajtani szorosan tilttatik.“ Második pont: „Tilttatik 
továbbá a vasúton valamely anyagot vagy egyéb bármi tárgyat habár csak 
rövid időre is letenni.“

Harmadik pont: „Kevéssel a gőzkocsisor megérkezése előtt a pálya külön
böző átjárási pontjain ez átkelési pontok mindennemű használata a veszély 
elhárítása tekintetéből mindenütt szorosan tiltatik és az e végre felállíttatott 
pályaőrök rendeletéinek feltétlenül engedelmeskedni kell. A marhák áthajtása 
is a kijelölt helyeken és az arra kijelölt szabad időben csak sebesen és ostort 
pattogtatva történhet meg,“ stb.

Ide tartozik még hogy a Helytartó Tanács felkérte a vasút menti települések 
minden lelkészét arra, hogy Isten tiszteletek alkalmával figyelmeztessék a
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híveiket a vasúti balesetek veszélyeire.
Június 30-án kitűzték az avatás napját és kijelölték az építési igazgatóság 

„igazgató segédjét“ Keczkés Károly mérnököt, hogy vizsgálja meg a pályát 
„közbátorság“ tekintetéből. Végül is öt tagú bizottság utazott végig a „Buda“ 
nevezetű gőzmozdony után köttetett hat személyszállítási kocsikkal, odafelé 
lassabban, visszafelé sebesen 47 perc alatt.

A jelentés elégedett a pályával és az a „Közönség használatára akármikor, 
teljes bátorsággal megnyittathatik“. Az is kiderült, hogy a vállalkozók által a

A vonat, ahogy ez a korabeli grafikán látható volt.
vonal egy részén a talpfák“ nem a rendes 30, hanem 33 hüvelyknyi távolság
ra rakatvák“.

A mozdonyról többek között ezt íija a jegyzőkönyv: „Mindenekelőtt meg
vizsgáltatott a mozdony kerekeinek egymástóli távolsága, mely a pálya sínek 
távolságával összhangzásban lenni találtatott; azután meggyőződvén a bizto
sító szellentyű jókarbani léte felül, s megfeszítvén azt egy négyszeg hüvelyk
nyi területre eső 50 fontnyi nyomásra a mozgony megindíttatott, s hol na-

Vonat érkezik Pest felől Palotára 1846 körül.
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gyobb hol kisebb sebességgel az egész vonal Vátzig átfuttatott.“
Eljött a nagy nap.
A nagy eseménynek a Pesti Híradó 1846 július 23-án;
„Elvégre Magyarország évlapjaiba is iktatjuk egy oly ünnep megünneplését 

milyenről eddig csak olvastunk. A civilizáció legújabb fejleménye Hunnia 
fővárosának is nyújtá azon élvezetet, melynek majd minden európai főváros 
már egy idő óta örvend és kikocsikáztatá egy csodaszerű gőz előfogattal a 
meghívottak százait, egyszerre a pamlagok kényes ölén, villám, azaz vasúti 
sebességgel ti. 50 és egynéhány perz alatt Vátz városába, hová eddig a pestiek 
csak egyenként, legföllebb párosán, vakító homok felhőkön keresztül és a 
legszilajabb magyar ló félnapi megizzasztásávali, gyönyör nélküli és 
unalomteljes utazással érhettek. 1846 július 15-én d.i. három órakor a virá
gokkal koszorúzott és zászlókkal díszített gőzmozdony Buda és Pest egyet- 
nyerítének, vagy sívitának és az udvari kocsi megindult hét vagonnal a 
sokaság bámulatára, amely alig kiabálhatott egy-két éljent örömében, annyira 
meg volt a látvány sajátszerű rendkívülisége által lepetve. Alig tűnt el 
szemünk elől az utolsó pesti néző; máris palotaiak és fótiak állanak előttünk, 
kikhez tán távolabb helyiségökbeli lakosok is valának vegyítve, mert hintókat 
és kocsikat lehetett látni a pálya egész hosszában, mely éppen nem kietlen 
vidéken vonul el minthogy egyfelől a budai hegyek, másfelől egy kellemes 
rónaság változékonysága díszük és 25 percnyi utazás után a Dunakeszi-i 
állomáson megálltunk, hol fával a tenderek és vízzel a katlanok láttatnak el, 
mire ismét elindulánk és Göd mellett elrepülvén 24 percnyi utazás után a 
mozsarak ropogása után Vátzon leszálltunk“.

Petfői is utazott az első napon a váci vonalon, hiszen szülei akkor Vácott 
laktak. A „Vasúton“ című versében így írja le a vonat ablakából nézve a nap
nyugtát:

„Futott, futott s hasztalan!
Elmaradt... Fáradva dől le 

A nyugati hegytetőre,
Arcán szégyen lángja van. “

Ide tartozik hogy a váciaknak nem sok okuk volt az örömre. Aznap délután 
hatalmas tűzvész pusztított a városban, 40 ház égett porrá.

Ugyancsak figyelemre méltó egy még aznap kelt jelentés, amely arról szól, 
hogy baj van a „Vasúton járáshoz eddig szokatlan közönség rendetlensége 
miatt. Már is, egyebeken kívül, egy elsőhelyi, posztóval borított pamlagot lát
tam kiégni szivarozás szabadság miatt“, jelenti valaki gróf Dessewfy
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Göd állomás 1943 nyarán.

Emilnek.
Egy esztendő múlva már 

naponta átlag 600-1000 fő 
utazott a vonalon. 1847 
május 9-én vasárnap 4982 
fő. A vonat nyári „naponkén
ti járás“ szerint „május 1 -től 
augusztus 31-ig: Pestről - 
Palotán, Dunakeszin által 
Vátzra: 1/2 7 órakor reggel, 
1 0  órakor de.) vasárnap és 
ünnepnap, 1/2 3 órakor du. 4 
órakor csupán Palotára és 
1 /2  6  órakor estve.“

„Vátzról Dunakeszin,
Palotán által Pestre: 8  órakor reggel, 1/2 12 órakor (vasárnap és ünnepnap) 4 
órakor du., 7 órakor csupán Palotáról és 1/2 8  órakor Pestre“.

Befejezésül egy érdekes hir a magyarországi kapitalizmus kezdetének ide-

Amikor még sorompó kötötte össze a 
Köztársaság utat a Pulykaházi úttal.

A „Pulykaházi út“ védett akácfa alléja 
Mária Terézia korából, élt 1945 ig.

jéről. „A Középponti Vasút Társaság Kecskemét-Nagykörös-Czegléd szárny
vonal kiépítésére a legközelebbi 1848-i közgyűléséig 800.000 Ft kölcsönt kap 
báró Rothschild S.M.-től 4, azaz 4 százalékos kamatra.“ A mai Magyarorszá
gon élő ember számára szinte hihetetlen. Igaz, 1847-ben még gyermekcipő
ben járt a kapitalizmus de Marx kiáltványa már megjelent.
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Gyüre János

Régi történetek Gödíekről-anekdotákban 
Lovag Floch és Mikszáth Kálmán

A múlt század kilencvenes éveiben, - tehát úgy száz 
évvel ezelőtt - Göd akkori területe három földbirtokos 
tulajdonában volt. Északon, Vác felé Sződrákos (a mai 
Sződliget területe) birtokosa Birodalmi Lovag Floch 
Reichersberg, ettől délre, a mai Felsőgöd keleti szegé
lyétől, a csomádi határig Scháffer Bódog volt a tulajdo
nos. Alsógöd területét pedig a Nemeskéri-Kiss család 
birtokolta. Történetünk két szereplője az akkori fogal
mak szerint gödi volt, nevezetesen Lovag Floch, aki 
módfelett büszke volt „nem nagyon régi“ osztrák ne
mességére, és sohasem volt rest, ahol tehette, minden 

esetben felhívta környezete figyelmét „előkelő“ származására, de főleg föld- 
birtokos voltára.

A másik személy Nemeskéri-Kiss Pál (a honvéd ezredes fia), aki abban az 
időben országgyűlési képviselő volt a parlament alsóházában.

A harmadik, a már akkor is országszerte ismert, és a mai napig is olvasott 
és népszerű „palóc“ író, Mikszáth Kálmán volt, akinek Nógrád megyéből kel
lett a balassagyarmati kis szárnyvonalon Vácig leutaznia, majd itt átszállnia a 
Pozsony és a Nyugati pályaudvar között közlekedő vonatra, ha részt kívánt 
venni a parlament ülésén, mivel O is országgyűlési képviselő volt.

Történt egyszer, hogy a „Nagy palóc“ Vácon átszállva, a vonat gödi állo
másra érkeztekor lehúzta az ablakot, hogy a fülkéjébe hívja országgyűlési 
üléstermi szomszédját, Nemeskéri-Kiss Pált, aki a peronon várakozott, az idő
közben Sződrákosról a hintóján odaérkezett Lovag Flochhal.. (Sződliget és 
Felsőgöd vasútállomás akkor még nem létezett.)

Floch kellemetlenül hangosan beszélő, nagyhangú ember volt, így már a 
vonat érkezése előtt is magára vonta az állomáson vonatra váró emberek fi
gyelmét. Mikszáth azonnal tudta, amikor a peronon barátja mellett meglátta 
Flochot, hogy nem lehet elkerülni a nagyhangú személy társaságát és azt, 
hogy nagyjából miféle társalgásra számíthat a Nyugati pályaudvarig.

A két gödi fel is szállt Mikszáth fülkéjébe és amíg Nemeskéri-Kiss Pál pad- 
szomszédját, Mikszáthot üdvözölte, Floch a lehúzott ablakhoz furakodott és 
azon kihajolva, harsogó hangján kiabálta a még ott várakozó hintója kocsisá-
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nak: „-Pista! Ma délután a Budapestről 16.30-kor érkező vonathoz jöjjön ki, 
a sárga hintóba fogja be a két sötétpej parádéslovat, eléjük a két vasderest, 
(külön-külön felsorolta a négy ló nevét), mert az unokahúgom, a méltóságos 
asszony érkezik“.

Floch elérte célját, mert ezt a hangos utasítást nemcsak az állomásfőnök, a 
forgalmista, a málházó hallotta meg és vette tudomásul, vagyis, hogy ennek 
az úrnak az itt állón kívül még egy sárga hintója is van, na meg két sötétpej 
és két vasderes lova is, hanem a vonat többi utasa is. A „Nagy Palóc“ végig
hallgatta a kocsisnak szóló „hangosbeszélőbe bemondott“ utasításokat, majd 
azok befejeztével O is kihajolt a vonatablakon és ugyanolyan hangosan oda
kiáltotta a kocsisnak, a maga jellegzetes palóc kiejtésével, hogy: „-Pista! És 
még mindent fogjon be, ami odahaza van!“

Floch magát egy cseppet sem zavartatva, ezt követően hozzákezdett Pestig 
tartó hangos monológjaihoz.

Pali! Hány óra van?

Ez a történet Mikszáth Kálmán és Nemeskéri-Kiss Pál „főszereplésével“ 
játszódott le az akkori parlamentben.

A magyar parlamentben a képviselők, már abban az időben is kemény vitá
kat folytattak, sőt esetenként a kormány és az ellenzék pártjainak képviselői 
még „személyeskedő“ megjegyzésekig, és humoros ugratásokig is elmerész
kedtek.

Történetünk szempontjából ma már teljesen közömbös, hogy melyik párt, 
de mindenesetre a két üléstermi szomszéd, Mikszáth és Nemeskéri-Kiss Pál 
pártjával szembenálló csoportosulás képviselőiről az a hír járta és az is volt az 
országgyűlési tapasztalat, hogy ennek a pártnak a képviselői soha meg nem 
szólalnak vezérük beleegyező bólintása nélkül, sőt még szónoklataik közben 
is, szemüket a frakcióvezetőjükre függesztve, várva a bátorítást jelentő bólin- 
tást, vagy netán a rosszalló fejrázást. Tehát semmi egyénieskedés, mindent a 
vezér tudtával és beleegyezésével.

Egy alkalommal az ülés szünetében Mikszáth azt mondja a folyosón 
Nemeskéri-Kiss Pálnak, amikor elhaladt mellettük ennek a páitasoportosulás- 
nak a frakcióvezetője iránti legbuzgóbb, legengedelmesebb tagja: „-Te Pali! 
Ez talán még arra a kérdésre sem merne nekem válaszolni a főnöke beleegye
zése nélkül, ha megkérdezném tőle, hány óra van?“

Mikszáthnak ez a megjegyzése széltében-hosszában elterjedt a parlament 
folyosóin, a túlbuzgó „főnökhívő“-ről és a pontos időre vonatkozó kérdésről.
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A következő ülésszakon, amikor egy végtelenül érdektelen és unalmas szó
noklatot hallgatott a Tisztelt Ház, Mikszáth jó hangosan megkérdezi szom
szédjától: „-Te Pali! Hány Óra van? Nemeskéri-Kiss Pál azonnal „vette a la
pot“, elővette a zsebóráját, megnézte, egy darabig kivárt, majd ugyanolyan 
hangosan, hogy az egész ülésteremben hallják, azt válaszolta, kezében az órá
jával: „-Válj! Megkérdezem a frakcióvezetőmet“.

A Tisztelt Ház egyik oldala azonnal feléledt és túlharsogva az unalmas szó
nokot, hangos nevetésben tört ki. A megcélzott párt képviselői pedig savanyú 
arccal vették az ugratást.

Ilyen „messzire“ mentek az akkori képviselők, abban az időben az egymás 
elleni küzdelemben.

Scháffer Bódog és a vadászat

Amint fentebb olvashattuk, a száz év előtti Gödnek Lovag Floch 
Reichersbergen és Nemeskéri-Kiss Pálon kivül volt egy harmadik földbirto
kosa is, nevezetesen Scháffer Bódog.

Ez a birtokos - ellentétben a másik kettővel - nem volt nemesi származék, 
hanem üzleteléssel foglalkozó polgárember volt. Vagyonát is az üzleti világ
ban szerezte, a földbirtok is csak egy befektetést jelentett számára. Életvitele 
inkább a polgári világhoz kötődött, messze esett tőle a magyar földbirtokos 
arisztokrácia szokásrendszere.

Ahhoz, hogy földbirtokát Ilka pusztát, a mai Göd Újtelepet a gödi Vasútál
lomásról megközelíthesse, hintójával át kellett hajtatnia a Nemeskéri-Kiss 
birtokon, sőt annak gazdasági központján is. Ehhez Nemeskéri-Kiss Pál ter
mészetes udvariassággal hozzájárult, annál is inkább mert korrekt szomszédi 
viszony volt közöttük.

Scháffer Bódog sohasem tudta megérteni és megmagyarázni magának 
szomszédja vadászszenvedélyét, de főleg nem, az ezzel a sporttal járó hajna
li felkeléseket, az esőben, sárban, erdőn-mezőn való gyaloglásokat, a vadász
lesen való ücsörgéseket. Ő maga, ha ráért inkább pihent egy jót kastélya va
lamelyik szobájában.

Történt egyszer, hogy Scháffer Bódognak vendége érkezett és O hintóján 
kiment vendége elé a gödi vasútállomásra. Visszafelé, amikor áthajtottak a 
Nemeskéri uradalom központján, a vendég megkérdezte Őt, hogy kié ez a 
szép, jól karbantartott birtok? Scháffer megmondta, hogy ki a tulajdonos. A 
vendég Nemeskéri-Kiss Pál nevét hallva megjegyezte: Sok szépet és jót hal
lottam már róla, hogy milyen művelt, jóságos és okos ember. Mire Scháffer:
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Művelt, az igen, jóságos, az is igen, de hogy okos.... az nem, mert miután há
rom vadőre is van, akikkel bármikor lelövethetné azt a pár darab fácánt, nyu- 
lat vagy őzbakot, ha ezek pecsenyéjére támad gusztusa és így megkímélhetné 
magát a hajnali felkelésektől, az esőben, sárban való fárasztó gyaloglásoktól, 
a vadlesen való ücsörgésektől, de O nem ezt teszi, hát ezért nem okos.

így látta a vadászat - szerinte - felesleges voltát az „új fÖldesúr“ Scháffer 
Bódog, akinek egy jól nyélbeütött üzlet többet jelentett tíz vadászatnál.

Ki tudja, melyiküknek volt igaza?
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Kisbaczoni Benedek Csaba

Felsőgöd története

Mindenekelőtt szeretnék köszönetét mondani Kócsa 
Mihálynak, akinek 1981-es tanulmánya az én helytörté
neti ismertetőmnek is alappillérét képezi, s Kasnya 
Sándomé tanárnőnek, hogy rendelkezésemre bocsátot
ta. Mellettük óriási köszönet illeti Bartha Tibomét, 
Csányi Istvánnét, akik rendkivüli emlékezőtehetségük
kel segítettek a múltba pillantanom, s nem utolsósorban 
Vágvölgyi Lászlónét, Varasdi Sándomét, Nagy Győzőt 
s kedves feleségét, akik visszaemlékezéseikkel mind e 
dolgozat tárgyát gazdagították. Mellettük külön köszö
net illeti Kürtössy Pétert és Forgács Pétert.

A honfoglalás után a község első ismert birtokosa a Gyula-Zombor nem- 
zettségből való Seyfried-fej érmegyei ispán (ispán=vármegye uradalom élén 
álló személy, akinek gazdasági, politikai, katonai s rendészeti feladatai van
nak) lett, aki régebbi birtokát - Sződöt - e szomszédos területekkel egészítet
te ki 1251-ben. A Gyula-Zombor nemzettség a XIV. század elején kihalt és 
Anjou Károly I. Róbert (uralkodott 1308-1342-ig) a Balogh nemzettségből 
származó Széchieknek adományozta 1317-ben, akik 1540-ig birtokolták. (Ér
demes lenne utánanézni, hogy vajon melyik Széchi családról van szó, mert 
így i-re végződve nem a Balogh Széchyek írták nevüket, hanem a Zemplin 
megyeiek. Utóbbiak címerében sisakos vitéz, három fehér pólya s két kö
nyöklő kar látható, míg a Balogh Széchyekében kiterjesztett szárnyú, koronán 
álló kétfejű sas. (Széchi István halála után Göd és Sződ falvakat Habsburg 1. 
Ferdinánd (uralkodott 1526-1564-ig) Ormosdi Székely Magdolnának - 
Thurzó Elek feleségének - adományozta. Thurzó Elek 1532-1542-ig I. Ferdi
nánd magyarországi helytartója volt. (helytartó=uralkodót távoli tartomány
ban helyettesítő személy (1759-ben a birtok gazdát cserél, mert a gyenge el
méjű II. Rudolf német-római császár és király Lubkoviczi Poppel László 
trencséni főispánnak adományozta.

Buda eleste után (1541) a község területe is török fennhatóság alá került, 
neve is feltehetőleg török eredetű (domb-halom). Ez időben, mint adózó fa
lut húsz házzal szerepeltették. Göd lakossága hosszú ideig protestánsokból te
vődött össze, a református papját - Marosi Mihályt - az ellenreformáció korá
ban, a protestánsok és a "Klérus" 1677-ben a pozsonyi törvényszék elé idéz-
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ték. (Klérus=katolikus papság). A település még 1683-ban fennállott, 
Musztafa Cseri pasa a többi község közt a gödi bírót is figyelmeztette, hogy 
ha élelmet nem adnak" a szolgálatban álló szekeres legények éhen halnak 
meg a táborban". Egy évvel később Lotharingiai Károly herceg a Habsburg- 
lengyel-velencei hadak főparancsnoka fényes győzelmet aratott Párkánynál 
(ma Stúrovo). A visszavonuló török hadak a váci várat felrobbantották, a kör
nyék falvait, településeit pedig kifosztották, felperzselték. Göd is valószínű
leg így eshetett áldozatul a Buda felé visszavonuló törtök seregek útjába es
ve, mivel az 1690-es összeírás idején lakatlan pusztának, elhagyatott helynek 
van feltüntetve, temploma a faluval együtt pusztult. A régi település helyét 
egy "Pusztatemplom" domb őrzi a község délkeleti határában, ahol a templom 
alapfalait állítólag megtalálták.

1723-ban a község területe Grassalkovich Antal birtokához tartozott. A csa
lád a XVIII. század elején tűnt fel, s három nemzedéken át elvirágzott, elenyé
szett. "Ezen Grassalkoviczh Antal szorgalma és szép tehetségei által magának 
a legmagasabb polczokra nyitott utat. 1726-ban Budán kincstári ügyész, 
1720-ban királyi ügyek igazgatója 1731-1748-ig királyi személynök, - ezen 
időközben 1736-ban báró, 1748-ban kincstári elnök, 1751-ben koronaőr, va
lamint belső titkos tanácsos, Nógrád megye főispánja, királyi főlovászmester, 
és végre gróffá lön. Mint kamarai ügyész, és királyi ügyigazgató a 
Neoaquistica korában (Neoaquistica Comissio = Újraszerzeményi Bizottság) 
helyzetét felhasználni tudva, roppant birtokot szerze össze, főleg a Duna-Ti- 
sza között, és megalapítá család dús, birtokosságát." - idézet Nagy Iván: Ma
gyarország Családai. Az Újraszerzeményi Bizottság egy olyan udvari tanács 
volt, melynek az volt a feladata, hogy a törököktől visszafoglalt területek bir
tokviszonyait rendezze. Ennek során az úgynevezett "Fegyverjog megváltás"- 
i összegnek befizetése mellett megkövetelte a régi birtokosoktól a tulajdonjog 
okiratokkal való igazolását is. Ezt az akkori körülmények között csak a nagy- 
birtokosok tehették meg. A gazdátlanul maradt földekből a Habsburgok híve
inek - főleg idegen arisztokratáknak juttattak hatalmas földbirtokokat.

Grassalkovich sok esetben kifizette a megszorult birtokosok helyett az iga
zolási eljárás illetékeit. így kerül Sződ és Göd is az ő birtokába, amelyet 
hosszú ideig a váci földművelő és állattenyésztő lakosok béreltek. Bél Mátyás 
(1684-1749) református pap, pozsonyi tanár, kora nagy tudósa Magyarország 
Földrajzi Anyaggyűjtésében azt írja; "Gödön bérletet Grassalkovich fel
mondta s uradalmát saját maga műveltette meg, ahol 1868-ig külterjes mező- 
gazdaság és állattenyésztés folyt. Mindeközben 1840-ben megkezdődött a 
Budapest-Vác közötti vasút építése s 1846-ban megindult a vasúti közlekedés
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az ország első gőzmozdonyával, a Derűvel.
1868-től Gödöllő királyi birtok lett, a gödi területek pedig báró Sina Simon 

kezébe kerültek. Eme nevezett Sina II. Simon György báró, görög királyi 
nagykövet, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, hazafiúi nemes indulattal 
nyolcvanezer forinttal járult hozzá a Magyar Akadémia alapjához, amellyel 
maradandó emléket állított magának. A dúsgazdag bankár család után egy ré
gi magyar nemzetiség fia, a Veszprém megyei gróf Szapáry Gyula birtokába 
került a környék. Nagyszerű emléke ennek a kornak a Szapáry kastély, mely 
jelenleg is áll s lakóházként a Madách út 36. szám alatt működik. A század 
elején a község a Wiedel testvérek bankházáé lett, melynek csődje után a Bu
dapesti Belvárosi Takarékpénztár tulajdonába került.

A mai Felsőgöd területének nagy részét a Takarékpénztártól dr. Hajcsi 
György, dr. Héder Lajos és dr. Szécsi Kálmán ügyvédek vették meg. Dr. Haj
csi György a község északi - Sződdel határos - területét, az országút és Duna 
közti részt birtokolta, innen a későbbiekben a Szapáry-kastély Hajcsi-kastély- 
ként való emlegetése, Dr. Héder Lajos a vasúttól kelet-délkeletre eső részét 
tudhatta magáénak, míg dr. Szécsi Kálmán a vasút és az országút közötti - 
Szécsi kastély - (ma napközi és iskola) környékét vette meg. (Fent említett dr. 
Héder Lajos fia nyitott itt benzinkutat, illetve unokája, Héder László, a halá
láig a település szeretett református lelkésze.) A tulajdonosok elhatározták, 
hogy birtokukat 200-400 négyszögölnyi területekre felparcellázva, lakóház
telekként értékesítik. Ezzel 1907-ben a község területén megszűnt a nagybir
tokosi birtokviszony, s kezdetét vette a község jelenlegi formájának kialaku
lása. Ennek következtében az 1910-es népszámlálás idejére a lakosság száma 
667 főre növekedett. Bár a 200-400 négyszögölnyi területű házhelyek az ak
kori értékviszonyok között nagyon drágának számítottak, (négyszögölenkén
ti 3-6 aranykorona) azonban a részletfizetés kedvezménye vonzotta a nehéz 
lakáskörülmények, magas élelmiszerárak, költséges gyermeknevelés között 
élő, főleg budapesti és pestkörnyéki városok szegényebb rétegeit, például vas
utasokat.

A lakosság növekedése, a település fejlődése felkeltette a kereskedők, az 
önálló iparosok és szellemi foglalkozásúak érdeklődését is a környék iránt, 
így ezen rétegek beáramlása tovább növelte a lakosság lélekszámút. A fejlő
dés nagy érdekvédelmi szervezet létrehozását követelte meg, melyre 1907. 
december 15-én került sor. Ekkor hozták létre a "Felsőgödi Családotthon Te
lepesek Egyesületé"-!, amely képviselte a lakosságot a közhatóságok, a birto
kosok és egyéb más intézmények előtt. Az egyesület elnöke Horrmann Kár
oly, a Magyar Általános Hitelbank főpénztámoka, pénztárosa Eisler Emil
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tisztviselő, gondnoka pedig idősebb Horeczky Ferenc vendéglős volt. Közsé
günk területén már a századforduló előtt is léteztek épületek, melyek főleg a 
mezőgazdaság céljait szolgálták, egy részük még ma is fellelhető. Ilyen pél
dául a vasúti őrház és szolgálati lakás, amely a vasút építésének idején léte
sült, a Vasúti fasor 10/a - 10/b. (régen Vöröshadsereg útra keresztelték) ez az 
épület már eredetileg is lakóház céljára épült. A 2-es Főút és a Kék Duna út 
sarkán álló ház, (Kék-Duna őt 1. szám) melyet dr. Hajcsi György csőszházú 
céljára létesített és a már fentebb említett Szapáry-kstély, (Madách út 36. 
szám) melyet gróf Szapáry épített 1870-1880 között. Az 1901 és 1905 közöt
ti időszakban épült az Árpád út 40. szám alatti romos épület és a Bozóky Gyu
la út 26. szám alatti (pár éve még Lenkei út) "Czentár-ház" néven ismert épü
let, melyet 1969-ben lebontottak, lakóház célját szolgálta.

A következő öt évben rengeteg építkezés történt a községben. Ekkor épült 
az Ady Endre út 29. (régen Vilmos császár út) szám alatti "Eisler-ház" néven 
ismert, s az Árpád út 24. szám alatti "Bokros-ház" néven ismert lakóház, (ezt 
később átalakították) a Pesti út 27. szám alatti (pár éve Felszabadulás út) Du
na út, sarki "Útkaparó-ház", az Arany János út 5. szám alatti létesítmény, me
lyet Szécsi Kálmán építtetett, a Kacsóh Pongrác út 27. szám alatti "Keresztes
ház" néven emlegetett lakóház, amely átalakítva ma is lakóházként funkcio
nál, a Kacsóh Pongrác 54. sz. alatti "Romwalter-ház"-ként ismert lakóház, a 
Bozóky Gyula út 29. szám alatti lakóház, az Áldás utca (nemrég Nemes Ist
ván) és a Kálmán utca (nemrég Úttörő) sarkán álló lakóház, melyet 1960-ban 
bővítettek, az Ady Endre út 45. szám alatti "Pelczéder-ház" néven ismert la
kóház, melyet az 1969-1970-es években bővítettek, az Árpád út 76. szám alat
ti "Juhász kertészház" néven ismert épület, a Bozóky Gyula út 57. szám alat
ti "Czajlik-ház"-ként ismert lakóház, a Révai út 1. szám alatti Csákváriné, pi
aci árus háza, ugyanitt 1952-1972 között gázcseretelep működött, az Ady 
Endre út 57. szám alatti épület, az Ady Endre út 49. szám alatti "Brezula-ház", 
amelyben 1918-1922 között az első mozi működött, az Attila utca és Regős 
utca sarkán álló "Schwarcz-ház" néven ismert épület, mely eredetileg istálló
nak épült s többszöri átalakítás után ma lakóházként üzemel. AIV. Béla király 
út 21. szám alatti (nemrég Bacsó Béla) "Virág-ház" néven ismert lakóház, az 
Ady Endre 64. szám alatti "Huszti-ház" néven ismert lakóház, melyben fű
szer és vegyeskereskedés működött, 1915-ben vendéglőhelyiség épült hozzá, 
a Deák Ferenc utca 26. szám alatti (nemrég Stromfeld Aurél utca) ház, amely
ben Posta-ügynökség is működött, az Ady Endre út és a IV: Béla király út sar
kán álló épület, melyben a község első péksége működött Láng pékmesterrel. 
Az épület sarokhelyiségében volt Csabon Antal vendéglője 1911-1926-ig, aki
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később az Autópihenő vendéglőt létesítette a Pesti út és Duna út sarkán.
Szintén ebben az időben épült az Árpád út 11. szám alatti épület, mely 

Grösz, majd később Horeczky vendéglősöké volt, 1920-ban Wieser Rudolf 
vette meg s bővítette: kerthelyiséget, tánctermet és négy vendégszobát épített 
hozzá. A település egyik legismertebb vendéglője volt, több egyesület is itt 
tartotta összejöveteleit, nem utolsó sorban pedig az Árpád út 26. szám alatti 
lakóház és pékség, melyet Baicz pékmester építtetett s itt tanulta a szakmát 
Gabiczkiné "Asszonypék"-ként emlegetett.

Ekkor volt a lakosság száma 667 fő s a falu képe olyan lehetett, mint egy 
foghíjas fésű, hiszen házak is alig-alig voltak. Az 1911-1915-ig tartó perió
dusban tovább folyt a betelepülés és az építkezés is. Ennek során épült az Ady 
Endre út 15. szám alatti "Balázsovics-ház" hentes üzlet és lakás, (jelenleg 
diszkontként üzemel). Az Ady Endre út 35. szám alatt "Bogdán-ház"-ként is
mert lakóház, az Ady Endre út 57. szám alatti "Csabon-ház" néven emlegetett 
lakás, az Árpád út 32. szám alatti "Balázsovics-ház" néven ismert lakóház, a 
IV. Béla király út 39. szám alatti "Kovács-ház", az Ady Endre út 17. szám 
alatti "Rapcsányi-ház", az Ady Endre út 23. szám alatti "Müler-ház", az Ár
pád út 56. szám alatti "Sporing-ház", a Dunaparton az "ÉDOSZ" üdülő, a 
Dunaparton a "Hűvös-villa", a Határ út 3. szám alatti "Kosaras-ház", a 
Bozóky Gyula út 58. szám alatti "Parák-ház", az Ady Endre út 1-3. szám alat
ti "Hoffmann" - majd "Bozóky-ház", a Rákóczi út 12. szám alatti lakóház, 
amely idegorvosi szanatóriumként is üzemelt, a Kossuth út 50. szám alatti la
kóház, amely már nincs meg, de az udvaron álló gémeskút talán még ma is 
látható.

Az I. világháború okozta nehéz gazdasági helyzet a község fejlődését - be
leértve az építkezéseket is - nagymértékben akadályozta. A postai küldemé
nyeket az első (1910) helyi népszámlálás előtt a 3 km-re lévő - Sződ község
hez tartozó - Göd-pusztai Nemeskéri Kiss Pál uradalmán lévő Posta Hivatal 
forgalmazta. Kézbesítők hiányában a küldeményeket az arra járó telepesek 
kézbesítették szívességből. Ez a nehéz helyzet az itt élőket arra kényszerítet
te, hogy küldeményeiket a munkahelyükre címeztessék, ami nagyrészt Buda
pesten volt. A telepesek egyesületének többszöri kérelme után a Posta Igazga
tóság a településen egy Posta-ügynökséget engedélyezett, amely 1910. no
vember 27-én kezdte meg működését a Deák Ferenc utca 26. szám alatt Eisler 
Emil házában. Az első posta-ügynök Eisler Emilné volt. A postai Ellenőrző 
Hivatal továbbra is a Göd-pusztai Posta Hivatal maradt. A postaküldeménye
ket az Ügynökség és a Posta Hivatal között három éven át a telepesek egye
sülete által fizetett küldönc továbbította, akinek a fizetése évi 300 aranykoré-
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na volt. Ezt három év után a Posta átvállalta. Később az Ügynökség a Vasúti 
fasorra költözött, vezetői pedig Pogány Eleonóra és Sütő Miklósné voltak. Az 
első Posta Hivatal 1919-ben létesült a Kacsó Pongrác utca 25. szám alatt, 
melynek vezetője Schöner Mária lett. A jelenlegi Posta épületét a posta igaz
gatósága 1926-ban vásárolta meg s megfelelő átalakítás után még abban az 
évben üzembe is helyezte. Nemsokára távírda és távbeszélő állomás is léte
sült benne, vezetője pedig haláláig Schöner Mária volt. Hivatali utódja a 30- 
as években Seres András lett.

Mivel a település csak az országúton (Pesti út) keresztül volt megközelíthe
tő, ezért a birtokosok és a lakosság megkereste a Magyar Királyi Államvas
utakat, hogy a községben lévő - 169-es - őrházat alakítsák át feltételes meg
állóvá. Ebben az időben a Nyugati pu. és Vác között közlekedő vonatok ugya
nis csak Újpesten, Dunakeszin és Gödön álltak meg. Az Államvasutak vállal
ta, hogy 18000 aranykorona biztosíték ellenében átalakítja az őrházat feltéte
les megállóvá, ami 1908-ban meg is történt.

Akkoriban sok volt a kecske a környéken, ezért a kalauzok "Kecsketelep" 
néven mondták be a megállót. A feltételes megálló 1910-ben szűnt meg, ezu
tán a rendszeresített vonatok mind megálltak. Az utasok részére két várószo
ba és pénztár létesült, amely 1931-ig üzemelt, akkorra épült fel ugyanis a mai 
"Felvételi épület", s így a rendszeres darabárú-forgalom is megindulhatott. A 
régebbi két kis várószobából az egyik első osztályúként lett rangsorolva s ha 
valamelyik magasabb rangú - szomszédos - fÖldesúr vagy egyéb rangos sze
mélyiség jelentette be utazási szándékát, akkor a várószobát téli időszakban 
befutötték. Később még a zsolnai gyors is megállt, s akár Bécsbe is lehetett 
utazni Gödről.

A hajóállomást 1914-ben építették, s így vízi úton is megközelíthetővé vál
tunk. A hajózás személy- és darabáruforgalmat biztosított a lakosság és a ki
rándulók részére. A hajóállomást a Duna jeges áradása teljesen elsodorta, 
amit már többé nem is építettek fel, azonban a személyforgalom még hosszú 
ideig üzemelt. (Sajnos ma már ez is szünetel).

Érdekes megemlíteni, hogy a faluban 1933-tól néhány éven keresztül ló- 
vontatású omnibusz közlekedett a vasútállomás és a strandfürdő között, alkal
mazkodva a vonatok érkezéséhez-indulásához.(l)

Körülbelül megszűnésével egy időben (1938) szélesítették és látták el be
tonburkolattal a 2-es főútvonalat (Pesti út). Innen a Dunáig eső részt (kertvá
rosként emlegetik) a kezdeti időkben néhány petróeumlámpa világította be, 
amelyet a korszerűbb villany 1926-ban váltott fel. A közvilágítás 1926 decem
ber 24-én indult meg, a villanyáramot a község az Újpesti Phöbus Társaság-

1. Marinkás József tulajdonában lévő omnibusz kérésre más helyre (pl.: templom) is elvitte az utasokat, ha 
többen jelentkeztek, a fuvardíj 10 fillér volt.
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tói vásárolta, s a fogyasztók részére a vételárnál magasabb áron adta el, az ár
különbözetet a villanyüzem költségeire, a közvilágításra, valamint a község
háza és a csendőrlaktanya megvételére fordította. A csendőrőrs a 30-as évek 
elején létesült, feladata a közrend, a közbiztonság, a katonai ügyek és a csend
őrség hatáskörébe utalt egyéb teendők ellátása volt. Állománya 3-5 főt tett ki, 
tevékenységét a községi elöljárósággal együttműködve végezte, működését 
pedig a járási főszolgabíró irányította. A levente intézményt 1924-ben hívták 
életre, az 1921. évi LXXIII. t.c. alapján. A gyakorlatokon minden 12-21 éves 
egészséges fiúnak részt kellett vennie hetenként egyszer. Ezen kívül két cser
készcsapat is működött Gödön, a 801-es számú Losonczy István Cserkészcsa
pat, melynek Bécsi tanító úr és a 930-as, melynek Nagy Jenő református lel
kész volt a vezetője. (2 )

A lakosság növekedés folytán az iskolai oktatás kérdése is megoldásra várt. 
Kezdetben ezt az 1868. évi XXXVIII. t.c. akadályozta, amely 30 fős tanuló
létszámhoz kötötte az iskola létesítését. A Felsőgödi Családotthon Telepesek 
Egyesülete (dr. Szécsi Kálmán, dr. Hajcsi György) anyagi támogatásával és 
Eisler Emil közreműködésével magánjellegű népiskolát létesítettek. így in
dult meg a tanítás 1908. november 3-án, a Deák Ferenc utca (egy ideig 
Stromfeld Aurél utca) 13. szám alatt 16 tanulóval Schallek Anna okleveles ta
nítónő vezetésével. (Tarina-iskolaként közismert) 1909 júniusára a tanulók 
létszáma 22-re növekedett. Ez év szeptemberére - a következő iskolai évre 
már 72 tanuló iratkozott be. 1910 őszén Sződ község tiltakozása ellenére 120 
tanulóval, bérelt épületben, két tanerővel az Ady Endre út 60. szám alatt Sződ- 
Felsőgöd Elemi Népiskola néven újabb iskola nyílt Felsőgödön. Az anyaköz
ségben, Sződön ekkor egyházi iskola működött. A település iskoláját, mint 
községi iskolát a községnek kellett volna fenntartani, azonban ezeket a költ
ségeket Sződ nem akarta vállalni - ezért is tiltakozott. A második tanerő 1912- 
től Steibl Ferenc lett. Sződ tiltakozása miatt a két pedagógus hosszú ideig nem 
kapta meg a járandóságát, ami végül is 1913-ban polgári per útján rendező
dött.

Ezt a népiskolát Mogyoródi-iskola néven ismerték a helybéliek. A lakosság 
növekedés szükségessé tette egy új tanintézmény létesítését, amelyre a vallás 
- és közoktatási miniszter 1926. szeptember 7-én kiadott 4952/1926. VIII. 
számú rendeletével nyílt lehetőség. Ebben megbízta Mikié Károly építészt, 
hogy Felsőgöd részére tervezzen egy iskola és egy óvoda épületet, mely tar
talmazzon egy igazgatói lakást is. A terv 132000 pengő kivitelezési összegben 
határozta meg az építés költségeit, melyet 36000 és további 8000 pengős rész
letek csökkentésével kívántak végrehajtani. Ennek eredményeképpen hosszú

2. Mindkettőről gazdag képanyag és ismertető található a Kőszegi jurisics várban.
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ideig nem lehetett folytatni az építkezést, míg végül a minisztérium 1 0 0 0 0  il
letve a Pénzügyminisztérium újabb 10000 pengős juttatásával, tervmódosítás
sal 1931. június 6 -án sikerült befejezni az építkezést. A hosszú, 5 éves mun
káért, a késedelemért a hatóságok az akkori főjegyzőt tették felelőssé, akit 
ezért hivatalából el is távolítottak. Végezetül a tanítás még az építkezés köz
ben megindult a hat tantermes iskolában, Steibl Ferenc igazgató vezetésével, 
1930 júniusában.

Helybennlakó orvos nem lévén, 1912-ig az orvosi teendőket dr. Hasenfeld 
Zsigmond váchartyáni körorvos látta el. Sződ község 1912 őszén Felsőgöd- 
telep székhellyel körorvosi kerületet létesített, kézi gyógyszertár tartásának 
kötelezettségével. Az első körorvos dr. Nagy Sándor volt, akit 1922-től dr. 
Háden Pál váltott fel hivatalában. Dr. Hádennel egy időben már több orvos is 
idetelepült, így például dr. Domokos István, dr. Kovács Ferenc, dr. Tavas Jó
zsef, dr. Miskolci Leó és dr. Körösi Margit fogorvos.

Az 1912-1914-es években a kertvárosban (Attila u.) dr. Nagy tulajdonában 
még vízgyógyintézet is működött. Az egészségügyi ellátásban közreműköd
tek a szülésznők is, letelepedésük sorrendjében: Baranyainé, Horváthné, 
Dóriné majd Túriné. Megalakult továbbá a "Stefánia" szövetség a 30-as évek 
elején, feladata az anya- és csecsemővédelem volt karitatív alapon (karitatív 
= jótékony, szívességi).

Az első gyógyszertár 1917-ben létesült az Árpád u. 4. szám alatt (Sadlon- 
gyógyszertár néven közismert), majd átköltözött az Ady Endre és Kálmán ut
ca sarkára) mostani Takarékszövetkezet), míg végül 1926-ban a jelenlegi he
lyére az Ady Endre út és a Kálmán utca sarkának másik oldalára nyert elhe
lyezést.

A (régi) temetőt lovag Floc báró ajándékozta a községnek, s 1918. április 
havában nyitották meg. Azelőtt a halottakat a sződi és a göd-pusztai temető
ben hántolták el. lovag Floc bárót a sződrákosi temetőben helyezték nyuga
lomra, de sírját feltörték, feldúlták. A sírkert, első halottja Kardos Júlia (1901- 
1918. IV. 26.) volt, akinek sírköve még ma is megtalálható a Szőlőkért utcai 
bejárattal szemben. Ugyanitt van elhelyezve az I. világháború 34. hősi halott
jának emlékműve és a II. világháború 7 német katonája. (Érdemes megje
gyezni, hogy ezen 16-18 éves német katonák - gyerekek - a debreceni páncé
los csatában estek el. A kilőtt tankokat vonattal hozták el Gödre, melynek kö
zelében páncélos javítóműhely volt a háború alatt s a harckocsikban még ben
ne feküdtek a szerencsétlenül járt katonák - úgy látszik a családok még ma 
sem tudják, hol van eltemetve gyermekük?!)

Felsőgöd a kezdeti időszakban úgy területileg, mint közigazgatásilag Sződ
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községhez tartozott, ami azt jelentette, hogy minden hivatalos ügy elintézésé
hez a 3 km-re lévő Sződre kellett gyalogolni.

A lakosság létszámának növekedésével ez a kényelmetlenség fokozódott, 
így létrehoztak egy ún. "BIZOTTSÁGOT"-ot, melynek feladata az illetékes 
hatóságokat meggyőzni a különválás szükségességéről. A Bizottság elnöke dr. 
Hajcsi György, társelnöke dr. Szécsi Kálmán, tagjai pedig Angyal Béla, Eisler 
Emil, dr. Héder Lajos, Lissák Kálmán és Schwarcz H. Ármin lettek. Önálló 
képviselőtestülettel, de Sződdel (az anyaközséggel) közös körjegyzésséggel 
1914-ben a település önállóvá vált.

Az első bíró, Hajek Ede fővárosi kereskedő a képviselőtestülettel a község 
nevét DunafÖldvárra kívánta változtatni, de ezt a kérelmet a belügyminiszter 
elutasította. A folyamatos betelepülés miatt hamarosan a közös körjegyző he
tenként egyszeri itt tartózkodással már nem volt képes ellátni a feladatát, így 
az embereknek ismét Sződre kellett szaladgálniuk hivatalos ügyeik intézése 
végett.

Az 1920-as népszámlálás adatai szerint az itt élők létszáma 1760 fő, mel
lyel a község nagyközséggé vált. Egy évvel később Alsógöd is kivált az anya
községből - Sződből - és Göd-Kisgöd településekből önálló községgé fejlő
dött. 1928-ig a két település körjegyzői teendőit Ungvári Antal látta el, 
Felsőgöd székhellyel. Ekkor Alsógöd is nagyközséggé vált.

Eleinte a lakosság elöljáróságát bérelt helyiségekben helyezték el, majd ké
sőbb a Kisfaludy u. 9. szám alá költöztették, melyet 1930-ban vásárolt Szécsi 
Istvántól. Ez az épület 1925-ben épült, később Egészségházként funkcionált, 
(ma orvosi rendelő).

A Duna áradásai néha még évente kétszer is elöntötték a Duna és az ország
út közti részt (kertváros), amely ellen 1925-ben védőgáttal védekeztek. Ebben 
nagy érdeme volt a Sződ-Felsőgödi Ármentesítő Társulatnak, első igazgatója 
Vörös András mérnök lett. A védőgát az áradások ellen ugyan jól védett, 
azonban később az emberek sajnos szennyvizeiket a folyóba vezették, mely
nek következtében a vízszint emelkedésével a kerti emésztőgödrökön keresz
tül a Duna bejött a telkekre. Próbáltak ugyan fadugókat verni a csövekbe, 
azonban az óriási nyomás azt könnyedén kilökte.

1930-ra a lakosság száma 3025 főre emelkedett s a lakóházak száma 756 
volt. (A kőgát, amely ily mértékben eliszaposította a Dunát csak később léte
sült.)

A római katolikus egyház helyi szervezése egészen az 1910-es év szilvesz
terére vezethető vissza, amikor Isler Emil javaslatát - egy harang felállítását - 
elfogadták. Félévi gyűjtés után a harangot megrendelték, majd 1911. október
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8-án az Erzsébet téren (később Szabadság, ma Bozóky Gyula tér) harangláb
ra állították, legvégül pedig Krechnyák János sződi esperes-plébános felszen
telte. A vallásoktatást 1919-ig tanítók, majd 1919-1925 között a római katoli
kus hitoktatást Béky László kihelyezett lelkész végezte.

1917-ben megalakult a római katolikus Egyház Képviselő Testületé és az 
Egyháztanács, melynek szorgalmazására ez év augusztus 20-án a sződi plébá
nos a hívek számára az Erzsébet téren (Bozóky tér) misét tartott. Ezután a mi
séket az ún. Mogyoródi iskolában tartották (Ady Endre út 60.) 1923 áprilisá
ig. 1919-ben megalakult a római katolikus egyházközség, majd 1921-ben a 
plébánia részére megvásárolta a Bozókí Gyula tér 2. szám alatti telket, melyen 
a plébánia 1928-ban épült fel.

A katolikus templom építésére az adományokat még 1912-ben megkezdték 
gyűjteni, ami az I. világháború kitöréséig 630 aranykoronát tett ki. (Pénzbeli 
segítség még külföldről is jött, főleg az angliai Oxford és Birmingham város
ából. (Az építkezést végül is csak 1923. április 23-án kezdték el úgy, hogy az 
emberek a vasúttól a térig kézről-kézre adták a téglákat vallási hovatartozás 
nélkül. 1924. szeptember 24-én szentelték a templomot. (Az építkezésben, 
szervezésben óriási szerepe volt Pilismaród Bozóky Gyula ezredesnek, akiről 
később a teret is elnevezték. (3)

Az első lelkész Béky László, akit 1925-1926-ban Sári József követett, míg 
utánuk haláláig dr. Antal Pál látta el ezt a tisztséget. A református egyház he
lyi kialakulásának kezdeti időszakában az istentiszteleteket a kis létszámú 
evangélikusokkal együtt az iskola tantermében tartották. A Presbitérium 
(gyülekezet által választott egyházközségi tanács) 1920-ban alakult s a jelen
legi parókia (lelkészlakás) helyén egy kis imaházat létesítettek.

A Felsőgödi Református Egyházközség első lelkipásztora Bene Zoltán váci 
segédlelkész volt, aki 1936 augusztus 1-től egészen nyugdíjazásáig (1970. 
VI.) az egyházközség vezető lelkésze volt. A főgondnoki feladatokat dr. 
Scháffer Ferenc, míg a gondnoki teendőket Németh József látta el. Németh 
József az új iskola névadójának, Németh László a kiváló írónak volt az édes
apja.

A református templomot a gyülekezet 1934-ben kezdte el építeni adomá
nyokból, amelyeknek szűkös volta azonban 4 éven át szüneteltette a munkát, 
míg végül 1938-ban folytatták az építkezést. A felszentelés 1939 augusztus 6- 
án történt. 1938-39-ben építették fel - szintén közadakozásból - a felsőgödi 
zsinagógát, amely az akkori György utca (ma Révay u.) és Deák Ferenc utca, 
sarkán állott.

Az izraeliták (zsidók) azonban ekkor sem létesítettek önálló hitközséget,
3. Bozóky ezredes a szentföldről hozott egy kis szálkát krisztus keresztjéből, ami a katolikus templom oltá

rára van helyezve.
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így a vallási megnyilvánulások megtartására - temetés, esküvő, stb. - rabbit a 
váci hitközség bocsátott rendelkezésükre. 1944-ben a zsidók deportálása mi
att a hitélet teljesen megszűnt, majd a háború után a zsinagógát eladták, meg
felelő átalakítás után ma lakóházként üzemel. Temetőjük is rendkívül lerom
lott állapotban van a régi temető elkerített részében. (4)

Ezen egyházak mellett léteztek helyben kisebb létszámú gyülekezetek, mint 
például szombatisták, baptisták illetve jehovisták, akik azonban kicsiny lét
számuk miatt nem gyakoroltak jelentős befolyást a közösségre, (baptis- 
ta=felnött korban keresztelő, protestáns jellegű egyház, szombatista = a vasár
nap helyett szombatot ünneplő szekta, mely más zsidó törvényeket is hason
lóképpen átvett, jehovista = a Megváltó jövetelét váró, minden világi hatalmat 
tagadó, állandóan szervezkedő, beszéd útján terjeszkedő /zaklató szekta/. 
Egészen megdöbbentő a mai ember számára, hogy milyen pezsgő életet éltek 
eleink ebben a községben.

Egyre-másra alakultak a különböző egyesületek, kultúrkörök, baráti társa
ságok. így elsőként 1911-ben jött létre a Felsőgödi (úri) kaszinó, mely össze
jöveteleit az Árpád u. 11. szám alatti Horeczky Ferenc vendéglőjének helyi
ségében tartotta. A világháború idejében megszűnt, majd 1930-ban újjászer
veződött. Ekkor elnöke dr. Háden Pál, alelnöke Sartoris Lajos, ügyvezető 
igazgatója ifj. Traum József titkára Steinberger János, jegyzője pedig Klauner 
Kálmán volt. A kaszinót zártkörűnek minősítették, tagsága a felsőbb rétegek
ből került ki, helyi értelmiségikből és szellemi foglalkozásúakból. Működése 
1944-ben megszűnt.

Steibl Ferenc tanító kezdeményezésére és szervezésének eredményeként 
1913-ban megalakult a "Dalárda". Egy évvel később sajnos tagjai bevonultak 
katonának, ezért működése szünetelt, azonban 1924-ben újjászerveződött. 
Ebben az időben ügyvezető elnöke Szigeti Ferenc, alelnöke Hegedűs Lajos, 
karnagya pedig Traum József volt. A kommunizmus időszaka annyiban járult 
hozzá tevékenységükhöz, hogy nevét "Felsőgödi Munkás Dalkör"-re változ
tatta, s ezután magáénak mondta.

A Magyar Keresztény Vasutasok Országos Egyesülete (VOGE) 1920-ban 
alakult. Eme egyesület helyi szervezete 1927-től Felsőgödön is működött, 
tagjai aktív és nyugdíjas vasutasok voltak. Mivel szellemisége keresztény er
kölcsű, magyar beállítottságú volt, ezért a II. világháború után tevékenységü
ket a szélsőbaloldali vezetés megszüntette.

Szintén 1920-ban alakult a Felsőgödi Testgyakorlók Sportköre, melynek el
ső elnöke Kovács Mihály volt. A sportkör jó eredményeket ért el, s a kezdeti 
labdarúgás mellé egyre több sportágat foglalt magába. Az első focipálya a re-

4. Mindössze három sir vészelte át az idők zivatarait.
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formátus templom és a régi iskola helyén, a második a hajdani benzinkút 
(Pesti út) mögött, a harmadik a benzinkút helyén volt, mig végül a jelenlegi 
pályát (Gödi TK) 1938-ban a Rákóczi úton megnyitották. Mint általában min
denhol, településünkön is működött a MOVE ( Magyar Országos Véderő 
Egyesület ), amely a 20-as 30-as években kulturális és sporttevékenységet 
folytatott. Az orosz megszállás után a kommunista vezetés ennek e szervezet
nek a tevékenységét is betiltotta.

Nagyon nagy jelentőséggel bírt a Felsőgödi Iparoskör, mely 1924-ben ala
kult, s már ekkor létszáma 80 fő volt. Ez a szervezet az akkori kulturális élet 
egyik alappillérének tekintendő, alakulásukkor elnökük Nagy Lajos 
lakatosmester, alelnökük Hajdú Lajos kőművesmester, jegyzőjük Steuer Sán
dor, a gazda Sárközy József kőművesmester, a pénztáros pedig Takáes József 
hentesmester volt. A 30-as években megvásárolták a Bozóky Gyula u. (nem
rég Lenkei u.) és Kálmán utca (nemrég Úttörő u.) sarkán lévő épületet, amely 
Iparoskör néven lett közismert. Ez az építmény egyidejűleg az Uránia mozi 
helysége is volt. Előtte a Duna út 10. szám alatt bérelt helyiségben tartották 
üléseiket.

A mozi a 30-as évek közepén költözött át a Deák Ferenc utcába, azonban 
mára állaga teljesen leromlott, működése pedig évek óta szünetel. Az 
iparoskör irodahelyisége és könyvtára a 30-as évek második felében a Hor
váth vendéglő (ma Derű) különtermében nyert elhelyezést.

Mivel a szocialista társadalomban nem volt szükség mesteremberekre, így 
a II. világháború után nem sokkal az iparoskör felbomlott, beszüntette (be
szüntették) működését. A Felsőgödi Zene- és Kultúr Egyesület 1928-ban ala
kult 16 működő és 80 pártoló taggal. Elnök Steibl Ferenc, alelnök Maschek 
István, karnagy Szabó Dezső, helyettes karnagy Goztein Imre, titkár Bécsi 
Elemér, pénztáros pedig Duhai Ferenc lett. Összejöveteleiket az iskolában, il
letve az Árpád u. 11. szám alatt tartották (Micser-vendéglő). Működésük a 40- 
es évek elején megszűnt.

A 30-as években önálló Műkedvelő Kör is alakult, melynek elnöke Dr. 
Miskolcsy Leó volt. Nyáron sokszor léptek fel a Bozóky Gyula utcai iskola 
(nemrég Lenkei u.) udvarán és télen az iparoskör épületében (Kálmán u. 
Bozóky u. sarok) nagy sikerrel. Önálló zenekaruk volt, különböző színdara
bokat adtak elő s a község kulturális életében nagy szerepet játszottak. E tár
saságok mellett a különböző rétegek más-más helyekre jártak össze beszélget
ni, mulatozni, illetve szórakozni. Ilyen helyeknek tökéletesen megfeleltek a 
családias vendéglők, melyből több is működött a községben. A fentebb emlí
tett iparoskör járt a Horváth-vendéglőbe, (ma Derű), a kocsisok a Magyar-
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vendéglőben szerettek tartózkodni (Honvéd-sor és Duna út sarok, ma édesség 
boltként üzemel) ahol beépített tekepálya is volt, a nyugdíjas vasutasok pedig 
a Bata-vendéglőbe (Ady Endre út 27.) jöttek össze cseverészni.

A Fenyves akkoriban Vadaskerté s a Nemeskéri birtokhoz tartozott. Terüle
tét szögesdrót vette körül s vadőrök vigyázták, ám minden évben egyszer 
megnyitották a nagyközönség előtt, s itt tartották a majálisokat. E békés idő
szakban még rengeteg vad élt a környéken, s nemegyszer egészen a kerítésig 
kikíváncsiskodtak az őzikék.

Szintén nagybirtokosnak számított lovag Floch is, aki a temető és Sződ- 
Sződliget közti részt birtokolta (Floch-erdőként is lett közismert). Mellettük - 
a nagybirtokosok mellett - sok apróbb, kisebb birtok létezett a környéken. így 
például a csomádi-rét néven közismert területet melyet a Nógrád vármegyei 
Csomády család birtokolt, míg a Vasút-árokparti Fasor-szőlőkért utca által ha
tárolt részt nem egészen a temetőig a Kureczki család mondhatta magáénak. 
(E Kureczki család az 1859-ben összeírt Magyarország családai közt nincs 
említve, feltehetőleg ezután vándoroltak az országba.) A Kureczkiek és a te
mető közti részen a falu gazdái osztoztak, itt legeltették állataikat, hiszen a 
kertvárosban már ekkor sem lehetett állatot tartani.

Mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a Szapáry-kastélyt (Madách u. 
36.) és a hozzá tartozó területet 1920 és 1935 között a Jezsuita szerzetesrend 
használhatta saját tulajdonaként. Gazdálkodtak, tehéntartással foglalkoztak, 
sőt még apáca-rend is működött a régi falak közt. (ma lakóház) A Szécsi bir
tokon egy ideig kicsiny Cseresznyés-vendéglő működött, majd a területet 
Steier vette meg, aki mielőtt kiparcellázta volna a teniszpályák helyére télen, 
a 30-as évek végén korcsolyapályát létesített. Itt fabódéban teát árultak, le
mezről zene szólt és két pad állt rendelkezésre a korcsolyák felcsatolásához.

A Dunapart a bankárok, nagypolgárok kedvelt üdülőhelye volt. Itt az egyik 
leghíresebb épület a Moszlik testvérpár villája, melyet Hatvani bárónő vett 
meg. Később ez az épület lett Latabár Kálmáné, a híres színészé (Latyi néven 
emlegették), akinek fia itt született Felsőgödön. Szintén a Dunapart ékessége 
volt a Venczel-vendéglő, ahol nyáron rengeteg ember verődött össze, s finom 
ételeket szolgáltak fel.

Óriási vásárok voltak szerdán és szombaton a Bozóky Gyula téren (akkori
ban Erzsébet tér), ahol szinte mindent lehetett kapni. Fabódékban és a földön 
egyaránt árusítottak, még a Hangya szövetkezetnek is volt a téren boltja (Han
gya szövetkezet = háború előtti hálózatlánc, melynek üzletei az egész ország 
területén megtalálhatók és mindenfélét árusítottak). Mivel a török dúlás után 
a betelepülés fokozatos volt, és az emberek különböző területekről, illetve a
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fővárosból jöttek, ezért népviselet nem volt a községben. Ilyet csak a vársár- 
okon lehetett látni, amikor a szomszédos Sződről eljöttek az emberek, akik 
akkor még őrizték hagyományaikat, tót származásukat. Később ezek a vás
árok szombatról vasárnapra tevődtek át.

Az erősen polgáriasodó társadalomra jellemzően kizárólag a vallásos nép
szokások maradhattak fenn, mint például a búzaszentelés. Ilyenkor kivonul
tak az iskola diákjai, az emberek és pappal körmenetben vonultak fel a gazda 
földjéhez, akinek ez hatalmas megtiszteltetést jelentett.

Hasonló, azonban máig élő hagyomány a katolikusoknál húsvétkor a feltá
madási körmenet, úr napján az úmapi körmenet, karácsonykor az éjféli mise, 
a Balázs-áldás, a gyertyaszentelő és Pünkösd. Mára nem élő, de régen bevált 
szokás volt, hogy Húsvétkor a kalácsot, sonkát elvitték fehér asztalkendőben 
megszenteltetni a templomba.

Legszélesebb körben azonban mai napig is a locsolás maradt fenn, illetve a 
karácsony és Mikulás ünnepe, valószínűleg az ajándékozási ceremónia miatt. 
Mária napkor a hívők a hétkápolnáig gyalogoltak a pappal s a szeptemberi 
időben míg oda nem értek a katolikus templomban szólt a harang. Úgyszin
tén, amikor megbeszélés szerint visszaindultak, megkondult a harang, s egé
szen addig szólt, amíg vissza nem értek Felsőgödre.

A művelődni kívánó felnőttek elsősorban a katolikus plébániáról egy részük 
az iparoskörből kölcsönözhetett könyvet, míg a diákok az iskolából vehettek 
ki olvasnivalót.

AII. világháború és az utána következő hatalom rendkívül káros hatást gya
korolt a vegyes lakosságú, de mindig összetartó közösségre. Sokan elmene
kültek a településről, illetve sokan a katonák közül soha nem tértek vissza la
kóhelyükre. Szégyenszemre a szerencsétlenül járt elesett katonák emlékét 
egyetlen emléktábla sem őrzi nálunk. Ezen kívül a megszálló vörös hadsereg 
katonái sokakat elhurcoltak és távol a hazától kényszermunkára ítéltek. Ek
kor cserélődött ki, illetve töltődött fel a lakosság a legnagyobb mértékben. A 
Felvidékről rengeteg család kényszerült átköltözni a határ innenső oldalára. 
Őket sokan tótoknak hitték, azonban ők kisemmizett házuktól, vagyonuktól 
tótok által megfosztott magyarok voltak. Mellettük lényegesen kevesebb - kb. 
5-6 - család érkezett Erdélyből. Legutoljára a cigány etnikum jött nagyköz
ségünkbe, kiknek letelepedését az akkori tanácselnök néhány teknőért enge
délyezte.

A háború alatt a kastélyokat, értékes épületeket kifosztották, értékeiket el
rabolták. Nagyközségünket 1944. december 9-én szállták meg a szovjet csa
patok. Előttük a településen csak a szociáldemokratáknak létezett helyi szer-
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vezete, a kommunistáknak semmiféle csoportosulásuk nem volt. (Később, 
1944. december 11-én alakultak). Ez annál is érthetőbb, mivel itt főként, ban
kok, hivatalok, gazdasági intézmények alkalmazottai, kereskedők, iparosok, 
fuvarosok, továbbá értelmiségiek laktak és nem gyári munkások.

Később néhányan tőkét kovácsoltak a rendkívüli forradalmi munkájukból, 
amelyről azonban rajtuk kívül senki sem tudott. A szélsőbaloldali hatalom ké
sőbb a helységet mind erkölcsileg, mind politikailag, mind gazdaságilag tönk
retette, illetve lesüllyesztette. A két részt egyesítették, a Felsőgödön létesített 
közhasznú épületeket nem ápolták, nem javították, így állaguk leromlott vagy 
teljesen tönkrement. Mára az itt élők közti viszony erősen megromlott, a kör
nyezet koszos, mocskos lett, az erkölcsök meglazultak. Ezek visszaszorításá
ra, a normális élet visszarendezésére csekély erőfeszítések történtek csak a 
rendszerváltás óta.
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Zahorán Sándor

Dunamenti nyaralóhelyek Alsógöd - Felsőgöd 1934-ben

1934-ben jelent meg Rexa Dezső, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskunvármegye főlevéltárosának tollából sorozat. E 
sorozat egyik kötete a Dunamenti nyaralóhelyek címet 
viseli. A sok sok érdekesnél érdekesebb adatot, történe
tet és képeket tartalmazó munka Esztergommal kezdi és 
Moháccsal fejezi be a Dunamenti települések ismerteté
sét.

A szépen kiállított könyvek nemcsak fotók, hanem 
szép grafikák is díszítik. Ma úgy mondanánk, jó propa
ganda anyag, kedvet csinál a Dunapart felkereséséhez. 

Szerencsére nemcsak rövid történeti áttekintés ad, 
nemcsak a szórakozási lehetőségeket mutatja be, hanem a korszak legjelentő
sebb polgárairól is beszámol.

íme közreadjuk, amit rólunk, elődeinkről irt az akkori ismeretek birtokában:

L S D  O  O  D .

Göd
„Még negyven esztendő előtt is rengeteg puszta volt csak, amin a gazdasá

gi munkások, földművesek laktak, tengődtek.
Történetéből nem sokat tudunk. Bizonyos, hogy nagyon, nagyon régen már

istenfélő nép la
kott itt, akiknek 
nagy temploma 
volt, amelyek 
alapfalai még lát
hatók, s a dombot, 
amelyen állott, 
ma is Puszta
templomnak ne
vezik. Mikor ál
lott ez a templom 
Isten dicsőségére, 
ma már alig lehet 
tudni, de a telep 
hívő népe akkor is
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kereste az Istent, amikor harangjára magyar üdvözletét öntöttek ki. A múlt év
század elején találták itt azt a harangot, - amelyről, amint azelőtt senki sem tu
dott - úgy ma sem tudunk mi semmit, csak annyit, hogy volt. (Azóta tisztázó
dott a harang eredete Gödi Almanach 1994. A szerk.) 

az is bizonyos, hogy a törökök tűzzel vassal pusztították határát s amikor a
félhold lebukott a 
magyar égről és 
összeírták azokat 
a helyeket, ame
lyek lakott helyek 
voltak valamikor 
(1690), Gödről 
bizony azt írták 
be, hogy puszta, 
lakatlan.

A gödöllői nagy 
uradalom tartozé
ka lett utóbb. 
Gr assa lkovich 
herceget is urának 
tisztelte egykor az

idetelepített nép. A nagy gödöllői uradalom szétoszlása után - minden utóvég
re erre a sorsra jut - kisebb nagyobb birtokosoké lett ez a gyönyörű darab föld.

Amint a Duna mosta hatása elnyúlik, olyan az, mint egy boldogságban pi
henő óriás.....Minden van rajta, ami szép, kedves, kellemes, örvendeztető.

Az utóbbi évtizedekben elszórt házain, viskóin, kertjein, gazdasági épülete
in kívül - rendezett, szabályos lakóhely is keletkezett rajta - akkora, hogy im
már nem volt elég neki a Göd név, lett belőle Kis-Göd, meg azután Felső-Göd
és Alsógöd....s ezeken egész nyaralótelep épült, ami maholnap már új nevet
fog kapni, mert nagyobb lesz, mint a helység, amelynek határában áll.

Csupa kedves árnyék öleli át ezt a szép vidéket. Víz és árnyék, ebben itt 
nincs hiány. A duna hullámai egészséges üdülést nyújtanak. Alsógödön, amely 
eredetileg részben birodalmi lovag Floch-Reichersberg sződi nagybirtokos tu
lajdona volt, ma már több mint 400 ház és több mint 1500 lakás van, sőt a 
nyári évadban a lélekszám a 2500-at is meghaladja. A Dunán két strandfürdő
je is van, az egyiken 150 kabin áll a fürdőzők rendelkezésére és rendes ho- 
mokfördőben sütkérezhet a közönség. Alsógöd háromszáz nyaraló családot 
tud ellátni minden kényelemmel és kedvességgel, amit különösen előmozdít
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a fővároshoz való nagy közelsége és az a körülmény, hogy a nyári idény alatt 
16 vonat fut be és ki a nyaralóhelyen, azonkívül a fővárosi Berlini térről (ma 
Nyugati tér. A szerk.) rendes autóbusz járat is van, mert Göd a Budapest - 
Balassagyarmati autóbusz járat megállóhelye.

Alsógödnek van egy községfejlesztő és szépítő Egyesülete, amelynek élén 
dr. Gönczy Gyula Kir.. Táblai Tanácselnök áll. Ez az Egyesület karöltve a 
község vezetőségével, amelynek élén Pátz Lajos vezető jegyző áll, nagy gon
dot fordít arra, hogy a nagy számban itt nyaralók minél jobban érezzék magu
kat.

Alsógöd a maga egészséges enyhe levegőjével kellemes, igazán testet edző 
fürdőjével, strandjával már régóta kedves nyaralóhelye a fővárosnak, akik itt 
szebbnél szebb, kellemesnél kellemesebb, szép, kertes, virágos nyaralókban 
laknak, de van hétvégi kirándulóknak is megfelelő elhelyezkedése a „Fácán“, 
„Biciklista“ és „Strand“ vendéglőkben, amelyekben sok gondot ordítanak ar
ra, hogy a nyaralóknak, kirándulóknak minél több szórakozást és minél ol
csóbban nyújtsanak.

Felsőgödön dr. Héder Lajos és dr. Szécsi Kálmán voltak a tulajdonosok, ők 
parcellázták az 588 hold kiterjedésű területet, amely eredetileg Sződ község
hez tartozott és 1915-ben alakult önálló községgé. 1924-ben emelték a r. k. 
templomot, csakhamar létesült a strandfürdő, 1926-ban bevezették a villany- 
világítást, 1930-ban szép iskolát és óvodát létesítettek.

A község főjegyzője Matirkó Ervin, főbírója Nagy Lajos, aljegyzője Barcs 
Lajos, Körorvosa dr. Háden Pál.

A r. k. egyház lelke dr. Antal Pál plébános, a ref. és ev. egyház a váci egy
házhoz tartozik. Az áll. el. iskola igazgatója Steibl Ferenc. Itt is megtesz a 
község vezetősége mindent, hogy ez a hatalmasan fejlődő nyaralótelep min
den igényt minél jobban kielégítsen.

A községi Strandfürdő és a KÉK Duna Panzió, Szálloda és Strandfürdő és 
a jó vendéglők is ezt szolgálják.

Rexa Dezső 1934-ben az alábbi személyeket és intézményeket tartotta fon
tosnak bemutatni a „Személyi adattárában“.

Alsógöd
id. Adametz István ny. tanító. Született 1868-ban, középiskoláit Tesztinán és 

Lőcsén végezte, tanítói oklevelet Iglón nyert. Alsólehotán kezdett tanítani, 
majd Szödön, Vácott, Dukán és Gödön folytatta pedagógiai működését. 
Keszthelyen elvégezte a gyűmölcskertészeti szaktanfolyamot, 1899-ben Pest
vármegye legelső faiskola felügyelője volt. 38 évi érdemdús működés után
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1927-ben vonult nyugalomba.
Alsógödi Társaskör 1925 évben alakult. Célja: a társadalmi élet fejlesztése, 

a közügyek iránti érdeklődés ébresztése, a község nyaraló jellegének megóvá
sa körüli tevékenységben a község elöljáróságának támogatása, a tagok haza
fias szellemben a közjó javára egyesítése és szórakoztatása. A kör elnöke: 
Tóth Pál igazgató, titkára Dr. Gottl Ernő.

Dr. Bankó Emil orvos. Komáromban 1904-ben született, Pozsonyban és Bu
dapesten fejezte be középiskoláit, 1930-ban a budapesti egyetemen avatták 
orvossá. Az Új szent János kórházban működött, majd a budapesti irgalmasok 
kórházában fogászati kiképzést nyert. 1932. óta praktizál Alsógödön.. 
Községi képviselő.

Beermann A d o lf bankigazgató. Nienburgban született, iskoláit Németor
szágban végezte. 1897. óta működik a bankszakmában. 1914. óta a Benkő 
Bank r. t. igazgatója. 1907 óta a nyári évszakot Gödön tölti, 1912 óta saját 
szép nyaralójában.

Bendik István lakatos mester. Vácrátóton 1893-ban született, Budapesten
1931-ben lett önálló Sodronykészítéssel is foglalkozik. A háborúban a repülő 
századnál szolgált. K. cs.. k. kitüntetése van. Neje Torma Mária, gyermekei: 
István és Pál.

Bodendorfer Géza ny. sörgyári igazgató Budapesten 1870-ben született, a 
Keresk.. Akadémia elvégzése után egyéves önkéntes! évet szolgálta le. A Ma
gyar Feg)Tver és Lőszergyárnál 3 évig, az Első Magyar Részvényserfőzde r.t- 
nél 35 évig teljesített szolgálatot, 1926-ban mint igazgató vonult nyugalom
ba. Alsógödön szép nyaralója van. Neje: Zimmermann Szilárdka..

Bogdán Jenő máv.. intéző állomásfőnök. Sepsiszentgyörgyön 1887-ben szü
letett, középiskoláit Budapesten végezte. 1908-ban lépett a Máv.. kötelékébe. 
Perbetinben, majd budapesten teljesített szolgálatot, 1913-ban végezte a tisz
ti tanfolyamot, Soroksáron mint tiszt, a Rákos rendezőn mint főtiszt műkö
dött. Később az igazgatóságnál volt beosztva, ahoiman saját kérelmére he
lyezték át állomásfőnöknek. Neje Benedek Erzsébet. A virágos Budapest és 
Virágos Magyarország buzgó és lelkes előmozdítója, amiért bronz érem és el
ismerő oklevél kitüntetést is nyert.

Vitéz Borosznoki István oki. építőmester. Szigetmonostoron 1889-ben szüle
tett, felszabadulása után több helyen volt segéd, majd 1919-ben önálló lett. A 
világháborúban az orosz, olasz és szerb fi-onton harcolt, háromszor megsebe
sült. Nagy ez. br.. v. é. seb. é. K. cs.. k. kitüntetése van. 50 százalékos rok
kantként szerelt le. 1928-ban avatták vitézzé. Neje: Szabó Zsuzsánna..

Boskó Bertalan vendéglős. Tereskén 1886-ban született, előbb Kiss Pál mi-
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niszter szolgálatába, majd a gödi postahivatal szolgálatába állott, aztán a Pal
lós Ignác vasútépítésénél működött. Nősülése után a Máv.. kötelékébe lépett. 
Innen vonult a harctérre, ahol 3 helyen megsebesülve fogságba esett, a fog
ságban jobb karját amputálták. Seb. é. és K. cs.. k-ja van. A községi elöljáró
ság tagja. A Fészkem c. vendéglőjével és a Dunai révátkelésnél lévő nyári 
vendéglőjével áll a közönség rendelkezésére.

Dr Vitéz Bolond Béla ügyvéd. 1884-ben Egerben született, középiskoláit 
Szegeden, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 1912-ben nyitotta meg 
ügyvédi irodáját. A világháborúban orosz és olasz fronton küzdött, mint sza
kaszparancsnok, majd mint a hírszerző és üldöző különítmény parancsnoka. 
Az oroszok elleni utolsó offenzívánál gerinclövés következtében mindkét lá
ba megsebesült: 2 Signum laudis, III. o. kát., érdemkereszt, K. cs.. k. é s seb. 
érem kitüntetése van. Ö indította meg a kényszeregyezségi ügyekben tapasz
talt visszaélések miatti mozgalmat, mivel az igazságszolgáltatás ügyének 
nagy szolgáltét tett. Leányai Évi és Györgyi a műkorcsolyázó sport nagy re
ménységei.

Brassay Sándor tiszthelyettes, csendörörsparancsnok. Született 1887-ben 
Katonai szolgálatának teljesítése után a csendőrség kötelékébe lépett. Sár
kányban, majd Vásárosnaményban, Csengeren, Valkón teljesített szolgálatot, 
1933 óta pedig az alsógödi őrs parancsnoka. Több dicsérő okiratot, pénzjutal
mat és nyilvános dicséretet kapott.

Chován Kálmán máv. föintézö. Wienben 1878-ban született, a középiskolát 
Budapesten járta, a mérnöki pályára lépett, majd elvégezte a máv.. tisztképző 
tanfolyamát, 1904. óta áll. a Máv.. szolgálatában, jelenleg az igazgatósághoz 
beosztva. Atyja országos hírű zeneszerző és pedagógus volt. Ő Alsógöd egyik 
legrégibb lakója, aki tevékeny részt vett annak községesítésében.

Csepreghy Pál. ny. tűzoltó főparancsnok. Ipolyszalkán 1857-ben született, 
az asztalos ipart tanulta és 1884-től 1909-ig önálló asztalos mester volt, 2 
éven át, egyben utolsó törvénybírája volt Újpestnek, majd városgazda. Ké
sőbb tűzoltó parancsnok volt. 1931 -ben ment nyugdíjba. Neje: Magyar Mária.

Csery András sütömester, Szigetmonostoron 1893-ban született, a főváros 
legjobb sütőüzemeiben gyarapítva szaktudását, 1927-ben önállósította magát 
villanyerőre berendezett modem üzemével. Az iparos és kereskedők köre 
egyhangúlag megválasztott, köztiszteletben álló elnöke. Neje: Paulovits Mar
git. Gyermekei: Kálmán, András és János

Egry Gyula ny. főállatorvos.. Lőcsén 1875-ben született, a középiskolát 
Szatmárnémetiben az állatorvosi főiskolát Budapesten végezte. Mezőhegyes, 
Pozsony, Arad voltak működésének állomásai. Aradon 6 hónapig az oláhok
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fogságában volt, majd azok kiutasították. 1923-ban telepedett meg 
Alsógödön.. Részt vett a világháborúban.

Csiktaplóczai Gál Ernő máv. föintéző. Kiskunfélegyházán 1887-ben szüle
tett, a Barcsay uccai főgimnázium elvégzése után a Máv.. szolgálatába lépett 
Nagysurányban, Vágulyhelyen, Dunakeszin, Alagon, Galántán, Pozsonyban 
és Párkénynánán forg.. szolgálatot teljesített, ma az istvántelki főműhelyi 
szertár főnöke. A világháború orosz frontján századparancsnok volt, meg is 
sebesült. Signum laudis, K. cs.. k. seb. é. kitüntetése van. Közs.. képviselő, 
egyházközségi tanács tag. Neje szül Réső Zsófia.

Gerlits György magánzó. Budapesten 1868-ban született. Középiskolái el
végzése után Németországban a regatta hajó építészetét tanulta. Hazajőve 
1897-ben megkezdte a regatta hajóépítést saját óbudai telepén és ez ipart 
1914-ig folytatta. A legtöbb klubot de különösen a Pannónia evezős klubot ő 
látta el regattával. Az F. T. C. első versenyét is tanítványai nyerték. Fővárosi 
tvh.. bizottsági tag volt. Neje Kiss Krisztina.

Hajós Sándor fakereskedö. Valkón 1881-ben született. Kereskedelmi pályá
ra lépve előbb Rákoscsabán, majd Felsőgödön végül Alsógödön létesített fa 
és építési anyagüzletet. Közs.. képviselő. A világháborúban 48 hónapon át 
volt a fronton.

Hanák Gáspár ny. máv.. főkalauz. Magyarsókon 1862-ben született, 1891- 
ben lépett a Máv.. szolgálatába. Budapest ny. p. udváron nyert beosztást és 
ott 30 éven át teljesített szolgálatot. 1920-ban ment nyugalomba több elisme
rő levél birtokában. Neje Páger Róza. Lakházukban egy háromszobás lakás 
bérelhető.

Hegyeshalmi Halassy Károly ny. máv.. felügyelő. Budapesten 1870-ben 
született régi nemesi családból Középiskolái elvégzése után a Máv.. köteléké
be lépett 1890-ben.. Leginkább a Máv.. igazgatóság forg.. főosztályán teljesí
tett szolgálatot. 1925-ben ment nyugdíjba. Neje Papp Mária. Tibor fia oki. gé
pészmérnök, tüzérszázados.

Helembai Mihály mészáros és hentes m. Sződön 1864-ben született Vácott 
tanulta iparát. Sződön lett önálló. Majd 1922-ben Alsógödön elsőnek létesítet
te mészáros és hentes üzletét, majd később 2 fióküzletét. A világháborúban a 
szerb, orosz, román és olasz fronton harcolt.

Heller Alajos szabómester. Palotabozsokon 1887-ben született, iparának el
sajátítása után a fővárosban volt segéd, majd 1912-ben önálló lett. 1918. óta 
működik Alsógödön saját házában, ahol az elöljáróság tagja. A világháború
ban az orosz, szerb és olasz fronton harcolt, kis ez. kétszer br.. v. é. és K. cs.. 
k. kitüntetést nyert.



72 Gödi Almanach

Horváth Gyula vendéglős. Oroszlonyban 1887-ben született, iparát Nagy
kanizsán tanulta és több városban gyakorolta. 1922-ben Alsógödön önállósí
totta magát átvéve a mintegy félszázad előtt alapított „Biciklistához“ címzett 
jóhírű szállodát és vendéglőt, amelyben napi penziót 3-4 pengőért szolgáltat. 
Szállodája 2 pemyire fekszik a vasútállomástól és a Dunastrand fürdőtől. A 
konyhát neje sz. Nagy Elza személyesen vezeti.

Jörös András mérnök, jogosított földmérő, a budapesti társulati igazgató, a 
budapesti mérnöki kamara tagja.

Király János ny. áll. rend. altiszt. Királyfián 1873-ban született, 1903-ban 
lépett a csendőrség szolgálatába, Budapesten 16 éven át volt mint kézbesítő 
osztálycsoport vezető. 1919-ben ment nyugdíjba. 1929-ben községi elöljáró
vá választották.

Dr. Kása Lajos kir.. járásbíró. Előpatonyban 1885-ben született, középisko
láit Pozsonyban az egyetemet Kolozsvárt végezte. 1912-ben Gödöllőn lett 
jbsági gyakornok. Ezután katona lett az orosz és olasz fronton harcolt, több
ször megsebesült, megkapta a katonai érdemkeresztet kétszer az ez. és br.. 
signum laudist K. cs.. k-t és eb. é-t.. 1920-ban Gyöngyösről Budapestre he
lyezték át, itt érte a titkári kinevezése, majd 1922-ben az újpesti jbírósághoz 
bíróvá nevezték ki. 1924. óta a Budapest közp.. jbíróság bírája. Alsógödön 
közs.. képviselő, a frontharcos szövetség elnöke, az áll. iskola gondnokságá
nak alelnöke, a r. k. egyházközség alelnöke stb.

Kilián Károly cipészmester. Budapesten 1879-ben született, DunafÖldváron 
önállósította magát, majd Újpestre, utóbb Alsógödre tette át műhelyét. Saját 
családi házában lakik. Közs.. elöljáró esküdt. Neje Almos Terézia.

Ozv.. Koch Imréné szül. Zemplén Szabó Márta postamester. Budapesten 
született, középiskoláit Vácott végezte. Néhai férje mérnök volt, aki Berlin
ben szerezte oklevelét és ott is működött 1914-ig, hadavonulásáig.. 1917-ben 
az olasz harctéren hősi halált halt. Özv. Kochné 1927. óta vezetője a Szöd 
községhez tartozó nemeskéri Kiss Géza birtokán levő postahivatalnak.

Ozv.. Koch Jánosné szül. bajsai Vojnich Matild ny. tanítónő. Hercegszátón 
született, iskoláit Kalocsán végezte Néhai férje adóügyi jegyző volt, 35 éven 
át működött a közigazgatás terén. 1932-ben hunyt el.

Komlóssy Béla ny. Máv.. főintézö közs.. bíró. Budapesten 1872-ben szüle
tett. 1895-ben a Máv.. kötelékébe lépett., Bácstopolyán kezdve meg működé
sét. Elvégezve a tiszti tanfolyamot Mitrovicán, majd Budapesten nyert beosz
tást. Utóbb Vágsellyén, Tótmegyeren, Nagytapolcsányon szolgált. Itt. vala
mint Nyitrán, Tótmegyeren és Pozsonújvároson főnök volt, majd állomásfő
nök lett. A románok elöl távoznia kellett és a Nyugati p. u-nál nyert beosztást.
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32 évi szolgálat után ment nyugdíjba. 1932-ben a község egyhangúlag bírájá- 
vá választotta. Neje Kedrovich Irán. Gyermekei: Margit férj. Debreczenyi 
Mártonné és Piroska félj. Dr. Simonyi Dezsőné..

Özv. dr. Kondor Ferencné szül. Telepy Abigél államtitkár özvegye. Néh.. 
félje az igazságügyminisztérium jogügyi osztályában teljesített szolgálatot, s 
mint államtitkár ment 1928-ban nyugalomba. Kormányzói kitüntetéssel.
1932-ben hunyt el. Gyermekei: Erzsébet Dr. Gottl Agostonné, Ferenc mű
egyetemi adjunktus Abigél félj. Dr. Susits Lórántné, Sára férje, rétháti Dr. 
Kovacsics Gyuláné..

Lehoczky Flórián ny. máv.. stiszt.. Vágsellyén 18970-ben született. Ugya
nott végezte iskoláit. 1897-ben lépett a Máv.. szolgálatába. Illaván, Zsolnán 
Trencsényben, Nagytapolcsányban, Surányban, Kispesten és Dunakeszin 
nyert beosztást innen ment 31 évi érdemdús szolgálat után 1921-ben nyugdíj
ba. 1931. óta a község elöljárója, ki tevékenyen működik a község fejlesztése 
körül. Neje szül: Hatvány Katalin 1926-ban hunyt el. Gyermekei József, Já
nos Antal, Ferenc, Ilona és Júlianna..

Lutz Károly kereskedő. Zólyomban 1899-ben született, mint segéd üzletve
zetőként működött, 1925-ben Alsógödön üzletet alapított. Volt községi képvi
selő, a fiíszerkereskedők orsz.. Egyesülete Dunakeszi és vidéke körzetének el
nöke. O képviselte a béesi kongresszuson a magyar fűszereseket. Az adó fel- 
számolási bizottságnak kinevezett tagja, aki itt hatékonyan védi kartásainak 
érdekeit. Neje sz. Kovács Terézia.

Magyar Gyula ny. kir. gazd.. föintéző Sőkszelőczén 1892-ben született kö
zépiskoláit Nyitrán végezte. 1 évig jogot hallgatott, majd elvégezte a Magyar
óvári gazd.. akadémiát. Mezőhegyesen gyakornok. Kisbéren s. tiszt ellenőr, 
Fogarason gazd.. ellenőr volt. A világháborúban az orosz frontra került, ahol 
Przmisl-ban fogságba került. Fogságból hazakerülve a földmiv.. minisztéri
umba osztották be, majd 1922-ben mint gazd.. főintéző nyugdíjba ment. Szá
mos folyóirat és napilap munkatársa, több napilap gazdasági tanácsadója. 
Rom. kath.. képv.. test. tag. Neje szül. Várkonyi Margit.

MendlikBéla ny. Máv.. felügyelő, t. bíró. Pécsett 1875-ben született, közép
iskoláit Zalaegerszegen végezte. Elvégezve a vasúti tisztképző tanfolyamot, 
Békéscsabán volt gyakornok, azután Petrozsényben és Aradon teljesített szol
gálatot. Innen menekülnie kellett és ekkor Szombathelyen lett felügyelő. 
1927-ben az ü.. vezetőséghez vezényelték. 40 évi szolgálat után ment 1933- 
ban nyugdíjba. Ugyanez évben a község törvénybíróvá választotta. A helybe
li Méhészeti Egyesület elnöke. R. k. egyházközségi pénztáros. Neje szül. Lux 
Emma. Gyermekei: Béla, Zoltán és Gabriella férj. Priváry Lászlóné..
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Mihály György asztalosmester. Széren 1886-ban született. Zilahon szab. 
fel. Több városban segédkezett majd a Máv.. szolgálatába lépett és ott 12 évig 
működött. 1924-ben önállósitotta magát Alsógödön, ahol temetkezési vállala
tot is létesitett. Az iparos körnek 6 évig elnöke volt, közs.. képviselő, a ref. 
egyházközségnek volt presbitere. Neje Antal Borbála.

özv. Molnár Károlyné fűszerkereskedö Fő u. 36. Néh.. félje Gödöllőn 1890- 
ben született. 1923-ban alapította üzletét melyet 1929-ben bekövetkezett ha
lálági vezetett. Résztvett a világháborúban és abban megsebesült. Halála óta 
az üzletet özvegye vezeti. Gyermeke Mária félj. Egerváry Tibomé..

Nagy Károly kereskedő. Párádon 1890-ben született, eredetileg borbély és 
fodrász ipart tanult és ezt több helyen gyakorolta is. A világháborúban az 
orosz frontra került, ahol a gorlicei áttörésnél megsebesült. Felgyógyulása 
után újból az orosz frontra ment és itt hadifogságba esett. Hazatérése után ipa
rát folytatta, majd 11 és fél évig Dudányban a Hangya üzletvezetője lett.
1933-ban létesítette alsógödi vegyeskereskedését. Neje szül. Serfőző Teréz, 
gyermekei Julianna, Ilonka és Erzsébet.

Pártos Gyula isk. igazgató. Dócifürészen 1898-ban született, a nagyszom
bati gimnázium után a lévai tanítóképzőt végezte el. Majd 17 hónapon át a vi
lágháborúban küzdött. Leszerelése után Vácszentlászlón kezdte meg pedag.. 
működését. 1926-ban Felsőgödön, 1927. óta Alsógödön tanít, itt mint h. igaz
gató. Az iskolán kívüli népműv.. bizottság előadója és vezetője. Neje sz. Nóge 
Jolán, aki helyben postamester. Gyermeke Judit.

Pátz Lajos vezető jegyző. Munkácson 1878-ban született. 1903-ban kezdte 
meg Ökörmezőn közigazg.. működését, ahol 1906-ig volt jegyző, onnan 
1906. június 1-én Vereckére ment ahol 1910. okt. 1-ig működött, ettől kezdve 
1920. szept. 30-ig Nagybocskón volt vezető jegyző. A háború alatt tanúsított 
tevékenységéért polgári III. oszt. hadi érmet kapott. 1920-ban nem tevén le a 
cseheknek a hűségeskűt repatriálnia kellett. 1928. óta Alsógöd vezető jegyző
je, aki buzgó tevékenységet fejt ki a község fejlesztése körül.

Dr. Pinterovits Jenő O. T. I. ügyv.. igazgató. Bácsújfalun 1889-ben született, 
középiskoláit Kalocsán, az egyetemet Kolozsvárt végezte, Bácsbodrog me
gyében volt szolgabíró, majd árvaszéki fogalmazó, 1920-ban kiutasították és 
ekkor a fővárosnál lett árvaszéki fogalmazó. 1928-ban ügyvédi irodát nyitott, 
az O. T. I-nek lett ügyésze, majd 1934. óta ü.. v. igazgatója. Közs.. képviselő 
a Kaszinó elnöke. Neje Ivankovits Valéria.

Pósta László villanyüzemi könyvelő. Dárdán 1875-ben született, iskoláit 
Baján végezte, 1888-ban lépett a Máv.. kötelékébe. Több helyen teljesített 
szolgálatot, majd 4 éven át az Ibusznál volt mint Máv.. kiküldött beosztva.
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1929-ben ment nyugdíjba. Fivére dr. Posta Lajos tvszéki bíró, unokaöccse dr. 
Posta Sándor v ív ó  világbajnok. O maga tájkép festészettel is foglalkozik. Az 
egységes párt körzeti titkára. A Társaskör vál.. tagja.

Sütő Endre építkezési vállalkozó. Nagyszalontán 1887-ben született, a kő
műves ipart tanulta, Debrecenben tette a kőműves-mesteri vizsgát. 
Nagyszalontán lett önálló. 1930-ban telepedett le Alsógödön, ahol számos vil
la dicséri szakképzettségét. Az orosz, román és olasz frontokon harcolt, két
szer megsebesült. Br.. v. é. és K. cs.. k. kitüntetése van. A helyi Frontharcos 
Szövetség alelnöke. Neje Kenéz Julianna.

Dr. Szakáts Nándor ny. min. tanácsos. Küllődön 1869-ben született, közép
iskoláit Baján, az egyetemet Budapesten végezte. 1893-ban lett jog és állam- 
tudományi doktor. Zomborban lett pénzügyi fogalmazó. Vukováron volt s. tit
kár, majd Eszéken pénzügyigazgató. Innen 1918-ban kiutasították és Buda
pesten lett adófelügyelő helyettes, majd forg.. adóhivatal vezetője, 1920-ban 
min. tanácsos lett, 1925-ben ment nyugalomba. A község fejlesztő és szépítő 
bizottság vál.. tagja, tisztében tevékeny munkásságot fejt ki.

Szetimrey István máv. tisztviselő. Pápán 1884-ben született, középiskoláit 
Turóczszentmártonban elvégezve, a Máv.. szolgálatába lépett, jelenleg is ott 
teljesít szolgálatot az igazgatóság B. III. pénzügyosztályában. 
Turóczszentmártonból a csehet elűzték s ekkor telepedett le Alsógödön.. Ne
je Schneider Márta.

Tóth Pál. ny. igazgató. Tapolczán, 1875-ben szül., itt végezte középiskoláit 
is, míg Csáktornyán szerezte tanítói oklevelét. Előbb Zalatámokon, majd 
Alsólendván és Hosszulendvafalun volt osztálytanító. Utóbbi helyről a meg
szállók kiutasították. Felsőgödön, majd Alsógödön lett igazgató, majd 40 évi 
szolgálat után nyugalomba vonult. Az Alsógödi Társaskör elnöke, közs.. kép
viselő, a községfejlesztő és szépítő egyesület vezető tagja, a Nemzeti Szövet
ség alsógödi fiókjának elnöke r. k. kántor. Neje sz. Hallápy Júlia oki. áll. is
kolai tanítónő.

Tóth Tamás M. F. T. R. hivatalnok. Pelsőczön 1887-ben született, középis
koláit Turóczszentmártonban végezte, a Ksod szolgálatába lépett és ott állott 
1921-ig, a cseh megszállásig. Ezután a M. F. T. R. szolgálatába lépett és ma 
is ott működik. A világháborúban az orosz fronton megsebesült. Neje sz. 
Bielek Janka.

Vincze Sámuel máv.. felügyelő. Ujsóvén 1880-ban született, a főgymnáziu- 
mot és a felsőkereskedelmi iskolát elvégezve egy éves önkéntes volt, majd a 
vasúti tisztképző tanfolyamot absolválva a máv szolgálatába állott. 1920-ban 
Ipolyságról a csehek kiutasították, azóta Alsógödön él. Közs.. képviselő. Ne-
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je Sprenger Mária.
Özv. Wüstner Henrikné szül Vanicsek Kamilla tvszéki irodaigazgató özve

gye. Néhai férje Pragerhofban 1864-ben született, elnöke volt az újpesti 
Kath.. tanoncotthomiak és legényegyletnek. A budapesti polg.. törvényszék
nél volt irodaigazgató. 1918-ban hunyt el. Özvegye 1927-ben tyúkgazdaságot 
alapított s ezt 5 évig folytatta. A kath.. háziasszony Szövetségnek 15 éven át 
volt igazgatója. Pro Eclesia et Pontifico pápai érdemkeresztet kapott.

Zsilinszky Elek ny. máv.. s. tiszt. Tardoskedden 1879-ben született. Korán a 
Máv.. szolgálatába lépett, előbb Rákosrendezőn, majd a nyug., pályaudvaron 
teljesített szolgálatot 34 1/2 évi érdemes szolgálat után ment nyugalomba. 
1919. óta lakik Alsógödön, tevékeny részt vett Alsógöd villamosítása érdeké
ben. R. k. egyházgondok, közs.. elöljáró. Neje sz. Kokál Paulina. Gyermeke: 
Mária.

Felsőgöd
Dr. Antal Pál. r. k. plébános. Paláston, 1890-ben született, középiskoláit 

Selmecbányán és Váczott, egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Palotá
son kezdte lelkészi működését, majd Pestszentlőrincen adminisztrátor. 
Jászkarajenőn. Szegváron, Szentesen, Újpesten működött, 1927-ben kerül a 
felsőgödi egyház élére, mint plébános.

Beodrai Baitz József ny. huszár kapitány Zborón 1892-ben született a kö
zépiskolát és katonai iskolát Kismartonban, a Ludovica Akadémiát Budapes
ten végezte. A keleti Akadémiát is elvégezte. A világháborúban az orosz fron
ton harcolt 30 hónapon át. Kitüntetései: Ferencz József rend lovagkeresztje, 
bronz és ez., signum laudis, vörös kereszt tiszti keresztje, német vaskereszt, 
K.cs. k. 1924-ben ment nyugdíjba. Nyugalomba vonulása után a Frigor 
Keresk.. r. t. igazgatója lett. 1934-ben kormányfőtanácsos lett. Göd fejleszté
se körül nagy érdemei vannak.

Baranyai Gusztávné sz. Longauer Etel közs.. szülésnő. A Rökk Szilárd uccai 
intézetben elvégezte a bábaképző tanfolyamot. Újpesten kezdte gyakorlatát. 
1910 óta Felsőgödön működik. 1920-ban lett községi szülésznő. Gyemiekei: 
Lajos és István.

Barcs Lajos aljegyző. Budapesten, 1904-ben született, itt is végezte közép
iskoláit, valamint a kertészeti főiskolát is. 1928-ban lépett a közigazgatás 
szolgálatába Alsógödön.., majd Szombathelyen elvégezte a közig, tanfolya
mot. 1933. óta felsőgödi aljegyző, levente oktató, a tűzoltó testület alparancs- 
noka.

Batta István kereskedő, Jászfelsőszentgyörgyön.. 1877-ben született, erede-
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tileg a cipész ipart gyakorolta, Budapesten 4 éven át önálló is volt. 1910-ben 
telepedett le Felsőgödön és létesített üzletet. 1920. óta részt vesz a község ve
zetésében. Volt bíró, állandóan közs.. képviselő. 1932 óta közgyám. A világ
háború román, olasz és orosz frontján harcolt 41 hónapon át. Kis ez., br.. v. é. 
és K. cs.. k. kitüntetést nyert. Neje Tóth Zsófia. Gyermekei Margit férj. Duhay 
Jánosné és Zsófia Pápa Jánosné..

Berta Dezső ny. Máv.. főtiszt. Sepsiszentgyörgyön 1884-ben született, kö
zépiskoláit Kolozsvárt végezte, Temesvárott lett vasúti gyakornok, majd elvé
gezte a tiszti tanfolyamot és Cegléden nyert beosztást, utána Aradra került, 
ahonnan a románok kiüldözték. 1922. óta van nyugdíjban. 1926. óta lakik 
Felsőgödön..

Berte Károly, ny. fegyházigazgató. Galgóczon 1862-ben született, középis
kolái végeztével az igazságügy szolgálatába lépett a lipótvári fegyintézetben. 
Utóbb Haifán és a főváros gyűjtőfogházában, majd a soproni fegyintézetben 
működött. 1916-ban került Vácra, ahonnét 1926-ban nyugalomba vonult. Az 
r. k. egyházközség pénztámoka, a polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa.

Bíró Béla bérlő. Munkácson, 1887-ben született, középiskoláit itt és 
Szatmárnémetiben végezte, gazd.. akadémiát Debrecenben végzett. Báró 
Barkóczi recski birtokán kezdte meg működését, majd gr. Serényi János bir
tokán működött, utóbb a vallásalap mérgesháti birtokán volt bérlő. 1931. óta 
a felsőgödi Jézus társaság gazdaságának bérlője RJc.. egyházi tanácstag, a vi
lágháborúban az orosz fronton megsebesült. Kis ez., br.. v. é. K. cs.. k., seb. 
é., német emlékérem kitüntetése van. Neje Barcsik Gizella, gyermekei : Má
ria, Anna és Béla.

Bognár Sándor Máv.. nyugdíjas. Karakón, 1868-ban született, 1893-ban lé
pett a Máv.. kőtelkébe, Jánosházán, Nemeskeresztúron.. Berhidán, Porpácon 
teljesített szolgálatot, 1919-ben ment nyugdíjba. 1913-ban épített házát és 
1922-ben ráépített. Előljár., tag., rk.. egyháztanácsos. Neje Varga Erzsébet.

Csabon Antal az „Autópihenő“ szálloda és vendéglő tulajdonosa. 
Apostagon, 1874-ben született, 1900-ban lépett a vendéglős pályára, 1902- 
ben lett önálló Újpesten. 6 év múlva Budán nyitott üzletet. 1911-ben pedig 
Felsőgödön létesítette előbb a községben levő vendéglőjét, majd 1926-ban az 
„Autópihenő“-hoz eímzett szálló és vendéglőt, amelynek kellemes fásított 
kerthelyisége, fedett tekepálya van, s mint ilyen kedvenc találkozóhelye a ki
rándulóknak. Kitűnő magyar konyhát vezet és italokat tart. Csabon közs.. 
képviselő, volt pénztámok. A világháborúban 27 hónapig volt a fronton. Ne
je Fűnk Mária. Gyermekei, Irma, János és Júliánna..

Dicker József m. tisztv.. üzletvezető. Duna u. 6. Miskolczon, 1905-ben szü-
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letett, középiskoláit Újpesten és Budapesten végezte. Előbb a Schreiber Gyu
la újpesti fa- és építőipari vállalatnál működött, 1927. óta a Duna építő r. II.. 
kötelékében van. 1932. óta mint a felsőgödi telep vezetője.

Dr. Dzubay László kir. Jbsági titkár. Budapesten. 1895-ben született, kö
zépiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte, s ugyanott tett bírói vizsgát. 
Mint közp.. jbgi titkár a panasz iroda vezetője. Végigküzdötte a világháborút, 
majd a határcsendőrségnél szolgált. Tevékeny részt vesz Felsőgöd fejlesztése 
körül.

Dk Fenyves Lipót ügyvéd. Budapesten 1899-ben született, itt is végezte Bu
dapesten 17 év óta folytat gyakorlatot. Felsőgödi villáját 1929-ben vette.

Gábor Miklós kereskedő. Budapesten 1899-ben született, itt is végezte kö
zépiskoláit, majd a Magyar Olaj- és Zsíripari központban volt csoportvezető. 
Ezután a „Terra“ magkereskedelmi r. t-nél 5 éven át revisor.. 1926-ban 
Felsőgödön létesítette vas, festék és ablaküveg kereskedését. Neje Kerényi 
Erzsébet. Fia István.

Gergely Gábor az Angol-Magyar Bank főtisztviselője. Budapesten 1885- 
ben született, itt végezte középiskoláit, majd a Bank kötelékébe lépett. Az izr. 
hitközség elnöke, a helyi Sport Egylet tb.. elnöke és minden kutúrális és ha
zafias mozgalom lelkes támogatója. Neje Gedő Emma.

Dr. Háden Pál körorvos. Budapesten, 1891-ben született, itt végezte közép
iskolai és egyetemi tanulmányait is. 1915-ben lett orvos. Lúgoson kezdve 
meg működését, majd az Új Szent János, Szent László és Rókus kórházban 
praktizált. 1920-ban fővárosi tiszti orvos lett, 2 évig Jászszentandráson volt 
községi orvos, 1922. óta Felsőgödön körorvos. A Felsőgödi Kaszinó alapító
ja és elnöke. Nagy érdemei vannak a község egészségi viszonyainak javítása 
körül.

Hirschfeld Mátyás épületfa és épük., anyag kereskedő. Vácon született, 
1911. óta él Felsőgödön.. Kezdet óta fakereskedést folytat fiának Sámuelnek 
bevonásával. Közs.. képviselő. 1910-ben épített házát.

Hoffmann Károly a Hitelbank ny. föpénztárnoka, Budapest 1871-ben szüle
tett, a piarista gymnásium után elvégezte a Keresk.. Akadémiát és a Hitelbank 
szolgálatába lépett. 30 éven át teljesített itt szolgálatot és mint főpénztámok 
vonult nyugalomba. Még 11 évig a Hitelban megbízásából a Becker Melichar 
gépgyárban bizalmi emberként működött. Az Országos Kaszinó tagja, a Ró
zsadomb és Vidéke Egyesület pénztámoka. Első elnöke volt a Családotthon 
telepegyesületnek. A község fejlesztése körül jelentős érdemei vannnak.. Ne
je Romák Gizella.

Irányi Mihály ny. Máv főfelügyelő. Budapest, 1858-ban született, itt is vé-
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gezte középiskolai és egyetemi tanulmányait. 1833-ban lépett a Máv.. Kötelé
kébe, ahol Salgótarján, Apczszántó, Jánoshegy, Pásztó, Budapest-JózsefVáros, 
Mezőkövesd, Kőbánya felső p. u. Budapest keleti p. u. majd az igazgatóság 
voltak működésének állomáshelyei. 37 évi szolgálat után 1920-ban ment 
nyugdíjba. Rk.. egyháztanácsos. Hosszú időn át a Budapesti Torna Egyletnek 
volt működő tagja.

Kékduna szálloda vendéglő és strandfördö. Telefonos szálloda vendéglő és 
strandfürdő. Telefon 931-76. A Dunapart legszebb részén, 5000 négyszögöl 
területen fekszik. 51 szobája van. Vendéglője a legkényesebb igényeket is ki
elégíti nagyon szolid árak mellett. Négy teniszpályája van, strandján 40 kabin 
és 80 öltöző szekrény van.

Kahnert János tisztviselő. Kölnben 1901-ben született. Esslingenben és a 
budapesti német főgymnasiumban tanult, majd a keresk.. pályára lépett, az El
ső Magyar Szövő és Kötőgyár r.t. váci gyárában lett levelező. 1923-ban tele
pedett le Felsőgödön, ahol családi háza van, 1925-ben strandfürdő telepet lé
tesített, motoros csónakjáratot is tartott. Ez volt az alapja a felsőgödi dunai 
strandéletnek. 1932. óta a község más birtokába bocsátotta a strandbérletet.

Körösi Lajos ny. pénzügyi főtanácsos. 1862-ben Kecskeméten született. Ki
tüntetéssel végezve középiskoláit, jogi tanulmányait Debrecenben és Kecske
méten végezte. Itt az i^úsági egyletek elnöke volt. Letette a gyorsíró tanári 
vizsgát. 1885-ben pedig a pénzügyi pályára lépett. A budai pénzügyigazgató
ságnál volt fogalmazó gyakornok, majd 1888-ban Szegeden forgalmazó lett. 
Onnan Mohácsra helyezték át, majd mint s. titkárt újra Szegedre.


