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Gyüre János

Régi gödi földrajzi nevek

Az alábbiakban három gödi földrajzi hely nevét és annak eredetét mutatom 
be, a régvolt gödiek elmondása alapján.

A közzététel azért is szükséges, hogy ezek a nevek és eredetük feledésbe ne 
merüljenek és legfőképpen, hogy Göd mai lakosai megismerjék lakóhelyük 
egyes területeinek a régiekről ránkhagyott elnevezéseit.

Ürgedombok
A mai Előd utca, a 2. számú főközlekedési út, a Rákóczi Ferenc út és a 

Gutemberg utca által határolt terület az, amelyet a harmincas évek végéig, 
pontosabban a beépítéséig Ürgedombnak hívtak.

Ez a homokos hátság a Nemeskéri-Kiss birtok részét képezte és mint ilyen, 
mivel mezőgazdasági művelésre alkalmatlan volt, többnyire birkalegelőnek 
használták. Növényzet alig volt rajta néhány csenevész fa és bokor nőtt itt el
szórtan.

Az 1872-ben készült katonai térképeken mindössze egy bekerített kert van 
feltüntetve, a mai Szent László utca és a Mikes Kelemen utca közötti terüle
ten és egy ház a Csokonai utca közepe táján.

A kopasz, gyér füvei benőtt dombokon azonban kiváló lakhelyet találtak a 
mezők szapora kis állatai, az ürgék. Ok népesítették be a dombokat hosszú 
időn át és adtak nevet ennek a területnek.

Telente ezeken a nem is alacsony dombokon szánkózott Alsó és Felsőgöd 
fiatalsága, jó terepet találva a téli szórakozásnak.

Az Árpád korban és a későbbiekben is mozgalmasabb élet volt ezeken a 
dombokon, mivel minden bizonnyal emberek éltek itt, amit az e környéken 
előkerült cseréptöredékek és egyéb tárgyak is bizonyítanak.. Itt vezetett ke
resztül a régi Göd falva központjához, a templomhoz vivő út is, nagyjából a 
mai Dózsa György út nyomvonalát követve.

A mára már teljesen beépített területen haladva, a szemlélő nagyon nehezen 
ismeri fel a régi dombok vonalát, a nevére pedig még kevesebben emlékez
nek.

E rzsébet liget
Ha megállunk a gödi vasútállomás Felsőgöd felőli végének azon a pontján, 

ahol az Elektromos Teherelosztó felé elkanyarodik az iparvágány, jobb kéz fe-
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lé (arccal Vác felé fordulva) a védett terület közepén, abból kiemelkedve egy 
téglalap alakú fenyőliget tűnik a szemünkbe.

Ennek a ligetes kis erdőnek, amelyik 1945 előtt a jelenleginél sűrűbb volt, 
Erzsébet liget a neve.

A liget I. Ferenc-József király feleségéről Erzsébet királynéról kapta a ne
vét. A királyné a gödi vasútállomást és annak az O kedvéért kialakított királyi 
várótermét, nemcsak az utazásaikor vette igénybe, hanem az általa nagyon 
kedvelt falkavadászatok célbázisául, illetve kiinduló pontjául és rövid pihenő
helyéül is.

Amíg a vadászó társaság a királyi váróteremben pihent és fogyasztotta a 
Gödöllőről ide előreküldött étkeket, addig a lovak és a kutyafalka az állomás
tól nem messze lévő ligetben abrakoltak és ittak, az erdészek, lovászok és ku- 
tyapecérek felügyelete alatt.

A kis liget azután egyre gyakrabban szolgált a Gödöllőről induló falkava
dászatok célterületévé és visszafelé haladva pedig kiinduló pontjává.

A királyné mindig kedvtelve sétált az indulás előtt a kis ligetes erdőben és 
ezt a rövid pihentető sétát egy gödi falkavadászata alatt sem mulasztotta el.

A vadászatokon résztvevők az idők folyamán szinte észrevétlenül kezdték 
a téglalap alakú ligetet Erzsébet ligetnek nevezni, mely név az eltelt több mint 
száz év alatt sem felejtődött el.

A kis erdő neve ma is Erzsébet liget.

A z öregfutó
A régi sződi úton ( ma Hemád utcának hívják) északi irányban haladva, a 

gödi temető magasságában egy földút vezet keletre, a „Jancsihegy“ felé. Ezt 
az utat használták elődeink századokon át Gödöllőre, vagy még távolabbra 
menve.

A temetőt elhagyva, Csornád felé haladva, mintegy hétszáz méter megtéte
le után, a földút jobb oldalán, még nyomaiban szemünkbe ötlik egy harminc
ötven méter széles és talán ötszáz méter hosszú, az úttal párhuzamos, viszony
lag sima terület.

Ez az Öregfutó.
Nevét onnan kapta, hogy a múlt század közepe óta (vagy talán régebben is) 

ezt a környéket katonai gyakorlótérként is használták és a lovaskiképzés so
rán versenyeket tartottak rajta. Vágtatott ezen a kis sima földdarabon, magyar 
huszár, osztrák dragonyos, versenyre kelve az elsőségért, de itt futtatták teli
vér lovaikat a környék földbirtokosi is.

Később a „Kincsem telep“ versenyistálló korának első időszakában itt gya-
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korolták a lóversenyzés nehéz mozzanatait, fogásait a telepen idomítás alatt 
lévő angol telivérek, Hesp Róbert főidomár irányításával.

Amennyiben visszamegyünk időben, a Római Birodalom idejéig, az idő
számítás utáni harmadik-negyedik századba, akkor feltételezhetjük azt is, 
hogy az Öregfutó környékén vágtattak, az innen mindössze néhány száz mé
terre lévő római katonai táborban állomásozó Légió II. Adiutrix parancsnokai 
és centurioi is.

Mindezek megszüntetésével az Öregfutó, már ebben az évszázadban mint 
lovaglópálya nem funkcionált. Területén bokrok, később fák kezdtek nőni, de 
azért a szigorú vizsgálódó szem még ma is felfedezheti az egykori lóverseny
pálya helyét.
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Gyüre János

Két tárgy története

Az alábbi két kis dolgozat, nem emberekről, hanem két olyan tárgyról szól, 
amelyeknek a keletkezése és sorsa egy kissé kapcsolódik hazánk történelmé
hez is, azáltal, hogy ezeknek a tárgyaknak olyan személyiségekhez volt közük, 
akik többé és kevésbé befolyással voltak országunk történelmére. Az egyik 
tárgy egy karkötő, a másik egy kis ezüstkehely.

A karkötő
Amint az Nemeskéri-Kiss Miklós honvéd ezredes életrajzából és a „Gödi 

Almanach 1994“-ben, unokája Nemeskéri-Kiss Géza által leírtakból ismere
tes, a fiatal honvéd ezredest, nyelvtudására és diplomáciai érzékére alapozva, 
Kossuth Lajos kormányzó elnök, 1849. nyarán egy, az ország számára köl
csönt kérő levéllel Lord Palmertsonhoz küldte Londonba.

Az út konspirativ megszervezését és bravúros megtételét, más írásokban ta
lálhatjuk meg.

Kossuth Lajos az ezredest, a kincstár szűkös helyzete ellenére ellátta az úti 
kiadások és a rövidre tervezett londoni tartózkodás költségeinek fedezésére 
szolgáló anyagiakkal. Ezalatt, az egész Európában átváltható, illetve fizető- 
eszközül elfogadott V. Ferdinánd király (1835-1848) által veretett arany dó
kátokat kell értenünk.

Erről az V. Ferdinándról röviden csak annyit, hogy 1793-ban született és 
1875-ben halt meg. Mint magyar király, e néven ötödik, mint osztrák császár 
első. Helyette Metternich és Kollowrath államminiszterek, illetve a Habsburg 
család egyes tagjainak részvételével az úgynevezett kamarilla kormányzott. 
1848-ban a forradalom nyomására hozzájárult a polgári alkotmányos rendszer 
bevezetéséhez, ezért a kamarilla -, hogy szabad kezet nyerjen az abszolutiz
mus helyreállítására -1848. decemberében Ferenc-József javára lemondatta.

Az ezredes küldetését nem koronázta siker, hiszen Angliának semmi érde
ke nem fűződött Magyarország megsegítéséhez. A magyar szabadságharcot 
az orosz túlerő leverte és a Honvéd Hadsereg Világosnál letette a fegyvert. Itt
hon Nemeskéri-Kiss ezredes birtokait zárolták. Őt magát távollétében halálra 
ítélték. Ezen nyomós okok miatt, nem térhetett vissza Magyarországra. Egy 
ideig Londonban maradt, ahol aktív vezetője lett a magyar emigrációnak és 
tevékeny részese Kossuth Egyesült Allamok-béli útja megszervezésének.

Később a köztársasági Franciaországba költözött át és Párizsban telepedett
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meg, ahol kezdetben nagy szegénységben, nyelvleckék adásának díjaiból ten
gette életét.

Ekkorra a londoni diplomáciai küldetésének fedezésére, a Kossuth-tól ka
pott aranyakból, mindössze néhány darab maradt, melyektől - inkább éhezett 
- de nem vált meg.

Most essék szó ezekről az arany dukátokról; A Habsburg királyaink, külön 
pénzérméket verettek a Birodalom osztrák része és külön Magyarország szá
mára. A Nemeskéri-Kiss ezredesnek átadott dukátok mindegyike 1848-ban 
készült magyar változat volt. Az egyik oldalán magyarország védasszonya 
Szűz Mária, karján a kis Jézussal, felhőn ülve látható, lábánál egy koronás 
magyar címer. Ennek az oldalnak a körirata: „SZ.. MÁKJA IST.. ANNYA 
MAGY. OK.. VÉDŐJE 1849“. A másik oldalán, V. Ferdinánd király álló 
alakja látható koronával a fején, országalmával a kezében, királyi palástban. 
Ezen az oldalon a felírat: „V. FÉRD.. MAGY.H.T.ORSZ.KIRÁLYA 
ERD.N.FEJED.“. Ennek a rövidítésekkel írt felíratnak a teljes értékű szövege 
a következő: „Ötödik Ferdinánd, Magyar, Horvát és Tótország királya, Er
dély Nagyfejedelme“. Az érmék anyaga 0,986-os tisztaságú arany. Egy érme 
súlya 3,44 gr. átmérője 20 mm.

Nemeskéri-Kiss Miklós később, amikor már Franciaországban, szorgalmas 
tanulással és kemény munkával megalapozta sikeres életét és gazdag ember 
lett, a megmaradt dukátokból, amelyek Őt mindig is magyar hazájára emlé
keztették, feleségének (Mathilde Le Charron) egy karkötőt készíttetett. A kar
kötőhöz hat darab dukát bizonyult elegendőnek, figyelembe véve egy finom 
női csukló méretét. A többi, (a család tagjai szerint három) érme sorsa a kö
vetkezőképpen alakult: Nemeskéri-Kiss Miklós egy aranyért misét mondatott 
az Aradon kivégzett honvéd tábornokok lekiüdvéért, egyet Ő maga, a másikat 
felesége hordta nyakában egy aranyláncon élete végéig.

A karkötő csatjához legközelebb eső dukátot, az ezredes utasítására a fran
cia ékszerész egy foglalattal látta el, mely foglalaton - a magyar nemzeti szí
neknek megfelelően és magyar hazafiságát ezzel is bizonyítva - apró rubin 
kövekből egy piros, kisméretű gyémántokból egy fehér (lényegében színte
len) és smaragd kövekből egy zöld gyűrűt képezett.

Ezt a karkötőt - elkészülte után - feleségének ajándékozta, aki a megfelelő 
alkalmakkor mindig is viselte.

Nemeskéri-Kiss Miklós, felesége halála (1895) után, végrendeletében úgy 
intézkedett, hogy ezt a karkötőt fiúági leszármazottai legidősebbikének fele
sége viselje és így öröklődjék tovább, a legidősebb Nemekési-Kiss fiúk fele
ségeire.
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A karkötő Le Charron Mathilde halála után, - miután elsőszülött fiúk Ala
dár sohasem nősült meg, - másodszülött fiának Pálnak (1856-1928) felesége 
Szapáry Veronika grófnőnek tulajdonában volt, annak 1936-ban bekövetke
zett haláláig. Ezt követően Nemeskéri-Kiss Géza neje Maldeghem Georgina 
grófhőhöz került, akinél a karkötő, sok viszontagság között, átvészelve a gödi 
kastély 1945-ös feldúlását, a Veresegyházára való menekülést, majd a Franci
aországba, a karkötő készítésének helyére való áttelepülést, haláláig volt.

Az ékszer jelenleg a család legidősebb tagjának Nemeskéri-Kiss Miklós fe
leségének Kárpáti Ibolyának tulajdonában van.

Ez a karkötő, ha egy kicsit romantikusan fogjuk fel az őt alkotó dukátok út
ját, Kossuth Lajos kormányzó elnök kezétől, a Londonba történő viszontagsá
gos utazáson, a Franciaországba való áttelepülésen keresztül, akkor bátran 
mondhatjuk, hogy ez az ékszer egy kicsit részese volt a magyar történelemnek 
is.

A Gór öve kehely
Volt Nemeskéri-Kiss Miklósnak, a későbbi honvéd ezredesnek, még a pes

ti egyetemi éveiből egy jó barátja, akivel a barátságot az azonos forradalmi tu
dat és a haza felemelkedése és szabadsága érdekében végzett közös tevékeny
ség pecsételte meg.

Ez a fiatalember gattájai Gorove Lászlónak a fia István, aki Pesten született 
1819-ben.. Alsó iskoláit Szolnokon és Gyöngyösön végezte, a jogot pedig 
Pesten hallgatta. Erősen vonzódott az irodalomhoz és ennek jelét is adta. Az 
egyetemen hazafias irodalmi kört alakított . Később Temes vármegyében lé
vő gattájai birtokára ment és itt a megyei ellenzék vezéregyénisége lett.

Kitűnő szónok volt.
1842-43-ban nagyobb utazást tett Nyugat-Európában, mely utazás tapaszta

latait, hazajőve „Nyugat“ című két kötetes munkájában rögzítette. Ez a mun
ka könyv alakban Pesten 1844-ben jelent meg.

A „Nemzetiség“ című nagyobb politikai írásáért (1842), melyben a reform
eszméket fejtette ki (Kossuth Pesti Hírlap-beli cikkeit megelőzve) és a „Nyu
gat“ című művéért 1843. október 7-én a Magyar Tudományos Akadémia, le
velező tagjává választotta.

Az 1848-as országgyűlési választások után Temes vármegye küldötteként 
bekerült a pesti országgyűlésbe. Ezután a szabadságharc bukásáig, végig az 
országgyűlésben tevékenykedett.

Az 1849. április 14-i trónfosztó határozat, -melyben a Habsburg királyi há
zat trónfosztottá nyilvánították, -egyik megfogalmazója volt Kossuth-tal és
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Szacsvai Imrével együtt. Ezzel a tettével, a bécsi kormány előtt aláírta saját 
halálos ítéletét.

A szabadságharc leverése után sikerült Franciaországba menekülnie. 
Szacsvai itthon maradt, így őt elfogták és ki is végezték, Kossuth sorsa ismert 
előttünk.

Franciaországban újra találkozott, a szintén odamenekült Nemeskéri-Kiss 
Miklóssal, akivel felújították régi barátságukat. A honvéd ezredes ekkor kér
te fel Őt, hogy vállalja el másodszülött fiának Pálnak a keresztapaságát. 
Gorove boldogan tett eleget ennek a kérésnek és így a két régi barát „koma- 
ságba“ is került egymással.

Az újszülött keresztelője alkalmából Gorove István egy szép kis ezüstkely- 
het ajándékozott keresztfiának. Ez a kis kehely mindössze 10 cm magas és a 
kelyhe 7,5 cm átmérőjű. A kehely egyik oldalán egy ezüst szalagdísz van, rá
tétként. A szalagon egy felírat: „SZÜLŐFÖLDED FRANKHON, HAZÁD 
MAGYARORSZÁG“, a szöveg felett egy magyar nemzetiszínü zászló látha
tó, lándzsa formájú nyéllel. A másik oldalon a szöveg; „KISS PÁL MIKLŐS, 
KERESZTFIÁNAK GOROVÉ ISTVÁN.ST.ANGE 1856.“

Ez a kis kehely, amint láthatjuk és olvashatjuk, a keresztapa nagy hazafisá- 
gáról tanúskodik. Ebben az apa és a keresztapa a legnagyobb mértékben 
egyetértett.

Mi lett a keresztapa későbbi sorsa? Egy személyére szóló amnesztia után 
1861-ben tért haza és rögtön bekapcsolódott Deák Ferenc oldalán a politikai 
életbe. 1867 után gróf Andrássy Gyula kormányában a kereskedelem, a föld
művelés és az ipar minisztere lett. Ezt a miniszteri tárcát 1870-ben, a közle
kedéseivel cserélte fel. Később teljesen visszavonult a politikai élettől.

1881. május 31-én halt meg. Koporsója mellett a gyászbeszédet Jókai Mór 
tartotta.

Hogyan alakult a kis kehely története a továbbiakban? A keresztfiú 
Nemeskéri-Kiss Pál nagy becsben tartotta és vitrinjében őrizte, majd halála 
után ez is fiára Nemeskéri-Kiss Gézára maradt, aki hasonlóan az előbbiekben 
tárgyalt karkötőhöz, sok hányattatáson keresztül megőrizte és unokájára Ta
másra hagyományozta.

Jelenlegi tulajdonosa, értékelve a kehely hazafias mondandóját és ilyen idő
beli távolságból is tisztelve Gorove István emlékét, nagy becsben, lakás dísze
ként őrzi Párizsban.
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Gyüre János

A Göd-pusztai gazdaság központja 1944 elején

Ötvenkét év alatt általában minden lakott hely igen sokat változik, fejlődik 
vagy éppen leromlik, elpusztul. Ami a változásokat és a fejlődést illeti, köz
ségünk Göd nagyon sokat változott, nőtt az utóbbi öt évtizedben, de egy kü
lönös, talán tudatalatti, vagy netán tudatos tevékenység következtében, a leg
régebbi, számára történelmi épületeit rombolta le és tette semmivé. Ezért, ha 
nem is az egész településről, hanem annak egy kis, - de mindenképpen az 
egyik legrégebben épült - részéről, Göd-pusztáról szól ez az írás, mégpedig 
arról, hogy s miként nézett ki ez a községrész 1944 elején.

Nem árt, ha a mai Gödiek megismerik és tanulmányozzák az itt mellékelt 
vázlaton a gazdaság központja épületeinek elhelyezését és funkcióját, annál is 
inkább, mert az előbb említett rombolás, átalakítás itt is megtette a maga ha
tását és több épületnek ma már a nyoma sem látszik.

Nem mutatom be a vázlaton a feltüntetett összes gazdasági épületet, terep
tárgyat, de azokat sorra veszem, amelyek alapvetően rányomták a bélyegüket 
Göd-puszta életére és amelyeknek a rendeltetése, megnevezése a ma élő fia
tal generáció számára már nem is olyan magától értetődő.

Vegyük talán először az utak akkori megnevezéseit, mert az utöbbi időkben 
ezek mindegyikét „újrakeresztelték“.

Pulykaházi út, ma Köztársaság út. Ez az akkoriban körülbelül huszonöt mé
ter széles út, talán Göd legrégebbi, ugyanazon a nyomvonalon haladó útja. 
Ezen az úton közlekedtek már a harmadik, negyedik században a Duna part
ján álló őrtoronyhoz, a mostani temetővel szemben fennállott katonai tábor 
római légiósai. Igénybevették ezt az utat később a római birodalmat megdön
tő barbár törzsek is, a „Limes“-hez, azaz a Dunához kijutva, de út volt ez az 
Árpád korban is, és azóta egyfolytában a mai napig. Jellegzetes formát adott 
ennek a nyílegyenes útnak a két oldalára másfélszáz évvel ezelőtt ültetett gyö
nyörű akácfasor. Az akácok óriásira nőve, ágaikkal összeértek az út közepe 
felett és így nyáron az ott haladónak az az érzése támadhatott, hogy egy zöld 
alagútban közlekedik. A fasor már az évszázad elején védett volt. A történel
mi korú akácokat 1945-ben mégis kivágták. Az út minősége ma is ugyan
olyan, mint ezerhétszáz évvel ezelőtt. (Utoljára a római légiók utász-katonái 
tartották karban.) Nevét az út északi oldalán, az 1950-es évekig fennállt er
dészház helyén, a múlt század közepén létezett Grassalkovich uradalmi puly
katenyészetének helyet adó épületről kapta.
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Szödi út. Ez a mai Nemeskéri-Kiss Miklós út és a temető előtt Göd Újtelep 
felé, Sződre vezető széles kocsiút neve volt 1945-ig. Ez is - hasonlóan az 
előbbiekben tárgyalthoz- szintén nagyon régi út, változatlan nyomvonalon. 
Mindössze szélességéből vettek el. Látható már az első, Mária Terézia-kora- 
heli katonai térképeken is. Elnevezése egyértelmű, a Dunakesziről Sződre va
ló közlekedést szolgálta. A 2. számú főközlekedési úttól Göd Újtelepig asz
faltburkolatot kapott.

Lukashídi út, napjaink Alagút utcája. Ezen volt elérhető a 2. számú főköz
lekedési útról és a gödi vasútállomásról a Göd-pusztai gazdaság központja és 
Ilka-puszta (Göd Újtelep) is. A gödi vasútállomásról kiindulva, a Gödi Gaz
daság szeszgyáráig és magtáráig keskenyvágányú mezőgazdasági vasúti sín
pár vezetett rajta, az út északi oldalán. A Lukashídi út is, mint a Pulykaházi 
út, igen széles volt. Az utóbbi évtizedekben talán ő vesztett legtöbbet a szé
lességéből. (Kevesebb, mint a felére zsugorították.) Nevét a Budapest-Vác 
közötti vasútvonal és a tárgyalt út kereszteződésében, téglából épített, boltíves 
aluljáró hídról kapta. Ezt a hidat, illetve aluljárót 1944. december 9.-én felrob
bantották. Helyette egy keskenyebb és alacsonyabb aluljáró szolgálja jelenleg 
az átkelést.

Most téljünk rá a Gödi Gazdaság (Göd-puszta) épületeire.
Először is, ha megnézzük a mellékelt vázlatot, (igaz, hogy ez a rajz nem 

méretarányos és így az egyes épületek közötti távolságok nem tűnnek azon
nal a szemünkbe.) láthatjuk, hogy a gazdasági központot úgy alakították ki, 
hogy nem bántak szűkmarkúan a területtel. Az épületegyüttes körülbelül 50- 
70 katasztrális holdon terül el. Ezt a nagyvonalúságot csak egy múlt századi 
latifundium tulajdonosa engedhette meg magának. Nagy valószínűség szerint 
ez az építtető Grassalkovich Antal herceg lehetett.

A 10-es számmal jelölt épület, a századforduló után épített, akkor a legkor
szerűbbnek számító szeszgyár, ami arra volt hivatva, hogy az itt termelt cu
korrépából, kukoricából, burgonyából 96%-os tisztaságú ipari szeszt állítson 
elő. Azokban az években, amikor ezekből az alapanyagokból a gazdaságban 
nem termett elegendő, akkor más vidékekről hozták a szesz előállításához 
szükséges terményeket, elsősorban cukorrépát. Ezeket a szállítmányokat a 
gödi vasútállomásról a mezőgazdasági iparvágány, kis ló vontatta kocsijain 
(lórékon) juttatták el a szeszgyárhoz. Ugyanezen a módon került vasúti teher
kocsikba 200 literes fémhordókban a tiszta szesz, miután a pénzügyőrség 
minden egyes hordót fémzárolt.

A 8-as számmal jelölt takarmány-előkészítőből, ha szemügyre vesszük a 
vázlatot, láthatjuk, hogy innen is sínek vezettek a korszerű tehén és ököristái-
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lókba. Ez a sín az istállók közepén haladt és így az erre a célra készített sínen 
guruló kocsikból kapták a szarvasmarhák az abrakot, vagy a szecskázott ta
karmányt, de akár a szénát is.

A z istállók.
Ezek az épületek, a bennük elhelyezett állatokról kapták nevüket, így lóis

tálló, tehénistálló, ököristálló és birkaakol.
A lóistálló a 7/2. számmal jelölt, téglából épített, cseréptetős épületben volt. 

Az épület istálló része egy fallal ketté volt választva. A kúriához legközelebb 
eső rész a hintókba befogandó és a hátaslovak istállója volt. Ebben három 
nagy boksz (4x4 méteres), két kis boksz (2x4 méteres) volt található, s ezen
kívül tíz lóállás. Az istálló bejáratától jobbra volt egy szobányi méretű helyi
ség, két vasággyal, a lovászfiúk éjszakai pihenésére, egy szekrénnyel a lovak 
esetleges sérüléseinek kezelésére szolgáló gyógyszerek tárolására és a 
parádéskocsis libériájának elhelyezésére. Ezenkívül itt kapott helyet a zab tá
rolására való nagy zabosláda is. Ehhez az istállóhoz tartozott, az ugyanebben 
az épületben elhelyezett, az épület északi oldalán képzett bejárattal a külön
böző hintók, homokfútók (mintegy hat darab) tárolására szolgáló kocsiszín és 
a nyergek, kengyelek, lószerszámok számára egy szerszámos kamra. Az épü
let másik részében kapott helyet az igáslovak istállója. Ebben nem voltak bok
szok, csak egyszerű lóállások. Az itt elhelyezett lovak fogatai végezték a gaz
daság különböző mezőgazdasági munkáit.

A tehénistálló, ez a 7/3. számmal jelölt épület, beton padozattal, beton já
szollal és csatornázással ellátott korszerű istálló volt, mintegy száz tehén el
helyezésére volt benne hely. Egy elkülönített rész volt az itt született borjak 
elhelyezésére. Ezeket ugyanis csak a szopási időre vezették az anyjukhoz.

Az ököristálló, ez a 7/4.-es számmal van jelölve, ugyanolyan korszerűen 
volt megépítve, mint a tehénistálló, csak a funkciója volt más. Itt az igavonó, 
többnyire szürke magyar (nagyszarvú) ökrökből álló állományt tartották. Egy 
fogat elé négy ökröt fogtak. Ezek az állatok végezték a gazdaság földjeinek 
szántását, a termények szállítását és általában minden, a gazdaság területén 
belüli fuvarozást.

A juhakol a gazdaság juhnyájainak elhelyezésére szolgált. A tárgyalt időben 
két juhnyáj kapott elhelyezést a juhakolban, amely 1944.-ben már az ököris
tálló nyugati végében elrekesztett részében volt. a juhnyájakat két, a juhok 
gondozásában és tenyésztésében jártas ember. Karászi József és Karászi La
jos látta el. Az istállók mindegyikében volt vezetékes víz és villanyvilágítás.

Az istállók által körülfogott térségen állt egy vasbetonból készült, emléke-
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zetem szerint 15-20 méter magas víztorony (9-es számmal jelölve), amely 
korszerű istállók, a takarmány-előkészítő, a szeszgyár és a kúria vízszükség
letét biztosította. A vizet egy nagyteljesítményű elektromos motorral hajtott 
szivattyú nyomta fel a víztoronytól mintegy ötven méterre lévő, négy méter 
átmérőjű kútból.

A gazdaság vezetése elég nagy területen termeltetett, szintén állami mono- 
póliumú dohányt. Ennek a növénynek leveleit hosszú zsinegekre fűzve a kü
lön erre a célra épített szellős dohánypajtákban kötötték fel és szárították. 
Ezek a dohánypajták 12-es számmal Jelölve láthatók a vázlaton.

Ugyancsak a dohány előzetes feldolgozásának végrehajtását szolgálta a 11 - 
es számmal Jelölt épület, a dohánysimító. A pajtákban a felfűzött dohányleve
lek ugyanis a száradás folyamán összezsugorodnak, ráncosodnak, ezért a do
hánygyárba szállítás előtt, minden egyes levelet kézzel kisimítottak és ezután 
kötötték bálákba. Ennek a munkafázisnak a végzését szolgálta a dohánysimí
tó épület.

Magtár. Ebben az épületben tárolták a gazdaságban termett gabonafélék, 
valamint a takarmánynövények kicsépelt magvait. Az épület kétszintesre volt 
megépítve, ellátva különféle magtári gépekkel. Ez az épület a kúriával és a 
Dunaparti régi szeszgyárral együtt az Országos Műemléki Listán szerepelt. 
Mindez azonban nem zavarta a Gazdaság 1945 utáni tulajdonosait abban, 
hogy a régi szeszgyárat és a magtárépületet is eltüntessék a föld színéről.

Említést érdemel a 23-as számmal Jelölt jégverem, ami egy öt méter átmé
rőjű, három méter mély kerek gödör volt, amelyet kúpalakú nádtető fedett. A 
szalmával Jól kibélelt gödörbe hordták télen, az abban az időben telente mind
ig befagyó Dunáról, szekereken a táblákra felvágott Jeget. Ez a veremben tá
rolt Jég szolgált azután a gazdaság tulajdonosainak konyháján a hűtési igé
nyek kielégítésére. A veremben tárolt Jég többnyire kitartott az újig.

A Lukashídi út és a Sződi út találkozásánál láthatunk a vázlaton egy ha
ranglábat. (Ez a hely ma az Alagút utca és a Nemeskéri-Kiss Miklós út talál
kozásában, a Tsz. irodaház autóparkolójába esik.) Ez az építmény, annak a bi
zonyos, Magyarországon az első, magyar szöveggel ellátott harangnak a ha
ranglába, amiről már több helyen is említés történt. Emlékeztetőül ideírom a 
harang feliratát: „Nemes Majerfy József, született Speckner Antónia hitvesé
vel József Karolina és Paula Ferenc magzatjaiknak kidedségekben. Nemes 
Pest vármegyének Göd tágas pusztáján az elteijedt munkásoknak összehíva- 
tásokra“. Ez a harang ma már nincs meg. Meglehetősen rejtélyes körülmé
nyek között tűnt el a helyéről, de Göd címerében feltámadt és újra összehívja 
az „elterjedt“ Gödieket.
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Gondolom, aki eljutott az épületeket jelölő 20-as számig, az csodálkozva 
olvashatja, hogy ,JCápolna"\ Igen, ott volt egy nagyobb szobányi helyiségben 
egy berendezett katolikus kápolna. Ezt kizárólag a tulajdonosok és családtag
jaik vették igénybe vasárnaponként, ahol a váci Piaristáktól utazott ide misét 
mondani egy-egy paptanár. Egyszer-kétszer magam is résztvettem ott a mi
sén.

Borospince. Ez a kúria keleti oldalán megépített lejárattal ellátott, az épület 
alól nyugati irányba mintegy harminc méter hosszú pince-alagút volt, amely
ből az épület alá északi irányba egy rövidebb elágazás volt építve. Ez a pin
ce, amint a neve is mutatja, a gazdaság szőlőjének termését volt hivatva tárol
ni.

A kápolna mellett láthatjuk a vázlaton a „konyhakert'' feliratot. Ez az elne
vezés, hogy konyhakert, egy kicsit szerény megnevezés, mert ennek a kertnek 
a területe körülbelül öt-hat katasztrális hold volt. Ez a kert szolgáltatta a tulaj
donosok családjai zöldség, gyümölcs és virág szükségletét, egy jól felkészült 
szakember. Major József kertész irányítása mellett. A konyhakert egyik érde
kes és említést érdemlő építménye egy nagy vízhozamú kút volt, amiből egy 
múlt századi mechanikus szerkezet húzta fel a kert növényeinek locsolásához 
a vizet. Ezt a szerkezetet, két egymás mellé befogott, körbe-körbejáró szamár 
hozta működésbe és ezáltal került a víz a felszínre. Az ilyen, állati erővel mű
ködő vízfelhúzó mechanizmus, már a címben szereplő időben, sőt előtte is rit
kaság számba ment az akkori Magyarországon. Ezért tartottam szükségesnek 
a megemlítését.

Kutyakert. Ez az L-alakú kúria, kelet felöli oldalán kialakított, alacsony 
drótkerítéssel bekerített, a kerítés mellett jázmin és spíria-bokrokkal sűrűn be
ültetett, parkosított terület volt. Nevét valószínűleg a kúriában lakók kutyái
nak futtatására és játszadozására is felhasznált funkciójáról kapta.

Ló- és kutyatemetö. A konyhakert nyugati kerítése mellett lévő ligetes erdő
ben volt, ahová a gazdaság tulajdonosainak kedvenc lovait és kutyáit temet
ték. Több lónak és kutyának is szabályos sírköve volt itt látható. Ebbe a teme
tőbe az utóbbi időben (1920 óta) nem temettek el állatot.

Békató és környéke. Ez a kis tavacska, vagy inkább dagonyázó-hely, egy te
lente be nem fagyó vízgyűjtő mélyedés volt, aminek környékét, mintegy 
400IJ-Ö1 területet, egy betonalappal és egy jó erős dróthálóval megépített ke
rítés vette körül. Mindezt az tette szükségessé, hogy itt a kerítésen belül tar
tottak a birtok tulajdonosai, egy esetenként két vaddisznót. Ezek a vaddisznók 
békésen éldegéltek a kertjükben, kivéve amikor valamilyen okból és módon 
kiszöktek. Ez esetben nagy riadalmat keltve az emberek körében. Emlékeze-
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tem szerint, egy esetben sem 
okoztak sérülést senkinek. A vad
őrök egy-egy cső kukoricával 
mindig vissza tudták csalogatni a 
bekerített területre az állatokat.

Nem tudom kihagyni a 6/1-es 
számmal jelölt épületben elhelye
zett hosszú, keskeny sajtkamrát, 
ahol gazdaság juhnyájának tejéből 
készült, csodálatosan finom, más- 

Békató környékének utolsó lakója „Gréti“ a féi_két kilogrammos juhsajtokat 
vaddisznókoca. érlelték. Itt az egymás felett elhe
lyezett hosszú polcokon sorban álltak a sajtok, kellemes illatot árasztva.

Ugyancsak a 6/1-es számmal jelölt L-alakú épület kelet-nyugat tájolású 
szárnyában volt a gazdaság bognár és kovács műhelye.

A bognárműhelyben dolgozó mester, Wurst Ferenc, aki 1944-ben, már 
negyven éve készítette és javította a gazdaság szekereit és minden fából ké
szült szerszámát, eszközét. A műhely kézi szerszámokkal jól el volt látva, a 
„gépet“ azonban mindössze egy kézzel hajtott faeszterga jelentette benne. 
Mindez nem jelentett olyan hátrányt, ami bármennyire is akadályozta volna a 
bognármestert abban, hogy maradéktalanul ellássa az adódó javításokat és el
készítse a szükséges új eszközöket, szekereket. A dolog „titka“ mindössze az 
volt, hogy keményen kellett dolgoznia, mert a műhely nyersanyaga a fa, rönk 
állapotában került a műhelybe és mondjuk, egy új kocsikerék alakjában hagy
ta el azt, és ezt az átalakítást a mester egyedül hajtotta végre.

A kovácsmühelyben végezte el az ott dolgozó gépész-kovács mester, egy se
gédjével a gazdaság összes fémmunkáját, a szekerek vasalását, a lovak patko- 
lását és ezen kívül minden munkát, ami fémmel volt kapcsolatos. A gazdaság 
traktorát és mezőgazdasági gépeit is ebben a műhelyben tartották karban és 
javították, ha kellett. Ha összeszámolom, ez a gépész-kovács mester, Deák 
Pál, legalább hat, ma már önálló vasas szakmának volt magas szintű művelő
je. Igazi ezermestere volt.

A mai Göd első postahivatala is ennek a 6/1-es számmal jelölt épületnek 
abban a részében volt, ahol a ház derékszöget vesz fel. Ennek a postahivatal
nak kézikapcsolású telefonközpontja volt, ezen kívül távírógépe, amelyen az 
üzeneteket morze jelekkel továbbították. A bélyegzőjén GÖD felirat volt lát
ható. A postahivatal ebben az épületben 1940-ig működött. Utolsó postames
tere Könyves-Tóth Lajosné, Mudry Mária volt.
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Az első gödi elemi iskola is itt a Gödi Gazdaság központjában működött, a 
6/2-es számmal jelölt házban. Az iskola mindössze egy tanteremből állott, itt 
tanult 1924-ig (addig működött ez az iskola) Göd-puszta összes nebulója. Ta
nítója Adametz István volt. Az elemi iskolát a földbirtok tulajdonosa tartotta 
fenn.

A lkalm azotti lakások.
Ezek nemcsak méretűkben különböztek egymástól, hanem az alkalmazotti 

„hierarchia“ függvényében, elhelyezkedésükben is. A földbirtok tulajdonosa
inak közvetlen kiszolgálását végző alkalmazottak, így a szakácsnő, a szoba
inas, a szobalány, a konyhalány a 6/ l.-es számmal jelzett épületben kialakí
tott bútorozott szobákban laktak. A szeszgyár vezetője a kúria mögötti épület 
(6/5.) kétszobás, a gazdaság irodája melletti lakásba« lakott. Ugyancsak egy 
kétszobás lakásban helyezték el a gazdaság ispánját. Szabó Györgyöt (ma ag- 
ronómusnak mondanánk.) a 6/6. számmal jelölt épületben, amely épület nyu
gati végében volt a Gödi Gazdaság tulajdonosának gépkocsiszínje is. 
(Autógarage) A 6/2. számmal jelölt, volt iskolaépületben lakott a gazdaság 
bognármestere és a parádéskocsis. A kocsmaépülethez legközelebbi, 6/7. 
számmal jelölt házban, viszonylag nagyobb lakásokban lakott a gazdaság gé
pész-kovácsa, a tejgazdaság irányítója és a konyhakert kertésze. A többi alkal
mazotti lakásul jelölt épületben laktak a gazdaság, eddig itt fel nem sorolt al
kalmazottai, így az igáskocsisok, az ökörfogatok béresei, a tehenészek, a ju
hászok, a borjak gondozója, a dohányosok, a kanász és az egyéb alkalmazot
tak. Ezek a lakások egy 5x4 m.-es szobából, egy 3x2 m.-es konyhából és egy 
kamrából álltak. Meg kell említeni a három vadőr lakóházát. Ezek között elő
ször a vázlaton is látható „Pulykaházat“, amelynek egy kétszobás lakásában 
lakott Bogár Mihály vadőr. A másik vadőr Haas Johann (stájer ember volt, 
Feldbach-ból származott), lakása a vázlaton nem látható, a gazdaság központ
jától messze, a Dunakeszi határnál, a szőlőültetvény mellett, az erdőben lévő 
épületben volt. A harmadik vadőr, Thomka János a Dunaparton, a régi szesz
gyár melletti alkalmazotti lakásban lakott. Az utóbbi két vadőr lakásául szol
gáló épületek ma már nincsenek meg. Haas Johann házát 1944 telén a szov
jet katonák felgyújtották, Thomka János lakásául szolgáló házat pedig a gödi 
lakosok széthordták építési anyagként. Az alkalmazotti lakások egyikében 
sem volt villanyvilágítás, - ellentétben az istállókkal - itt petróleumlámpával 
világítottak.

Utoljára hagytam a 24-es számmal jelölt pusztai kocsma épületét (a 
Regályt) amelyben a kocsmáros. Nemesfalvi József lakásán kívül egy, a múlt
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században ját
szódó regé
nyekből és já
tékfilm ekből 
i s m e r h e t ő ,  
vastagabb ke
ményfa lécek
ből készült 
kárm entővel 
ellátott ivóhe
lyiség és egy 
nagyobb terem

 ̂ . . volt a táncmu-Rakoczi István a tejgazdaság vezetője (középén) fogoly orosz ka- ,
tonák között 1916 - bán. A foglyok a bevonultakat helyettesítet-
ték. Egyikük, Fjodor itt nyugszik az öreg temetőben. Nyáron az

épület keleti
oldalán egy tágas féltető alatt, terített asztaloknál ülhettek a vendégek. A har
mincas évek közepén, a kocsmának még saját felfogadott cigányzenekara is 
volt. Vasárnaponként gyakran kiruccantak ide Budapestről is a vendégek 
„pusztai csárdát“ nézni.

Megemlítem még a gazdasági központ néhány épületének, az itt lakó és itt 
dolgozó emberek által adott nevét, ami ugyan nem volt hivatalos elnevezés, 
de az akkor 
élt lakosok 
így ismerték 
ezeket az 
épületeket;

A 6/3-as 
számmal je
lölt alkalma
zotti lakó
épület, a har
mincas évek 
k ö z e p é i g ,  
mintegy ki
lencven mé János 50 éves szolgálati jubileumán együtt a gazdaság
tér hosszú lakója. Az első álló sorban balról a 6. Rákóczi István. Ki
ház volt. Ez a még? Kit ismerünk még?
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Rákóczi István és családja az 1960-as években.

lakóépület volt Göd- 
puszta legrégebben 
épült és leghosszabb 
háza. Hosszáról kapta 
a ragadványnevét is: 
„Hosszú ház“. 1934- 
ben aztán a hosszú há
zat, rossz állaga miatt, 
a két első lakás kivéte
lével lebontották.

Ugyancsak a külle
méről nevezték el a 
6/4-es számú házat is. 
Ennek az épületnek, a

viszonylag alacsony tetőtere adta a nevét, igy lett ez a ház a „Lapos ház“.
Az istállók közül, érdekes módon mindössze egynek, ebben az esetben is a 

legrégebben épültek egyikének adtak nevet a gazdaság múlt századi juhászai. 
Ez az istálló épület a 7/1-es számmal jelzett, a kapott neve pedig „Görbe 
akol“. A nevét valószínűsithetően onnan kapta, hogy az egyik hátsó (nyugati) 
fala, az épületet készítő kőművesek nem nagy dicsőségére, bizony görbére si
keredett. Ez a görbeség azonban nem akadályozta meg az épületet abban, 
hogy több, mint száz évig, az ötvenes évekig fennmaradjon.

Lehetett volna még itt több más, a vázlaton feltüntetett épületről, parkról, 
présházról, gépszínről, mázsaházról említést tenni, de azt hiszem, ebben az 
írásban ez utóbbiak leírása nélkül is sikerült bemutatni Göd-puszta ötvenkét 
évvel ezelőtti arculatát.
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D k Szávoszt Tamásné

A „DÉLIBÁB“ villa és az alsógödi napköziotthonos óvoda 
megalakulásának összekapcsolódó története

Az épület 1914-ben épült. Tulajdonosa Bodendorfer 
Géza, a Kőbányai Részvény Serfőzde akkori igazgatója 
volt, aki jó barátjával, az ugyancsak kőbányai Sorg An
tal építésszel terveztette és építtette meg. Amikor a vil
la készült, a közelben nem voltak házak, sőt parcellázva 
sem volt a terület, tulajdonképpen egy dimbes-dombos, 
akácos erdőben kellett kialakítani a házhelyet és később 
az utcát, ami a második világháború előtt a XV-ös utca 
elnevezést viselte, most a község egyik leghosszabb ut
cája- Petőfi Sándor utca néven.

A villát - bár igen masszív téglafallal, időtálló hódfar
kú tetőcseréppel épült - belső kialakítása alapján csak nyaralónak szánták és 
ennek is használták évtizedekig, a második világháború végéig. Ma is erede
ti alakjában áll. A háború utáni lakásínség idején sem esett áldozatul az üres 
lakásokat elfoglalók egyéni szükségleteik szerinti átalakításának. Az utca fel
őli homlokzatán a csillogó mozaik kockákból kirakott „Délibáb“ néven vált 
közismertté községszerte. Díszes léckerítését, galambdúcos székely kapuját, 
sajnos a háborús események tönkretették.

A tulajdonos gyermektelen házaspár a villát úgy építette és rendezte be, 
hogy a gödi nyaraló társaság találkozó és társalgó helye legyen. Szívesen lá
tott vendég volt itt sok közismert zenész, művész, irodalmár, akik nyaranta 
betértek „Bódi“ bácsihoz egy kis zenélésre, házimuzsikálásra, politizálásra és 
nem utolsósorban a hideg kőbányai sörre, ami ládaszám állt egész nyáron a 
pincében. Ugyanis az első világháború alatt a sört a Dunán, a Budapest - Bécs 
közötti rendszeres hajójárattal szállították ki Gödre, a Délibáb villába, mert a 
hajó a mai Jávorka Sándor utca legvégén lévő kikötőben megállt. Tehát 
Gödnek, akkor még volt hajókikötője. Mint a Gödi Szépészeti Egyesület tag
ja, „Bódi“ bácsi aktívan részt vállalt a nyaralóhely fejlesztésével, tervezésével 
kapcsolatos elképzelések megvalósításában. Az utcán járva, a rá jellemző kö
vetkezetességgel nyesegette kis metszőollójával a kerítésen kihajló, a járóke
lőket zavaró ágakat, mint egy parkőr, magában dohogva, „hogy lesz ebből a 
helyből kellemes nyaraló, ha az utcák így néznek ki.“ A község társas életé
ben, zenei rendezvényeken, mint kitűnő zongorista aktívan is részt vállalt.
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Egyszer Rösler Endrével, az Operaház neves énekesével szerepelt együtt, a 
Biciklista Nagyvendéglő (a mai József Attila Művelődési Ház) egyik jóté
konysági estjén. Nagyon szerette a házaspár az ifiíjságot is. A rokon gyerekek 
révén, nyaranta a fiatalok is szívesen látott vendégek voltak a háznál, akik so
kat táncoltak a nagy kertben és a verandán, „Bódi“ bácsi muzsikájára. A 
szomszédos Walch ház (ma ez iskolaépület) teniszpályáján nagy élet volt, a 
társaság tagjai itt is sok kellemes órát töltöttek. A Délibáb villa vendégeként 
gyakran teniszezett itt Kehrling Béla, nemzetközi hírű teniszbajnok is. Kelle
mes időtöltést nyújtott az akkor még tisztább, rendezettebb és kulturáltabb 
strand, ahol vendéglő, csónakház, kabinok várták a nyaralókat. Augusztusban 
Szent István napján, hagyományos ünnepi műsor volt a Dunán, az evezős ver
seny. Ennek résztvevői ugyancsak a gödi nyaraló társaság tagjai közül kerül
tek ki. így teltek a 20-as, 30-as évek a Délibáb villában és valószínűleg a töb
bi villatulajdonos nyaralójában is.

De jött a második világháború. A nagy bombázások elöl a tulajdonos házas
pár és rokonsága kiköltözött Budapestről és fél évig itt éltek. Amikor 1944. 
őszén már Gödhöz is közeledett a front, visszaköltöztek budapesti lakásukba, 
ami biztonságosabbnak ígérkezett. Itt hagyták a teljesen berendezett házat, 
annál is inkább, mert a katonai parancsnokság kötelezte a nagyobb villák tu
lajdonosait, hogy házaikat teljes berendezésükkel, „tiszta ágyneművel“ ellá
tott fekhelyekkel bocsássák a hadsereg rendelkezésére. Ez megpecsételte az 
épület sorsát. Előbb rövid ideig a német, majd hetekig a szovjet katonaság, 
harci járművekkel, lovakkal vette birtokába az épületet és a szépen rendben 
tartott nagy kertet és udvart. Ekkor a legelső áldozat a kerítés és a galambdú- 
cos székely kapu lett, amit egy katonai jármű taposott a földbe. Később a ka
tonák a lovakat is bekötötték az aránylag nagy, teremszerű szobákba.

A harcok elmúltával a ház falai és tetőzete kisebb sérülésektől eltekintve 
épen maradtak. A bútorzatot azonban összetörték, a berendezést kifosztották, 
az ablakok betörve, az ajtószámyak leszaggatva, az udvar, a kert feltúrva si
ralmas látványt nyújtott

1945. tavaszán az idős Bodendorfer házaspár az elsők között utazott ki 
Gödre, hogy a féltett és számukra oly kedves nyaralót felkeressék. Megdöb
benve és lesújtva a határtalan rombolás láttán, nagyon elkeseredtek. „Bódi“ 
bácsi ezután, 1948-ban bekövetkezett haláláig, nem is jött többé Gödre.

A háború után Bodendorfer Géza felesége kapcsolatot keresett a község ak
kori vezetőivel és felhívta figyelmüket a károkat szenvedett értékes ingatlan-
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ra. Mivel a front elvonultával Alsógödön a Magyar Nők Demokratikus Szö
vetsége szervezésében már 1945. márciusában magánháznál működtettek 
óvodáskorú és kisiskolás gyermekek részére napközit, melynek lelkes szerve
zője és irányítója Svábi Lajosné és Szilágyi Károlyné volt. A gyermeklétszám 
egyre nőt, felmerült az igény egy önálló épületben elhelyezett állandó napkö
zi iránt. A helyben lakó óvónő, aki az előbb említett napköziotthonos óvodá
ban kezdettől fogva együtt dolgozott a szervező asszonyokkal, kapcsolatot 
keresett a Délibáb villa tulajdonosaival és megszerezte hozzájárulásukat az 
óvoda céljára való bérbeadáshoz. A megkötött szerződés így szólt: Felajánl
juk az épületet óvoda céljára, a háborús károk helyreállítása és az ingatlan 
adójának vállalása fejében. A tulajdonosok azt is kikötötték, hogy az emeleti 
három szobából egyet hagyjanak meg saját használatukra. Ezzel a szerződés
sel összekapcsolódott a Délibáb villa és az alsógödi állandó napköziotthonos 
óvoda története. Megkezdődött az országszerte oly magától értetődő lelkes 
összefogás a helyreállításra. Az akkor szerveződő és működni kezdő, külön
böző politikai pártok és egyesületek tagjai, a községi elöljáróság felhívására a 
gyermekes szülők, iparosok, önálló és magánzó, de még tehetős egyének 
mind bekapcsolódtak az óvoda létrehozásának nagy munkájába. Meg kell em
líteni Kovács Oszkár, Sieber Ignác, Pongrácz Lajos, Bauer János nevét, vala
mint Oberländer tápszergyáros és Götz Gyula helyi háztulajdonosok és lelkes 
gyermekpártiak segítségét.

A fizikai munka nagy részét, vezető mesteremberek: Mihály György, 
Tujmer Dénes asztalosok, Bauer János lakatos és vízvezetékszerelő és sok
sok óvodára váró gyermekes szülő munkájából és természetbeni adományá
ból 1946 nyarára a körülményekhez képest használhatóvá varázsolták a két 
alsó nagy szobát. Rendbehozták az udvart, a kutat kitisztították, bekerítették 
az utcafrontot. A melléképületben főzési lehetőséget alakítottak ki. Az épüle
tet kívülről is tatarozták, eltüntetve a háborús sérülések nyomait. 1946 júniu
sában a község vezetősége és a helyreállításban közreműködő társadalmi 
szervek képviselői, a szülők és a gyermekek részvételével, ünnepély kereté
ben felavatták az új állami napköziotthonos óvodát a Délibáb villában. Az ün
nepi beszédet Kovács Oszkár mondta.

Az óvoda vezetője az az óvónő lett, aki 1946 márciusában már megkezdte 
a foglalkozást az ideiglenes óvodában, az alapító asszonyok segítségével.

Az óvodában a gyermeklétszám 25-30 között alakult. Elsősorban azokat a 
gyermekeket íratták be a szüleik, akik a következő évben iskolába kerültek - 
ezek az 1941- 1942-ben születtek - már akkor felismerve az iskolai előkészí
tés fontosságát. A hangsúly azonban még sokáig a gyermekek egész napos.
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reggel 8-tól 16 óráig tartó ellátásán és felügyeletén volt. Étkezést folyamato
san biztosítottak a gyerekeknek. Ez is segélyképpen a helybéli családoktól, 
társadalmi szervezetektől és a külföldi gyermekmentő akció keretében az 
UNICEF és JOINT szervezetektől érkezett. Oberländer tápszergyárostól hó
napokig jöttek a tápszerek és a zabpehely, külföldi csomagokban érkezett a 
tejpor, csokoládé, cukor, keksz és a gyermektakarók. A napi ebéd készítésé
hez sokszor családok, ismerősök adták össze az alapanyagokat, amelyek leg
többször burgonya és bab formájában kerültek az asztalokra. A kis bádogtá
nyérokat is az egyik jótevő szerezte az étkezéshez, de a kanalakat már hazul
ról hozták a gyermekek. így legalább könnyen megismerték a sajátjukat.

Az óvoda légköre nagyon családias volt, szülők és dolgozók, a két óvónő, 
egy dajka és egy főzőnő, az óvoda fejlesztésében és a gyermekek nevelésé
ben, gondozásában jól összedolgozott. A két csoportszoba berendezése a köz
ségi elöljáróság és az egyéni pártfogók adományaiból szépen gyarapodott, 
úgyszintén a gyermeklétszám is. A nehéz időket is átvészelve egy év múlva 
már hivatalosan is átvette a község az óvoda fenntartásával kapcsolatos anya
gi terheket, kinevezte az óvónőket, alkalmazta a személyzetet.

A Délibáb villla 1950 előtt
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Kétcsoportos napköziotthonos óvoda lett a Délibáb villából és rákerült az 
épületre a hivatalos felirat is: „Állami Napköziotthonos Óvoda Alsógöd“.

A ház emeleti szobáiba pedig beköltözött a vezető óvónő, aki félje révén ro
konságba került 1947-ben a tulajdonos Bodendorfer házaspárral. így az épü
letet, az udvart, a kertet szeretett családjával együtt oltalmába vette, sajátja
ként kezelte, védte és gondozta.

Az évek során sok óvónő járt tapasztalatcserére a szép óvodába, akik az ott
honos környezetet, családias légkört és benne a szakmailag példaként ható 
foglalkozásokat nagyra értékelték.

Közben a községben az ötvenes években létesült egy másik óvoda a Béke 
úton, de az egyre növekvő gyermekszám miatt (Ratkó gyerekek) és a község 
elnyúló területét is figyelembevéve, a Községi Tanács szükségesnek látta 
északabbra telepíteni a Délibábból az óvodát. A Sztipánkovics ház a Pesti út 
79. szám alatt, megüresedett és ezt megvásárolta a község. Ide költözött a Dé
libábból az óvoda 1958 nyarán és azóta is itt működik (már nem sokáig) há
rom csoporttal. A megüresedett épületet az időközben megnövekedett család 
igyekezett saját részére lakályossá tenni, víz bevezetése, fürdőszoba kialakí
tása, elektromos hálózat felújítása, kerítés létesítése, kert kialakítása vált 
szükségessé.

1965 őszén az eddig a budapesti lakásában egyedül élő özvegy 
Bodendorfemé 88 évesen kiköltözött Alsógödre a hátralévő napjait tölteni 
kedves villájában, mondván, hogy meghalni jött ide, mert itt akar pihenni az 
alsói temetőben kriptájukban, férje és annak szülei mellett. 1877-ben született, 
egy évben Ady Endrével és 102 éves korában, 1979-ben halt meg. Élete törté
nete egybeesik Gödnek nyaralóvá, majd önálló községgé válásával. Sikerült 
neki végig abban a tudatban élnie, hogy a házat nem államosították, magáé
nak vallhatta és ha nem is a régi, polgári jómódban, de kedves bútorai, emlék
tárgyai és fényképei között lehetett.

A község lakói pedig nyertek a szép nagy kertben álló, a régi időket idéző 
nyaralóval, a Délibáb villával, amit idegenek különösen nyáron, muskátlis ab
lakaival gyakran megcsodálnak és értetlenül betűzgetik a feliratot: „Délibáb“.
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Hanák Pálné 
Nagy István 
Bátorfi József

Bócsaiak Ilka pusztán

Az 1930-as évek legvégén megelevenedett az ország 
élete. Mozgásba lendült az ipar, úgy tűnt egyszer s min
denkorra vége a gazdasági válságnak. A magyar hadi
ipar új gyártmányokat produkált és ezeket a termékeket 
ki kellett próbálni. E kísérletekhez megfelelő helyre 
volt szükség. A repülőgépgyártók választása Bugacra 
esett.

Hogyan emlékeznek, akik szüleikkel rokonaikkal egy 
szép napon felszólítattak: a soltvadkerti vasútállomáson 
tehervonat várja és térítésmentesen elszállítja a jelent
kezőket a veszélyzónából.

Hanák Pálné, született Piros Irén emlékezete szerinti 1942 telén született 
kormányhatározat értelmében áttelepítésre került Páhi, Kaskantyu, Orgovány 
és Bócsa térségéből mintegy 45 család. Mivel ezen terület tanyavilág, a szét
szórt családokat csokorba szedte és az áttelepülést irányította Endre László 
alispán. Volt olyan család kinek tanyáját lőtémek sajátította ki a Magyar 
Kisncstár, volt olyan család kinek kicsi vagyonát a víz károsította éveken 
keresztül. Csak kevés olyan család volt, amely családi kapcsolat miatt vállal
ta a költözés kényelmetlenségét, 20 nagy család indult 6-8 gyermekkel, 14 
család esetében csak kevesebb, 2-4 gyermek volt.

Göd, Sződ, Csornád között terült el 
Scháffer féle nagybirtok, ahol a már 
említett Endre László alispán a birtok
ból telkeket (400 négyszögöl) 
méretett ki és egységesen ONCSA 
(Országos Nemzeti Családvédelmi 
Alap) házakat építtetett az 
ideköltözött emberekkel természete
sen szakemberek irányításával. Egy 

A Scháffer kastély nagy szoba, benne leválasztva
gyerekszoba, nagy konyha benne fürdőfülke leválasztva és az éléskamra. A 
ház előtt nyitott veranda. Két család kapott egy közös kutat, amit a két telek
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mezsgyéjére furattak. Az istálló alapja mindenki kívánsága szerinti méretre 
(ki mennyi tehén, ló számára) készült, mögötte az istállóhoz közvetlen két 
disznóól és az ólak fölé tyúkpadlás épült. Az istálló alapját és az ólakat 
egységesen felépítették, de az istálló falát mindenki maga szorgalmából, ki 
vályog téglából, ki vert vályogfalból alakította ki.

Az újtelepi fíatalság, bal szélen Nagy István

A tető mind egyforma volt. A telkeket egységesen az uteai fronton szép 
faragott kapuoszlopok és egységes léckerítés védte, esak a köztes kerítés volt 
mindenki szabad akaratából. A házakat egyformán fehérre meszelték, az 
ajtókat és ablakokat zöldre mázolták. Aranyos kis különálló falueska volt 
egységes házacskáival. Az ideiglenes elhelyezést az alispán a Seháffer féle 
birtokon bonyolította le. 1942 márciusban történt az áttelepülés és már 1942 
mindenszentek napján családok be is költöztek új otthonkáikba. A birtokon a 
régi kis települést Ilka pusztának nevezték és most kétségek között voltak, 
hogy a Bócsáról idetelepült vagy az itt lévő Ilka puszta neve marad-e fenn. És 
lassan idők múltán mindenki átalakult, a tanyasi emberek újtelepi néven új 
emberek lettek.

A kicsiknek ovóda, a nagyobb gyerekeknek iskola épült. Ez utóbbi bár osz
tatlan volt, együtt a 1 -4 osztály, de egy teremben, egy tanítóval nagyon szép 
és jó volt. A közigazgatás Felsőgödhöz csatolta a kis falut, szép kis séta volt.
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úgy 3 km, ha boltba, postára, vagy piacra kellett menni.
Nagy István úr, aki a bócsaiak szüreti mulatságáról készült képünk bal 

szélén áll, már legényke volt a költözködéskor. Emlékezetében még élnek a 
gyermekkori benyomások a régi faluról Orgoványról. Ahogy mesél látszik 
szüleivel sokszor meghányták-vetették az áttelepülés, a gyökér kitépés okait. 
Imre az emlékező szavai:

193 6-3 7-ben Bugacon nagy katonai repülőtér épült. Tőle nyugatra 6 km-re 
lévő u.n. Nagy Sándor féle ősborókást is kisajátította az állam. A borókás kel
lős közepén félig földbe süllyesztett hatalmas vasbeton bunkereket kezdtek 
építeni. Az építkezéseken foglalkoztatták a környékbeli tanyatulajdonosokat 
kétkezi munkásként, sőt a fogatjaikat is használhatták. Az erődök 1938-ra 
elkészültek. - Később azt mondták, hogy repülőbombák kipróbálására fogják 
használni őket. Még ebben az évben nagy árvíz söpört végig a tanyavilágon. 
Most már két okból is menni kellett. 1939-ben csendőrök jöttek és közölték; 
ne vessék be a földeket, minden ingóságot, állatot fel lehet pakolni a 
tanyákról. Gyülekezés a Soltvadkerti állomáson. Két lehetőség van, vagy 
Bácska, vagy Felsőgöd, mindenki az utóbbit választotta. Göd vasútállomáson 
rakodtak ki.

A Scháffer kastély kertjében katonai sátrak voltak felállítva, oda költöztek 
az érkezettek, mások az ispáni házakban kaptak elhelyezést. A mindig is önál
ló saját földet bíró telepesek nagy szorgalommal láttak az építkezéshez. A 
nagycsaládosok a mai Deák Ferenc utcától nyugatra építkeztek salak 
blokkokból, a többiek fehér mész homok téglából.

Úgy 37, vagy 38 család elhelyezéséről kellett gondoskodni. A honfoglaló 
családok nevei az emlékezetből előtörnek:

Kiss Pál, Farkas József, Lukács István, Lehel István, Balogék, Téglás 
Sándor, Végh István, Víg János, Halász János, Fülekiék, Bukovszki Mihály, 
Ács János, Nagy Mihály, Sípos András, Csővári Imre, Felhő Sándor, Gál 
István, Cséplő János, Piros Mihály, Kovács István Vörös Pál, Sztana Mihály, 
Papp János, Makai Péter.

Összesen 400 hold földet osztottak szét közöttük. Családonként 9 hold 
jutott, kevesebb, mint amennyit ott kellett hagyni. Egy család vissza is ment, 
a Klein Jakabé.

Ilka puszta tulajdonosa már elhagyta a kastélyt. Az illetéktelenek 
távoltartásáért Sinkáék feleltek. Amíg a front ide nem ért a kastély épségben 
volt. A keletről nyugatra tartó, u.n. páncélos árok, vagy tankárok Ilka majort 
a támadók oldalára helyezte. A frontvonal a mai Hemád utcai köztemető 
kapujától húzódott az erdő szélén Csornád felé. A magyar és német páncél-
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vadászok \az erdő szélen ásták be magukat és onnan védték vonalaikat. 
December 8-tól kezdődtek a lövöldözések általában éjszakánként és reggelre 
ott füstölgött 7-8 kilőtt szovjet tank. A réten apró gazdátlan orosz lovak csa
tangoltak. Aki tudott a nagy magtár mellett befogott belőlük.

A beköszöntő béke idejére a páncélos árok helyett egy másik választó vonal 
maradt meg a bócsaiak és a Göd pusztaiak között. Az utóbbiak a nagybirtok 
alkalmazottai voltak, soha saját földbirtokuk nem volt. Az első tsz. 
szervezések idején meg is alakították az u.n. I. típusú termelőszövetkezeti 
csoportot.

A bócsaiak kitartottak 1960-ig, amikor az egész országra kiterjedő akció 
során ők is tagjai lettek a TSZ-nek.

Nagy István ma büszke arra, hogy portája rendben van, hogy istállójában 
kitűnő lovak vannak, köztük a kis csikó, várják a tavaszt; hogy újra megmu
tathatja milyen tudást hozott ereiben az orgoványi ősöktől. Reméli, hogy a 
legújabb földfoglalás az 1995. évi decemberi árveréseken mindenki 
megelégedésére fog szolgálni.

Nagy István és büszkesége
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Nemeskéri-Kiss Géza

Napló 1944-ből és az azt követő évekből
szerkesztette és közreadja Gyüre János

Miután egyre jobban fogy azoknak a gödieknek a szá- 
akik ezeket az éveket itt élték át és tapasztalták meg 

f _ * igen nehéz idők történéseit fontos, hogy a mostani
gödi lakosok megismerjék, akár csak részben is, az ak
kori - esetenként kalandregénybe illő - eseményeket.

Ezért adtunk helyet Nemeskéri-Kiss Géza, több száz 
oldalas naplójából, azoknak a fejezeteknek, amelyek 
1944-röl és a szovjet megszállás első éveiről szólnak.

A történet:
1944. augusztusában még egyszer felmentem 

Görgénybe, mert kötelességem odaszólított.
Laposnyán jártam. Ez a Laposnya egy eléggé népes kis telep, csendőrség

gel, erdőőri lakokkal, élelmiszer üzlettel az erdei munkások számára. Itt épült 
a román király vadászkastélya és itt van az erdei iparvasút végállomása is.

Különös esemény tanúja voltam itt. Lehetséges, hogy ez az írásom valaha, 
néhány évtized, talán évszázad múlva kerül valakinek kezébe, aki érdeklődés
sel fogja olvasni, hogy milyen világ volt még Erdélyben anno domini 1944- 
ben.

Ezért tartottam feljegyzésre érdemesnek a következőket:
Alig pár száz méternyire a laposnyai királyi vadászkastély alatt pisztráng

keltető telep van, mellette két erdőőri lak, kutyákkal, emberekkel.
A pisztrángkeltetőnél egy hatalmas medve leütött egy szarvastehenet két 

nappal azelőtt, hogy én odaérkeztem. A személyzet a tehén maradványait fel
vitte a pisztrángkeltető ház padlására, hogy másnap húst darálhassanak belő
le a pisztrángoknak.

Még azon éjjel megérkezett Dörmögő Dömötör úr és a telep házai között 
felmászott a keltetőház, deszkából ácsolt tűzfalához, feltépte a deszkákat és 
kilopta a tetemet a padlásról.

Mindez azonban nem járt zaj nélkül. Az őr felébredt és ordítozni kezdett, 
magából kikelve szórta az Ursu-ra a Futtszdunyezókat.. Mackó úr nem szeret
te a pikáns jelzőket és sietve távozott a balfenéken.

Az őrszemélyzet most már nem tette a szarvast a padlásra, hanem beledob
ta egy, ráesokkal lezárt, három méter mély és simafalú betonpincébe, ahol ta-
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vasz idején a tejes apahalakat szokták tartani. A gödör persze most szárazon 
állott. Nyugodt lélekkel aludt a személyzet. Nem úgy a mackó.

Éjjel ismét megjelent, szétszakította rettentő mancsaival a vasrácsot, leug
rott a három méter mély betonmedencébe és ismét kijött belőle, szájában a 
szarvastehénnel tornászta fel magát a három méteres sima betonfalon, azután 
eltűnt az őserdőben, a most már igazán jól kiérdemelt zsákmányával.

Én mindjárt másnap reggel megnéztem azt a betonpincét. A betonon és a 
medence párkányán jól látszottak a medve hatalmas karmainak nyomai. Nem 
tartottam volna lehetségesnek ezt az erőművészi csodát, ha saját szememmel 
nem láttam volna. Ezt a vacsoráját Mackó úr igazán jól kiérdemelte. Ugya
nakkor, amikor ennek a mackónak erején és ügyességén csodálkoztam, észre
vettem ugyanott még mást is.

Az egyik pisztrángnevelő tó éppen üresen állott. Finom iszap réteg volt a 
fenekén és a finom iszaprétegen keresztül két, egészen fhss, azon éjjeli nyom 
vezetett át. Egy hatalmas farkasnyom és egy nagy vidra nyom. Mindez egyet
len éjszakán és mindez egy lakott telep közepén.

Ilyen volt a mi drága szép Erdélyországunk még 1944. nyarán.
Este, derült ég mellett dörgést hallottunk kelet felől.
Jassi... Elérkeztek az oroszok a Kárpátok keleti lejtőihez.
Aztán ismét elkezdtünk győzni.
Győztünk Jassinálü így az újságok.
De már nem hitt nekik senki!
Könnycseppeket hullattunk. Isten veletek magyar Kápátok!
Október 15. - Kormányzói békeszózat... Általános öröm ...
Végre!
Október 16. - A németek elhurcolták a magyar államfőt... Szálasi - nemzet

vezető ... Vége mindennek.
Ordít, harsog a rádió: Beregfi vezérezredes azonnal jelentkezzék!
... Beregfi ...
Beregfi ...
Október 17... Szép új Studebaker kocsimon behajtok Budára hogy beadjam 

lemondásomat. Szálasit nem fogom szolgálni. Brrrr....
A várban az őrségi épület előtt öles német SS-katona állítja meg kocsimat: 

Halt!....PassierscheinU
Passierschein hiányában előhúzom arcképes MÁV bérletjegyemet.
Das ist kein Passierschein! ! .... Parteimitgliedskarte!!
Hab’keine Parteimitgliedskarte.. Mein Amt ist hierü
Hozakodunk, veszekszünk. A német hajthatatlan és nem ereszt át az Isten-
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nek sem.
Egyszerre csak oldalt pillant és színmagyarul szólal meg:
No, most siessen, de gyorsan ám, mert a főhadnagy úr most éppen bement 

az őr szobára!
Magyarországi sváb gyerek volt - német SS-ruhába bújtatva...
Siettem befelé.
Az oroszlános kapunál megint elállotta utamat egy katona de ez most már 

egy magyar baka volt.
Belépési igazolványt!
Nincsen. Csak ez. (MA V bérletjegy)
Nem jó.
Hol kaphatok belépési igazolványt?
Hát ott belül az udvarban, a várkapitány úrtól.
Hipp-hopp és már bent is voltam. De abban egészen biztos vagyok, hogy én 

voltam az első és bizonyára az utolsó is, aki pártigazolvány nélkül jutott be a 
szigorúan őrzött kapun.

Kérem a várkapitányt: Ki intézkedik most ezekben a dolgokban? Langsfeld 
államtitkár.

Beléptem és felkérem, hogy küldjön ki valakit, akinek átadhatom a hivatalt 
és a pénztárt. Megígérte. Majd kapok parancsot.

A megígért parancs sohasem jött meg. Ehelyett megjelent a hivatalban egy 
„meghatalmazott“ új vadászmester, akinek első dolga volt a pénztárt kiüríte
ni és tartalmát elvinni.

Azt a pénzt soha többé nem látta senki emberfia.
így végződött negyedszázados királyi vadászmesterségem.
Visszavonultam gödi birtokomra. Vártam a Véget. A megmásíthatatlan szo

morú véget.
A győzelmek pedig sorozatosan követték egymást.
Győztünk Marosvásárhelynél. Győztünk Makónál. Győztünk a Tisza vona

lán és győztünk Hatvannál, Aszódnál.
Mindenütt győztünk.
így Szálasi..
Német katonasággal telt meg régi gödi kúriám. A kényszermunkára kihaj

tott lakosság tankárkokat, tankcsapdákat, lövészárkokat ásott békés családi 
kúriám körül. Kényszerástam én magam is.

És fogadkoztak a német tiszturak:
Es kommt kein Russe herü
Feleségem ekkor már hetek óta dolgozott, mint önkéntes ápolónő, a buda-
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pesti sebészeti klinikán.
Magam meg otthon gazdálkodtam és igyekeztem majorságomat, állatállo

mányomat megvédeni a német sógorok elől. Több-kevesebb sikerrel.
Egy napon - december 8-án - meglátogattam feleségemet budapesti laká

sunkon. Az esti vonattal akartam Gödre hazautazni. A vonat már nem indult.
Másnap - december kilencedikén - megérkezett a hír: az új arcvonal Gödnél 

húzódik á t ... Kúriám, gazdaságom már az arc vonalon túl esik...
Szervusz birtok, szervusz gazdaság, szervusztok családi képek, bútorok, 

emlékek ... szervusz Világ!
Egyik éjszaka azután - úgy éjféltájban - német katonák jöttek dunaparti la

kásomba:
Azonnal kiüríteni az egész házat! Reggel nyolc óráig mindenki hurcolkod- 

jék el!
Hová?
Azzal nem törődött akkor senki.
Legszükségesebb holmijainkkal egy ismerős lipótvárosi irodába költöztünk 

át.
Karácsony estéjén azután nagy meglepetés ért. Szülőket érhető legjobb 

meglepetés. Idősebbik hadnagy fiam „kopogtatott“ fel a lépcsőn. „Kopogta
tott“ a lépcsőn, mert hát két mankón jött, súlyosan sebesülve.

Az Istenért fiam, hogyan merészeltél te most idejönni? Elfognak, hiszen 
Budapest már majdnem teljesen körül van zárva!

Oh dehogy papa ... messzire vannak még innen az oroszok... aprítjuk őket, 
mint a répát ... három német páncélos hadtest van útban ide, már 
Biatorbágynál állnak és egy héten belül már ismét a Kárpátok gerincén ál
lunk!

KlirrrrrmnT .... Csimbummmmmmmmmmmmmmmü
Fekete koromfelhő lövell ki a kályhánkból. Megremeg az egész ház, hulla

nak a cserepek, téglák, erkélyek ... Telitalálatot kaptunk!
No fiam, úgy látszik, mégis komolyodik a helyzet...
Repülőbomba volt - mondja a fiú -
Nem lehetett repülő, mert nem szirénáztak.
Pedig mégis csak repülő lehetett.
Jó. Majd lemegyek és megnézem, hogy mi volt.
Átláthatatlan porfelhőben, cseréphalmok és törmelékek között találom a 

házmestert. Előtte, liliomra nyíltan egy még forró orosz aknagránát darab. 
Ahá!

No fiam, most már jó lesz elpucolnod Budapestről, hiszen ez az aknavető
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nem hord messzebb 3-4 kilométernél, hát most már igazán nem lehetnek 
messze a ruszki komák!

Fiam azonnal felhívta telefonon a városparancsnokságot:
Halló ... itt Nemeskéri hadnagy beszél. Betegszabadságon vagyok itt. Mi a 

parancs?
Semmi különös - felel a városparancsnokság - holnap reggel nyolckor a 

szokásos módon jelentkezzék a városparancsnokságonI
No látja papa ... nincs itt semmi baj!
Másnap. Nagykarácsony napja.
Reggel félhét órakor indult el fiam a városparancsnokságra.
Nem láttam másfél évig, hírt sem kaptam felőle, hogy él-e?
Fél kilenckor elindultam feleségemmel a Bazilikához, misét hallgatni.
Pár perccel kilenc óra előtt - éppen a Bazilika bejárata mellett voltunk már 

- rettenetes tűzcsapás zúdult Budapestre. Annak is a Bazilika volt a központ
ja. Egy kapualjba húzódtunk. Riadt járókelők rohantak, őrült arcok, por, ko
rom és halál mindenfelé?

Szemben voltunk a főbejárattal és láttuk, amint a gránátok sorra csapódnak 
be a Bazilika rozettáiba. Miséről már szó sem lehetett. Mintha csak célozva 
lőttek volna a szép kerek céltáblákra. Fütyülve, sisteregve jöttek, csak jöttek 
egymásután a lövedékek, fülsiketítő zajjal, reccsenéssel robbantak a háztető
kön és a falakon.

Kapualjból kapualjba futva mentünk feleségemmel ideiglenes kis lakásunk 
felé.

Halottak itt is, halottak ott is. Mintha csak aludnának a járdákon.
Az Andrássy út és a Vilmos császár út sarka előtt négy halott is feküdt egy

más mellett. Ahol összeestek. Ezeket bizonyára egyetlen gránát küldte a más
világra, Nagykarácsony reggelén. Talán éppen a nagymisére igyekeztek ők is, 
mint mi kerten.

Emirt egy hirdetőoszlop. Mellette egy „fél“ ember. Lábai nincsenek. Még a 
tűzeső alatt is volt valakiben annyi kegyelet, hogy a halott arcára borítsa an
nak fekete kabátját. Lélekjelenlét kellett ehhez is.

Hullott, egyre csak hullott fővárosunkra a rettenetes tűzeső. Ez a háború. 
Délfelé járt az idő, mire lakásunkra hazajutottunk.

Hosszú évek sora óta ez volt az első eset, hogy Karácsony napján nem hall
gattam misét. De talán megbocsátja a jó Isten.

A p in ce
Fiatal siheder koromban egy jóízű, szakállas, örökké mókás, idős bácsit is-
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mertünk.
Ezt az öreg bácsit mindenki csak úgy hívta: A Fejedelem.
A Fejedelem - Barcsay Ákos országgyűlési képviselő volt, régi vágású er

délyi úr és azért hívták Őt Fejedelemnek, mert az erdélyi fejedelmi családból 
származott. De ráillett volna a Fejedelem cím másért is. A móka fejedelme 
volt ő.

Valaha réges-régen megkérdezték egyszer a Fejedelmet, hogy melyik a ked
venc virága? Mert hát aki a virágot szereti - rossz ember az nem lehet.

Melyik a kedvenc virágom öcsém? ... Flát: az oleánder..
Miért éppen az oleánder??
Azért, öcsém, mert az nyáron a kávéház előtt található télen pedig a pincé

ben tanyázik.
Óh, te gyönyömedvek tárolóhelye!! Te régi magyar urak, kicsi és nagypa

pok dédelgetett kedvence te pince!
Pince! .... Vajon sejtette é az öreg Noé apánk, amikor téged először kiíún- 

dált, hogy te valamikor majd tüzes-nemes borok helyett, embereket fogsz tá
rolni?

Embereket, kik a borzalmas halál elől a Te védő öledbe fognak menekülni!
Borzalmak városa. Hamburg! Ahová egyetlen éjjel a legsúlyosabb légi

bombák ezrei hullottak le az égből!
S mit szóltunk mi magyarok mindehhez?
Nem ... Budapestet nem fogják bombázni soha! ... Budapest kivétel... meg

állapodás van az angolszászokkal.... Budapest a Duna királynője —  Buda
pest gyönyörű ... nem fogják bántani ...

Hamburg ,„ Berlin ... ott az emberek már hetek óta keringek módjára össze
zsúfolva laknak dohos pincékben! Borzalmas élet lehet az...

(Minő szerencse, hogy Budapest - kivétel! Hogy Budapestet soha, de soha 
bombázni nem fogják!)

Nem fogják?
Ama nevezetes 1944-es Karácsony napján kezdődött el Budapestnek, - a ré

gi szűzi Budapestnek - agóniája.
Éjjel-nappal zúgott-búgott fejünk felett a sok orosz repülő és ontotta 

reccsenve robbanó terheit fővárosunk tetőire.
Azok pedig, kik még röviddel azelőtt duzzogva fogadták az akkori légópa- 

rancsnokság rendeletét, mely szerint az első szirénázásra mindenkinek le kell 
vonulnia az óvóhelyre, azok most szinte eszüket vesztve rohantak le oda, 
amint felbúgott egy repülőgép hangja.

Hová? .... A pincébe...
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De nem ám a hajdani jó Fejedelem imádott bormennyországa volt az már 
akkor!

Abban a szentistvánvárosi házban, ahová feleségemmel hirtelenjében áthur- 
colkodtunk, persze csak afféle jövevények voltunk.

Nem őslakók, hanem kilakoltatott, kiürített „beköltözöttek“.
A ház lakói mégis szeretettel fogadtak be minket. A közös veszély, közös 

szenvedés, úgy látszik nem a rút emberi tulajdonságokat termelte ki, hanem a 
kölcsönös emberszeretet. Lehetséges, hogy talán éppen ezért küldi az Úristen 
a szenvedéseket az emberiségre.

Mire mi ebbe a házba költöztünk, addigra a pince belső és bombabiztos sza
kaszai, már mind el voltak foglalva, mert mindenki jó előre levitte heverőit, 
takaróit és a csekélyke levihető cókmókját.

A három rendelkezésre álló helyiség közül számunkra már, csak a pince 
szélén az ellenség felé néző legkülsőbbikben jutott némi hely, de ez is úgy fe
küdt, hogy az utca másik oldalán üres telkek voltak és a mi óvóhelyiségünk 
nyíltan nézett szembe az orosz ágyúgolyókkal.

Hej, de jó volt ez!
Volt idő, amikor kilencvenketten szorongtunk a három kis óvóhelyiségben. 

A két belső, s így szellőzhetetlen helyiségben szinte kibírhatatlan volt a leve
gő. A mi - éppen csak szilánkbiztos - helyiségünkben mindössze tizennyolcán 
voltunk, ablakunk nyílt az utcára, s így állandóan szellőztethettünk.

Kinyújtózkodni persze nem lehetett, de viccelni, nevetni és kishitűeket jó 
humorral támogatni, azt igen. Tettük is.

Múltak a napok, egyre csak múltak, - a nyilasok által beígért százezres né
met felmentő sereg pedig csak nem akart megérkezni.

Minden találat után csörömpölve hullottak házunk tetejének cserepei az ud
varra, porfelhővel borítva mindent. A szomszédos Igazságügyi Palota tetején 
egy bátor gépágyús fickó lövöldözött az orosz repülőgépekre. Őrülten ugatott 
a kis gépágyúja, valahányszor közeledett a bombázó.

Bátor legények lehettek ezek az orosz pilóták is, mert alacsonyra ereszked
ve, majdnem a háztetőket súrolva okádták gépágyúikból a Kúria gépágyúsá
ra az acélhalált. Az meg nem tágított a golyózáporban, hanem csak lőtt, lőtt, 
egyre csak lőtt....

Nem tudnám megmondani, hogy magyar katona volt e, vagy német, de 
annyi bizonyos, hogy halált megvető, bátor gyerek volt és ma már elismerés
sel és csodálattal gondolok rá, jóllehet mi a pincelakók, akkoriban szidtuk 
szegényt, hiszen amint ugatni kezdett az ő halálgépe, mindjárt tudtuk azt is, 
hogy közeledik a bombaeső.
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;sztendővel

iviinuen egyoeveive azonoan ma mar elmondhatom, hogy én bizony sokkal 
elviselhetetlenebbnek képzeltem a pinceéletet, annak idején, amikor legelő
ször hallottunk Hamburg sorsáról.

Meg lehet szokni ezt is.
A mi pincénkbe egyre újabb és újabb kibombázottak jöttek.
Összébb húzódtunk. Helyet adtunk nekik is. Ezek a szerencsétlenek rom- 

badőlt házaikban minden vagyonkájukat, minden élelemkészletüket elvesztet
ték. Éheztek.

A boltokban akkor már mitsem lehetett kapni, régóta zárva volt minden ke
resztény volt, a zsidó boltok pedig mind kiraboltan tátongtak.

Feleségem legelsőnek vetette fel azt a gondolatot, hogy pincénkben egy kis 
„népkonyhát“ állítsunk fel, ahol minden szűkölködő pincetársunk legalább 
egyszer kaphasson napjában egy tányér meleg ételt. Adjuk össze ehhez a 
nyersanyagot mi, kiknek még van némi megmaradt készletünk éléskamráink
ban.

A gondolatot hamarosan követte a tett.
Négyen voltunk a házban, olyan családok, akiknek még elegendő élelmünk 

volt ahhoz, hogy kis „ingyenkonyhánkat“ femitarthassuk. Akadt mindjárt egy 
drága jó lélek, egy bájos öreg özvegyasszony, aki, maga is bő adakozó, elvál
lalta a minennapos főzés fárasztó terhét.. Mások meg elvállalták a mosogatást, 
fafurészelést.

Mind többen és többen vették igénybe a néni kitűnő főztjét és kis 
„ingyenkonyhánk“ rövidesen oda jutott, hogy naponta ötven hatvan személyt 
láttunk el egy-egy tányér meleg étellel.

Az első pincenapokban volt még villanyvilágításunk is, de hát ez természe
tesen kialudt, amint a folyamatosan visszafelé győző arcvonalunk a villany
művekhez ért. Akinek még volt egy-egy gyertyavége, azt néhány percre meg
gyújtotta a reggeli felkeléshez, vagy az aznapi melegleveshez. Azután.... sö
tétség.

Megszűnt a vízszolgáltatás is. Még szerencséről beszélhetünk, hogy házunk 
központifíitéses ház lévén, annak megsérülése után a víz egy része vis- 
szafolyott a kazánba. Házparancsnokunk ezt szerencsére jól beosztotta, úgy, 
hogy minden családnak jutott naponta két liter víz, ivásra és mosdásra. Már 
amennyire mosdásnak lehet nevezni azt a sötétpincei kis tisztálkodást.

Volt néhány üldözött zsidónk is. Ezek, hamis nevekkel, hamis okmányok
kal húzták meg magukat a mi pincénkben. Azt hitték, hogy sikerült titkukat
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megőrizniük, pedig hát majdnem mindnyájan tudtuk, hogy zsidók. Ennek el
lenére nem bántotta őket senki.

Csodálatos mennyire megjavulnak az emberek, ha közel van a Nagy Ka
szás!

Volt közöttünk két véresszájú szálasista is. Afféle „vadnyilasok“.
Az ostrom elején naponta hordták haza maguknak a Mindenható Pártból a 

legfinomabb húsokat, szalonnákat, kolbászokat. Folyt a nyála a többi, éhkop
pon élő közönséges halandónak. Hangosak voltak. Magabiztosak. Nincsen itt 
semmi baj... jön a német felmentő sereg...

Azután, mind összébb és egyre összébb szorult a vasgyűrű, egyre csende
sebbek lettek a mi nyilasaink is. Most már nem kapták a húsokat a Pártból. 
Egy szép napon azután eltűntek. Azóta sem hallottunk róluk.

Teltek, múltak a napok ott lenn a sötét pincében. Reccsentek a bombák, om
lottak a házfalak. Mi még mindig éltünk. Életben maradni bizony művészet 
volt azokban a napokban. Csak az ment ki az utcára, akinek mulaszthatatlan 
dolga volt odakünn.

Egyszer hírülhozták, hogy hat akasztott hulla lóg a tőzsdepalota előtti fá
kon. Munkásféle emberek voltak, nem zsidók. Népítélet. Soha sem tudtuk 
meg, hogy kik akasztottak fel kiket.

Olcsó volt az emberélet akkor, nagyon olcsó.
Január közepén kis népkonyhánk készlete már végét járta és lassan kiürül

tek az adakozók éléstárai is, hiszen ilyen nagyszámú ellátatlanra és méghoz
zá ilyen hosszú időre nem számított egyikünk sem. Utolját járata a kazán víz
tartaléka is. Mi lesz velünk?

Közeledett a harci zaj. Már a nyugati pályaudvar környékén tombolt a harc. 
Egyik reggel szép szál magyar baka támolygott be pincénkbe. Csinos szőke 
gyerek volt, borzasztó sebbel. Három nappal azelőtt fegyvergolyót kapott az 
arcába. A golyó kiütötte néhány fogát és a nyakszirtje táján ment ki a nyakán, 
csodálatosképpen nem érintve sem nyakcsigolyát, sem ütőeret. Három napig 
fetrengett szegény katona, segély nélkül. Gennyesedni kezdett a sebe, már 
erősen feldagadt, beszélni már alig tudott. Feleségemhez vezették, aki képzett 
ápolónő lévén, afféle doktorpótló volt a pincében. Legott kezelésbe vette a 
szegény fiút. Amint a gyertyafény mellett odaléptem, hogy én is segédkezzem 
a kezelésnél, egyszerre nyögni kezd a halálos beteg: Jaj Fővadászmester úr!...

Segítsenek rajtam, áldja meg az ég!
Egyik derék fiatal testőr volt a Kormányzóságból. Szálasiék vonultatták be 

és beosztották az első tűzvonalba. Most megismert.
Kicsi a világ!
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Feleségem a legnagyobb szeretettt  ̂
már amennyire lehetett összedagadt te 
nyelmes fekhelyet kapott ott a pincében.

Másnap, január 17-én nem kezdődött a mindenhajnali csatazaj. Gyanús 
csend volt. Egyik pincetársunk kimerészkedett a kapuhoz és kikukucskált a 
hajnali derengésbe. Mindjárt vissza is futott: Olyan furcsa alakokat látok az 
utcán ....kik lehetnek?

Oroszok voltak. Valamilyen rohamcsapatféle. Furcsa pilótasapkaszerű fej
fedőkkel, kezeslábasokban. Puskájuk nem volt, csak géppisztoly és kézigrá
nátok. Csupa fiatal, majdnem gyereki^ú legényke. Németnek, magyarnak, se 
híre, se hamva.

Befejeztetett.
Számunkra az ostrom véget ért.
Halálos csendben vártuk az elkövetkezőket. Tudtuk, hogy néhány perc múl

va lent lesznek a mi pincénkben is. Az oroszokról viszont a nácipropaganda 
éveken át a legrettenetesebb képet festette le Budapest lakosságának. Mind
egy, most már. Jöjjön aminek jönnie kell. És jöttek.

Alig hajnalodott még, bejött az első csapat a mi pincénkbe is Előretartott 
géppisztölyokkal... de nem bántottak senkit. Csak „germán szoldátok“ után 
kutattak.

Pincénkben én voltam az egyedüli lakó, aki folyékonyan beszélem a tót 
nyelvet és sok orosz szó is megmaradt még fejemben az első világháború alatt 
az orosz fronton eltöltött négy esztendőmből. így én lettem az orosz tolmács. 
Magyaráztam nekik, hogy ebben a házban sohasem volt egyetlen germán 
szoldát sem és most sincsen. Csak egy magyar szoldátunk van itt, de az is sú
lyos sebesült és a halállal vívódik. Megnézte a magyarszki szoldátot a kis csa
pat parancsnokát, aztán kijelentette, hogy minden rendben van, maradjon csak 
nyugodtan, ők nem bántják a magyarszkit, de ha véletlenül csak egyetlenegy 
germán szoldátot is találnak a házban, akkor mindenkit agyonlőnek.

Hát fegyver van e a házban?
Nincsen!
Majd keresni fogunk és ha valakinél elrejtett fegyvert találunk a házban, ak

kor is mindenkit agyonlövünk...
Mindez bizony nem volt valami nagyon megnyugtató kilátás. Abban egé

szen biztosak voltunk, hogy a házunkban nincsen germán szoldát, hiszen há
rom hétig éltünk elzárva ebben a pincében, de vajon nincs-e valakinél elrej
tett fegyver? Erre nézve bizony nem volt semmi támpontunk.

Annyival is inkább nem, mert például énnékem magamnak is volt egy cső-
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re töltött Browning pisztolyom, elrejtve az első emeleti lakásomon. Felmenni 
és előadni nem mertem, nehogy rögtön lepuffantsanak, azon melegében. A 
mosolygós fiatal ruszkik mindenek előtt mindenkit kizavartak a pincéből. Fel 
kellett mennünk szétrombolt, ablaküvegmentes lakásainkba. Mindjárt utá
nunk is jöttek, enni-inni kértek. Kaptak is, hiszen akkoriban mindenki szíve
sen adott. Okosabb lévén mindent inkább odaadni, mint megtagadni.

Másnap aztán az én lakásomba beszállásolt két kapitány-nak besúgta vala
ki, hogy én egy veszedelmes burzsuj vagyok és, hogy két fiam is szolgál a ma
gyar hadseregben, akik rengeteg sok oroszt öltek meg...

Kedves, nem?
Azonnal rettentő méregbe gurult a két kapitán úr a két gyilkos magyar tiszt

nek burzsuj papájára és mindketten, kézbenntartott pisztollyal halálra keres
tek engem. Azokban az első napokban bizony nem nagyon sok kellett ahhoz, 
hogy az ember egy kis durranás kíséretében útlevelet kapjon a másvilágra.

A jó házmesterék hamarosan elbújtattak feleségemmel együtt, a kokszos 
pincébe. Ott lapultunk a töksötétben üres gyapjúzsákok és egyéb vacakhal
mazok között, mialatt üldözőink egyre lövöldözve kerestek-kutattak utánunk. 
Bejöttek a pincénkbe is, kétszer is elmentek közvetlen mellettünk, de szeren
csénkre egyiknek sem jutott eszébe a piszkos zsákhalmazt felemelni...

Mindez bizony nem volt valami kellemes dolog, ha megtaláltak volna, ak
kor aligha írhatnám most ezeket a sorokat, pedig ma több évi távlatból vissza
gondolva, nevetnem kell, ha arra fura helyzetre visszagondolok, mi kerten ott 
a piszkos zsákok alatt és alig két lépésnyire tőlünk a lövöldöző két haragos 
kapitán..

Megmenekültünk, de lakásunkba már nem mehettünk vissza, mert a két 
kapitán kijelentette, hogy azonnal lelő mindkettünket amint meglátnak vala
hol. Szöknünk kellett a házból, de hogyan és hová?

Estefelé a házmesterünk fia, aki nagy vagány létére hamarosan bevágódott 
a két orosz tiszt kegyeibe, megkérte őket, hogy engednének ki a házból né
hány öreg ,jevrejt“, akik irt voltak elbújva a germánok elől és haza szeretné
nek menni régebbi lakásukba. Megengedték.

A két jevrej, én voltam és a feleségem. Nekem akkor már bozontos szakál
lammal egészen elfogadható jevrej arcom volt. Feleségemről azonban, még a 
három heti pince után is lerírt a burzsujság.

Nehéz zsákcókmókkal a hátán, sántítva és meggömyedve totyogott ki a vén 
zsidó pár a veszedelmes házból. Az egyik kapitán éppen a lépcsőházban volt, 
körülötte még vagy három-négy katona. Szomorúan, elnyűtt arccal nézett az 
a vén zsidó az orosz katonák szemébe... mert aki fél, az nagyon bátor... és fél-
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renézni gyanús lett volna.
Embereivel a vérengző kapitán is ott állott a kapualjban. Hej ha tudta vol

na, hogy most csúszik ki a burzsuj az ő pisztolycsöve alól.
Kijutottunk a havas, csatakos utcára. Most aztán hová?
Feleségem az utolsó időkben az egyik körúti banképület lépcsőháza alatt, 

mint ápolónő dolgozott, egy svéd segélyhelyen. A segélyhely egy kedves dok
tor, a maga is üldözött dr. Földes Miklós vezetése alatt állott. Odamentünk. 
Befogadtak.

Ők maguk is szorongtak a lépcsők alatt a pince bejáratában. A banképület 
már rommá volt bombázva. Úgy a doktorék, mint a bank igazgatósága meleg 
szeretettel fogadtak be bennünket. Isten fizesse meg jóságukat.

Kinyújtózkodni, persze nem lehetett és farkasordító hideg volt ott a szétrob
bantott lépcsőházban. Ennivaló, meg úgyszólván semmi.

Hatalmas vöröskereszt védte a bejáratnak csúfolt kapuromot de a ruszki őr
járatok mindennek ellenére, majdnem minden éjjel bejöttek germánszki és 
magyarszki szoldátok után kutatni. Ilyenkor állig betakaródzva, borogatáso
kat raktunk fejeinkre és a jó doktomé elrebegte a marcona katonáknak rendes 
mondókáját:

„Balnoj.....balnoj...... szmerty.... (Beteg...beteg......halál..)
Van szíve az orosznak is. A szegény haldoklókat nem bántották.
Ezekben az időkben, bizony kijáratunk a zuhogó aknák és gránátok ellené

re, mert kikényszerített az éhség. Örültünk, ha egy-egy régi lódögről kapar- 
gathattunk magunknak a csontok közül egy kis cafatot, vagy egy kis megma
radt bélzsírt a zöld belekről.

Ha Pest elesett is, de Budáért még állott a harc.
Furcsa tapasztalatokat szereztem ezekben az időkben a harcoló orosz kato

naságról. Budapest utcáin, terein, a házak között és a Duna partján mindenütt 
tüzelőállásban voltak az orosz ütegek. Ott lövöldöztek az orosz gépfegyverek, 
gyalogosok a dunaparti kőrakások mögül a budai oldalra, ahonnan meg a né
met és magyar csapatok lődöztek vissza. Az orosz katonaság megengedte, 
hogy a pesti polgári lakosság odaálljon az ő ágyúik, gépfegyvereik mellé és 
onnan, mellettük állva nézze a harcot. Kutyába se vettek minket. Igaz ugyan, 
hogy nem nagyon sokan nézték őket, mert a budai oldal felől sűrűn jött a ha
lál. Engem, mint régi harcost bizony nagyon érdekelt a dolog és elvégre is 
nem volt más időtöltésem. Különös érzés volt. Egy nehéz orosz üteg ott volt 
felállítva az Erzsébet téren. Ott állottam közvetlenül mellette, amint végiglőtt 
a gróf Tisza István úton és néztem, amint nehéz gránátjai rombolják, szelik az 
örökbecsű Sándor palotát (a miniszterelnöki palota), meg a gyönyörű királyi
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palotánkat.
Keserű ízt éreztem számban, hiszen szemeim láttára omlottak a drága ma

gyar falak...
C est la guerreü (Ez a háború!!)
Néha elmerészkedtünk előbbi lakásunk tájára is, életveszéllyel kilopni egy 

és más szükséges holminkat.
Múltak a napok. Zúgtak a repülőgépek, dörögtek az ágyúk, reccsentek a 

bombák. Állott a harc Pest és Buda között.
Február negyedikén kaptuk az első hírt, hogy az oroszok már átengedik a 

visszatelepülőket az arc vonaluk mögötti részekre.
Másnap, február ötödikén, kevéske megmentett cókmókunkat kézi targon

cára rakva, elindultunk gyalogszerrel a 24 kilométernyire fekvő gödi birto
kunkra. Temetetlen halottak tömegei között.

Utunk a Dohány utcai zsidó templom mellett vezetett el. Egymás mellett fe
küdt ott, eltorzult testtartásokba merevedve a sok, sok üldözött holtteste... 
még hetekkel ezelőtt gyilkolták le őket a nyilasok a gettóban.

Halál...halál, mindenütt... minden kiskertben. Minden téren sírok, sorai.... 
romok és halottak.

Sötét este lett, mire az öthetes pincében gubbasztás miatt legyengült lába
ink kifáradt testeinket hazavitték.

Régi kúriánk persze lakhatatlan. Kedves öreg bognármesterünk Wurst bá
csi, aki immár negyven éve volt alkalmazottunk, átadta nekünk szobáját és 
konyhájába költözött.

Istenem! Meleg szoba!
Ágy melyben ki lehet nyújtózkodni... Öt hét után először kinyújtózkodni!
Nyolcvanhat kilós, megtermett ember voltam, amikor az ostrom elkezdő

dött. Ötvenkilenc kilós csontbőr, szánalmas alak lettem, mire annak vége lett. 
Feleségem negyvenkettő kilós csontváz.

Szép magyar hazánk letiporva, összerombolva, romok között fekszik gyö
nyörű fővárosunk. Minden összeomlott, amit eddig szépnek, jónak, magyar
nak ismertem. Elmúlt egy világ.

Vajon jobb lesz-e az amelyik helyébe jő?
Élünk. Ma már ez is nagy dolog. Számomra azonban az Élet első szakasza, 

- szép és érdekes első szakasza - lezárult.
Ki lát a jövőbe?

A „zsellér*^
Rommá lett fővárosunkból feleségemmel 1945. február 5-én érkeztünk meg
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gödi birtokomra.
Szép állatállományom, persze az utolsó darabig elveszett.
Mindezen nincs mit csodálkozni. Ez a háború.
Ősrégi kúriánk teljesen kiürítve, kirabolva, teteje szitává lövöldözve. A 

szobákban vastagon hever a lótrágya és a piszok.
Ez is a háború és ezen sincs mit csodálkozni. Tíz napig állott a kúria az el

ső tűzvonalban, ott voltak tíz lépéssel a falak előtt a legelső orosz vonalak és 
szemben, alig háromszáz lépésnyire, a németek első lövészárkai. Gránáttöl
csérek, bombatölcsérek a kúria előtt, mellett, mögött, de egyetlen egy se érte 
a házat!

Többszáz éves családi levéltáram szétzúzva, térdmagasságban hever Mária- 
Terézia korabeli régi lakom padlásán. Kincseket kerestek itt az orosz katonák. 
Kincseket találtak, de nem ismerték fel őket és hónapokon át tüzeltek az érté
kesnél értékesebb történelmi emlékekkel.

Csak úgy találomra kerestem-kutattam a sok régi írás között, itt-ott felsze
degetve néhány érdekesebb, összegyűrt, bepiszkított levelet, amikor szemem 
egy elsárgult, tépettszélű, kissé nehezem olvasható régi írás alatt, annak alá

írásán akadt meg.
Majdnem gyermekesen raj

zolt aláírás volt ez: ... Louis..
Felvettem és betűzni kezdtem 

a valaha libatollal készült fran
cia nyelvű okmányt:

„Mons.. De Launay je  vous 
faiét cette lettre dél ams de mon 
oncle le duc d Orléans Regent 
pour vous dire de recevoir dans 
mon Chateau de la Bastille le
nommé............et de l y  détenir
jusqu SS a nouvel ordre.. Sus ce 
je  prie Die Mons.. de Launay 
quil vous aie ensa Ste garde 
Escrit a Versailles le x u 
Septembre (...e) vingt deux.. 

LOUIS
Philippe duc d Orl.. 
Magyarul:
De Launay úr, ezt a levelet te-

iXZtx) .

„Biankó“ elfogatóparancs, a gyermek XV. La
jos és gyámja, Fülöp Orleansi herceg aláírásá
val.
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szem önnek, nagybátyám Orleans herceg régens (tudtával), hogy tudtára ad
jam Önnek, fogadja a Bastille várkastélyomba a nevezett......-t és tartsa őt ott
fogva a következő rendelkezésig. Ezek után kérem az Istent De Launay úr, 
hogy tartsa meg önt Szent védelmében. írva Versaillesban 17. .. szeptember 
X.u. (X.u. = X.ik nap szeptember ultimo előtt, azaz: szeptember 20.) Lajos

ellenjegyezve:
Fülöp Orleans hercege.
Az érdekes okmányt gondosan eltettem.
Mi ez?
Mindenki tudja, hogy Franciaországban a Lajosok korában bizonyos 

„Letteres de cachet-ek“ adattak ki az udvar legmegbizhatóbb embereinek, oly 
célból, hogy azok az egyes, veszedelmesekké válható (talán pártütőkké válha
tó) urakat minden feltűnés nélkül rövid úton eltüntessék.

Ezek a titkos elfogatóparancsok „bianco“, azaz névmegjelölés nélkül adat
tak át a legmegbizhatóbb és feltétlen királyhű uraknak, kiknek, ha szükség 
megkivánta a gyors cselekvést, csak a gyanúsított nevét kellett a levélbe beír
niuk, és máris vitethették az illetőt a Bastille-ba.. Akit pedig a Bastille-ba zár
tak, az onnan rendszerint, csak a következő király koronázásakor szabadult. 
Fellebbezni nem lehetett, mert nem Ítélet alapján kerültek oda az urak. Kissé 
kellemetlen dolog lehetett tehát a Bastille-ba kerülni, hiszen XIV. Lajos, a 
Napkirály, nem kevesebb mint 72 évig, utóda XV. Lajos pedig 59 évig ural
kodott. így azután érthetővé válik az, hogy 1789. július 14-én Párizs népe 
mindenek előtt a Bastille-t rohanta meg és rombolta le földig.

Az itt ismertetett elfogatóparancsot kétségtelenül XV. Lajos írta alá 1722- 
ben, tizenkét éves korában, amikor kiskorúsága miatt még nagybátyja Fülöp 
orleansi herceg régenssége, gyámsága alatt állott.

A levél „szűzen“ maradt valamelyik ősöm tarsolyában, aki sokáig hordhat
ta magánál, mert szélei egészen el vannak rongyolódva. Miután azonban a 
név nincsen rajta kitöltve, nyugodtan merem közölni, mert az ősöm, hacsak 
más alkalommal nem, de ez esetben nem lett oka valamelyik embertársa élet
fogytig tartó rabságának.

Én, a késői utód, tudnék ma több olyan emberbőrbe bújtatott fenevadat ta
lálni, akiket nyugodt lélekkel írnék bele a kétségtelenül hiteles királyi utasí
tásba, de a Bastille ma már nem létezik.

Mi lett az én szép mintagazdaságomból?
Gazdasági gépeim, ekéim, boronáim, traktor, cséplőgép... szépen sorban 

mind ott állottak régi helyükön. Ezeket nem bántotta a háború. Sértetlenek az 
összes istállók és más gazdasági épületek, bár a falak a gyalogsági és gépfegy-
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vergolyók találataitól úgy néztek ki, mintha telefecskendezték volna őket. 
Csak az egyik istálló teteje kapott egy kis tankelhárító ágyú találatot. Ezt 
azonnal helyrehozattam. Éppen esak a mezőgazdasági szeszgyár égett porig. 
Két és fél vagon nyersszesz volt, elszállításra készen, a gyár tartályaiban. Ért
hető, hogy a harcban kifáradt katonák nem sokáig kérették magukat, hanem 
azonnal nekiestek a finom „szpirt“-nek.. Úgy itták ezek az ősemberek a 88 fo
kos nyersszeszt, mint a vizet. Még dicsérték is, hogy „harosij krepki“.

Ittak utána egy kis vizet és rendben volt minden. Természetesen tökéletesen 
berúgtak. Hasznavehetetlenné váltak, ezért kellett a szeszgyárnak elpusztul
nia, nehogy a legénység újból berúgjon.

Ezekben az első napokban majdnem póruljárattam.. Valami elvégeznivalóm 
akadt Vácon és evégből, természetesen per pedes apostolorum, azaz gyalog
szerrel mentem az országúton Vác felé. Kíséretemben volt régi hűséges alkal
mazottam, Gyüre József, kinek éppen akkor szintén dolga akadt Vácott..

Egyszerre csak észrevettük, hogy hátulról, ugyancsak Vác irányába egy fo
golyszállítmány közeledik. Mi akkor még zöldfülűek voltunk. Nem tudtuk, 
hogy milyen veszedelmeket jelent egy ilyen fogolyszállítmány... Megálltunk, 
megvártuk őket. Amikor mellénk értek, felhangzott az erélyes felszólítás: 
Davaj!!!!

Nem értettük. Csak álltunk és bámészkodtunk.
Másodszor is: Davaj!!!!!!!!
Mostmár azonban felénk voltak irányozva a kísérők géppisztolycsövei. Itt 

nem lehetett sokat gondolkozni, mert akkoriban bizony lazán állottak a go
lyók a géppisztolyok csöveiben...

Egy szó mint száz: Nyakoncsiptek mindkettőnket és belódítottak a sorba, a 
foglyok közé. No, mondom Józsi, itt baj van! Ha nem vigyázunk, akkor meg 
sem állunk Szibériáig, lógjunk meg, míg még nem késő..

Akkorban ugyanis, ha egy fogolyszállítmányból az úton megszökött egy
két fogoly, a „szegény kísérők“ úgy segítettek magukon, hogy „pótfoglyokat“ 
szereztek, ahogy tudtak, hogy majd átadhassák a reájuk bízott létszámot.

Mi bizony többször is megkíséreltük a meglógást, amint beértünk Vác vá
rosába, de ezek a kísérő katonák nagyon értették, hogy miképpen kell a fog
lyokat megőrizni. Ok nem a foglyok mellett meneteltek, hanem az oszloptól 
vagy hat-hét lépésnyire jobbról-balról, úgy, hogy mindig szemmel tarthatták 
az egész szállítmányt. Kitanult kísérők voltak ezek. Valahányszor kiódalog- 
tunk a sorból, azonnal ránk ordították a davajt, csakhogy a davajhoz most már 
a jobtvojmaty is zuhogott. Márpedig tudvalevő, hogy a jobtvojmatyot hamar 
követi a géppisztolygolyó is. Kezdtük magunkat nagyon rosszul érezni.
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Azután bekísértek mindannyiunkat a váci rendőrlaktanyába. Voltunk vagy 
százan, alig fértünk el a lépcsőházban, éppen ez volt a szerencsénk. Ez az épü
let valaha csendőrlaktanya volt és én többször megfordultam itt kisebb ügyes
bajos dolgaim miatt. Ismertem a járást. Tudtam, hogy a lépcsőházból egy kis 
lépcső vezet le az alagsorba, innen viszont van egy kijárás az udvarba. A töb
bi már magától fog menni... Józsi mondom, mozogjunk lassacskán a kislép
cső közelébe.. Aztán, ha majd észrevesszük, hogy a davajok egy pillanatra 
nem tekintenek oda, akkor majd hirtelen lefutunk a lépcsőn, a többit majd 
meglátjuk. Úgy is lett. Őreink összebújtak valamit megtárgyalni és mi azalatt 
huss! Lefutottunk a lépcsőn az alagsorba. Sikerült. Rögtön végigfutottnk a sö
tét folyosón és ki az udvarba, végig a fal mellett, ki a hátsó kapu felé.

Jaj I A kapu be volt zárva. Szerencsére volt ott egy WC. a közelben. Ott búj
tunk meg egy időre. Azután, a falhoz lapulva, odaóvakodtam a kapuhoz és ki
tekintettem annak kis kikukkantó nyílásán. Amint riadt arcomat odatapasztot
tam ahhoz a kis nyilához, éppen akkor haladt el ott az utcán egy ismerős de
rék ember, Novotny váci borkereskedő üzletvezetője. Legott megismert. Jaj 
Kegyelmes uram mit tetszik itt csinálni? Semmit, kedvesem, csak elfogtak az 
országúton és visznek.. Nézze csak... talán ismeri itt a házmestert vagy vala
mi effélét... áldja meg az ég magát, nyittassa ki a kulccsal ezt a fene kaput és 
azután húzódjon vissza... én addig megint elbújok a WC-be.

Elment a derék ember. Pár perc múlva megint odaóvakodtam a kapuhoz és 
óh boldogság, már nem volt kulcsra zárva, kisurrantunk Gyüre Józsival, aztán 
rohantunk le Dunapartra, úgy iszkoltunk hazafelé a bozótos partok mentén. 
Nem kellett nekünk betonút, nem is látott minket az hosszú ideig. Megmene
kültünk.

Áldja meg az Isten azt a jó embert.
Újult erővel fogtam elpusztult gazdaságom helyreállításához.
Március 15-én aztán kiadta a debreceni kormány a „Nagybirtokrendszer 

megszüntetéséről szóló 600/1945.ME.sz.“ rendeletet. Összehívtam volt alkal- 
mazottaimat. Csupa 20-30-40 évre szolgáló derék hűséges embert, akik közül 
a legtöbbnek már a szülei és nagyszülei is itt szolgálták az én szüléimét és 
nagyszüleimet. Összehívtam őket és kijelentettem előttük, hogy ne szégyen
kezzenek és csak bátran igényeljenek földet az én volt birtokomból, mert hi
szen ha az már nem lehet az enyém, akkor én sokkal szívesebben fogom azt 
régi hűséges alkalmazottaim kezében látni. Ebben azután nem is volt semmi 
hiba.

A községi földigénylő bizottság egyszeriben kiosztotta minden talpalatnyi 
földemet. Szétszedődtek ekék, boronák, gépek. Az ekék kerekeiből legna-
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gyobbrészt kis kézi targoncák, kordék lettek. A nagy gépekből összekalapált 
ócskavas.

Meg vagyon Írva az Evangéliumban;... Elosztották maguk között ruháimat 
és köntösömre kockát vetének....

Mindezt komiszkodás gyűlölködés nélkül, valaminő gyermeki naivsággal 
rombolták és szedték széjjel. Én magam soha egyetlen rossz szót nem kaptam 
a felszabadult néptől.

Nekem nem hagytak semmit.
Ekkor derék volt alkalmazottaim megsajnáltak minket. Összejöttek és ma

guktól elhatározták, hogy ez így nem jól van, mert ők csak nem hagyhatják az 
ő volt gazdájukat éhenveszni, hiszen annak is élnie kell valamiből.

Adtak is használatra három hold földet.
Bizony, bizony ennek a három hold földnek köszönhettük, hogy őszre már 

nem néztünk éhínség elé. Mi kerten, feleségemmel, kemény nehéz munkába 
fogtunk most., segítségünk nem volt, mert mindenki saját kapott földjével 
volt elfoglalva. Igaerő pedig nem volt sehol. Magunk törtük, ástuk, kapáltuk 
fel a földet. Magunk vetettük el azt a szedert-vedert magot, amihez hozzá tud
tunk jutni és saját két kezünkkel dolgoztuk meg kicsi földünket.

Megtanultuk, hogy milyen rettenetesen fáradságos is az az állandó föld
munka, különösen azoknak, akik fiatal korukban nem szoktak ehhez. Kapá
lás, kaszálás látástól vakolásig. Hólyagosra feltört tenyerekkel, izomláztól 
sajgó hátakkal dolgoztunk mi kerten napestig, végig az egész esztendőn át.

Megható volt régi, volt alkalmazottaink ragaszkodása. Hol az egyik, hol a 
másik hozott valamit. Valami ennivalót, hogy ne haljunk éhen. Pedig őket is 
teljesen kűríterték az átvonuló csapatok, harc, tűzvész. Sertéseiket, csirkéiket 
elvitték a mindig éhes katonák.

Volt a jóemberek között olyan is, aki évekkel ezelőtt szolgált nálam, azután 
vagy hetven kilométernyire innen önállósította magát valahol a Jászságban, és 
onnan is eljött hozzám. Hozott egy jókora darab vajat, mert meghallotta, hogy 
szükségben vagyok.

Volt olyan is, aki valaha csak napszámosként állott szolgálatomban és most, 
tizenhat kilométerről, gyalogszerrel jött el hozzám (akkor még nem jártak a 
vonatok), hogy egy kis túróval segítse ki volt kenyéradóját. Oda-vissza har
minckét kilométert gyalogolt ezért.

Hányszor, de hányszor állottunk úgy, hogy szegény feleségem holnap már 
nem tudott volna főzni, mert nem volt mit és akkor mindig befutott a jó em
berektől valami. Mintha a derék emberek kezei által maga a jó Isten küldte 
volna a segítséget az utolsó pillanatban.
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Lehet, hogy egyszer majd leírja valaki a második világháborút követő idők 
ínségét, borzalmait, kegyetlenségeit. Álljon akkor itt ez a néhány sor annak 
bizonyítására, hogy milyen jószívű ez a mi magyar népünk és ha voltak is hol
mi eltévelyedések, ha voltak is borzalmak, azok csakis félrevezetettségből és 
nem lelki romlottságból eredtek.

Gyermekkorom legkedvesebb olvasmánya Robinson Crusoe élete volt. Me
lyik gyermeké nem? Most én voltam Robinson Crusoe, Feleségem pedig a hű
séges Péntek. Robinsont a tenger hullámai vetették partra és ő az elhagyott ha
jóroncsról szedegette-találgatta magának össze az élethez szükséges eszközö
ket.

Engem ugyan nem a tenger, hanem az Elet hullámai vetettek partra, de én 
is apránként szedegettem össze a sok szétdúltság és rom közül a mindennapi 
élet újrakezdéséhez szükséges holmikat. Eltört, réges-régen eldobott lapát a 
haraszt alatt, nyeletlen kapafél (azaz fél kapa) a szemét között. Emitt egy da
rab tüskéssodrony, amott egy elkopott, rozsdás reszelő.... kincsek, kincsek.

Azután egyszer csak megjelent egy rendelet, melynek értelmében minden 
volt erdőbirtokosnak megengedték, a már megkért és annak idején engedélye
zett erdővágás terület kitermelését. Én sajnos, nagyon erdőkímélő ember lé
vén, soha sem kértem többre mint a legszükségesebb famennyiség kitermelé
sére engedélyt.

Most megadtam ennek az árát, mert erre a télre csak másfél holdnyi akácos 
kitermelhetésére kértem engedélyt. Ezt meg is kaptam. Ez a kis akácvágás 
volt az én igazi hajóroncsom, ahonnan lassú felemelkedésem elindult. Fáért 
cseréltem egy öreg, kontyos tyúkot és egy vén tetves, koszos kecskét. Mid 
kecske naponta mindössze egy fél litert adott, mert ha többet adott volna úgy 
semmi fáért, pénzért sem lehetett volna Micit tulajdonosától megszereznünk. 
Ez a Mici igazában nem is volt már Mici, hanem inkább Mária néni. Nagy
asszony. Vénasszony. Tetves, fekete és inkább büdös vénasszony. Az én fele
ségem fejte és adott naponta fél liter tejet. O de sokat is ért akkor ez a napi fél 
liter tej.

És az első tyúkunk!
Kiskontyosnak hívtuk. Még 1949 őszén is így hívtuk, pedig már 1945. ta

vaszán is kimustrált vénség volt ő, különben semmiképpen sem tudtam volna 
megszerezni. Minden évben végigkaszált a mi vidékünkön a baromfidögvész, 
minden évben elvitte a fiatal baromfínemzedéket a tyúkpestis, diftéria, ba- 
romfíkolera. A mi vén Kiskontyosunk minden veszedelmet simán átvészelt és 
magában maradt meg, mint vén őstölgy a pusztaság közepén. Szent áhítattal 
kezeltük a Kiskontyost. És mit jelentett az új Robinsonéknál az első saját
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tyúkjuk által tojt tojás?
Azután, honnan, honnan, nem, visszakerült hozzánk az egyik, rég elveszett

nek hit szamarunk. Szamárcsődör volt. Mindig ordított. A harcok előtt az én 
szamaram volt. Elhajtották. Ordított. Új „tulajdonosa“ megtalálta. Neki is 
mindig ordított. így került vissza hozzám.

Két különböző eketaligából összeeszkábáltam egy kiskocsi féle alkotmányt. 
Mind a négy kereke más és más nagyságban büszkélkedett, de ez a recsegő 
szörnyszülött mégis csak kocsiféle volt és már lehetett vele egyet s mást ide- 
oda hordani. Nagy dolog volt ez akkor.

Egy ízben valami dolgom akadt Sződön, a tőlünk kb. 8 kilométernyire fek
vő községben. Utam a volt birtokom mellett vezetett keresztül. Az egyik táb
lán egy embercsoportot láttam. Mintegy négy óra múltával ugyanott sétáltam 
hazafelé és ugyanúgy találtam ugyanazt a tanakodó társaságot. Csakhogy ez
úttal megláttak engem ők is és legott odajöttek hozzám, egy furcsa kéréssel.

Ezt a táblát utalták ki nekik földosztás során. Nincstelen parasztok a szom
szédból. Ez a tábla azonban kissé csücskösre megy ki és ők sehogyan sem 
tudják maguk között igazságosan kimérni. Mérném ki én és osztanám ki kö
zöttük. A volt birtokos, szépen nekilátott és igazságosan kiosztotta korábbi tu
lajdonát az égénylők között. Nagyon megköszönték és igen meg voltak elé
gedve.

Jó emberek megsúgták nekem, hogy hol találhatnám meg az én egyik ki
csiny választott csikómat a szomszéd faluban. El is mentem érte. Vissza is 
hoztam. Szép kis mezőhegyesi nonius kancacsikó volt, kis ütés a jobb sze
mén. Sovány volt szegény, mert alig kapott enni. Én pedig csak tovább kop- 
laltattam mindaddig, amíg meg nem szűntek az erőszakos lóelrablások.. Félig 
vak, csontbőr kis állatot nem visz el senki tőlem, mert az ilyen nem kell sen
kinek. Amint azonban megszilárdult a helyzet és megszűntek az erőszakosko
dások, rögtön elkezdtem őt zabbal tömni és hatalmas csontos gyönyörű, iga
zi mezőhegyesi fajta kanca lett belőle. Később aztán visszakerült hozzám az 
én öreg pistlovacskám is.

Ez se kellett a katonaságnak, mert huszonhárom éves lóvénség volt, afféle 
igazi kis galíciai ponilovacska.. Összefogtam ezt a kis vénséget a szamárral, 
befogtam őket az eketaligákból összeállított kocsifélébe és most kettes
fogatom volt.

Kint kapálgattam egyszer a kukoricámat, amikor észrevettem, hogy áll va
laki a hátam mögött. Egy fiatal orosz katona volt.

Megszólított: Mit csinálsz Papa? Látod, kapálok.
Odalép. Kezébe fogja kapámat. Nézi, nézi, pengeti, fogdossa.
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No mi az? Nem láttál még ilyent?
Nem. Nálunk nem használnak efféléket az emberek. Nálunk mindent a gé

pek csinálnak.
Ezzel elkezdi magyarázni nekem az orosz rendszert. A kolhozokat, szovho- 

zokat. Traktorokat.
Olyan képet vágtam mindehhez, mintha sohase hallottam volna még ezek

ről. Láthatólag tetszett neki, hogy íme, magyarázhat valamit az „elmaradott“ 
öreg magyarnak. Amikor már mindent megmagyarázott nekem, akkor meg
kérdeztem a fiút:

Azután, ha nálatok mindent a gépek csinálnak, hogyan trágyázzátok istálló
trágyával a földeket, kézierő nélkül?

És a felelet: Nálunk nem kell trágyázni. Az orosz föld olyan jó, hogy azt 
nem szükséges trágyázni.

Hát ez az! Oroszország olyan óriási szűzterületekkel rendelkezik, hogy ős
erőben lévő fekete földjei még évtizedekig bírhatják a termelést, trágyázás 
nélkül. Traktorok, kombájnok beállítása nem ütközik nehézségben ennek fel
ső határa nincs.

De mit csináljunk mi magyarok? Nekünk itt a mi szép, de kicsi hazánkban 
csak a meglévő földünkön kell többet és többet, jobbat termelnünk, hogy 
megélhessünk rajta. Ehhez pedig nem nagy területek gépi gyötrése kell, ha
nem trágya, trágya és harmadszor is trágya.

Egyik vasárnapon fát vágtam az udvaron, hogy legyen mivel megfőzni az 
ebédünket.

Fiatal orosz katona lépett hozzám, megérintette vállamat és így szólt: Papa, 
nem szabad ma fát vágni. Ma voszkreszenyje van és vasárnap szépen imád
kozni kell, így: (összetette kezeit), de nem szabad dolgozni! Jól van kedve
sem, tudom én azt, de látod, én most jöttem haza a templomból és össze kell 
aprítanom a fát, hogy a feleségem megfőzhesse az ebédünket. Na jól van pa
pa, csak készítsd el a szükséges fát, de azután imádkozzál, mert ma 
voszkreszenje van.

Fiatal orosz katona volt, alig lehetett több 24 évesnél. Ez tehát már 1920. 
óta született és az új orosz rendszerben nevelkedett.

Őszre betakarítottunk feleségemmel néhány mázsa kukoricát, ötven kiló ba
bot, néhány kiló krumplit és a kukoricánk között vadon felnőtt dohányból 
annyit, amennyi az én hűséges Társpéntekem - feleségem - dohányszükségle
tét kielégítette. Én ugyanis nem dohányoztam. Ebben a tekintetben nőuralom 
van minálunk, a nő dohányzik, a férj, nézi.

Az első téli szükségletünk már megvolt.
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A huták
Nagy dolog történt ezen a télen: Visszakaptam ötven hold földet és annyi 

romos épületet, amennyi - ha kijavítom azokat - elegendő lesz egy ötvenhol- 
das kis gazdaság berendezéséhez. Most már el lehet kezdeni a komoly építő
munkát.

Folytattam a csereberélést. Elsóztam a szamarat és vettem helyébe egy lo
vacskát. Azután eladtam a két lovamat és vettem a kettő árán egy nagyobb lo
vat. Kimustráltuk a vén kecskenénit és vettem, cseréltem két növendéküszőt. 
Most már volt két szegődményes emberem is (a régi alkalmazottakból) és ed
dig csereberéltem az állatokat, amíg sikerült két bivalytehenet szereznem, ké
sőbb pedig az összes, lassan összegyűjtött állataim eladása árán egy szép nagy 
kancát. Ezt most már összepárosíthattam az időközben felcseperedett nonius 
csikómmal. Meg volt az első rendes, munkaképes igásfogatom.

Mindez, így olvasva bizony egy kissé érdektelennek látszik. Talán eljön 
egykor az az idő, amikor az emberek kérdezni fogják egymástól, hogy mikép
pen is lehetett az, amikor az ország-világdúlás után valaki újból nekikezdett 
gazdasága szervezésének, a semmiből.

Jött az első gabonatermésem. Megsegített a jó Isten, mert igazán jó termé
sünk lett. Vettem mindjárt egy tehenet, üszőt, borjút és négy szép bárányt. 
Megint szép kis állatállományom volt, csak a Pista béresem nem bírt sehogy- 
sem a lusta bivalyokkal.

Ez a Pista nagyon jó fiú volt, csak egy kissé ütődött. A pesti jassznyelven 
ezt dilisnek mondják. Egyetlen nagy hibája volt az, hogy rettenetes ocsmá- 
nyul tudott káromkodni és szünet nélkül káromkodott. Egyszer aztán előkap
tam a fiút: Mondd csak Pista, szereted hajtani a Rigót meg a Galambot? Jaj 
kérem lusták ezek a dögök, rettenetesen lusták, alig lehet velük szántani. Na 
jól van Pista! Eladom a két bivalyt és veszek majd az árukon két tinót, de csak 
azzal a feltétellel, ha megígéred, hogy két álló héten át nem fogsz káromkod
ni.

Meglett a két tinó. Pista megtartozta adott szavát. Betege lett, az igaz, de 
megtartotta. Számolgatta, olvasta a napokat és amint letelt a tizennégy nap, 
boldogan kezdett újból káromkodni. Úgy emlékszem, hogy kétszerannyit ká
romkodott ezután, hogy behozza a mulasztottakat.

Erkölcspedagógiám megbukott, de a két tinó megvolt és egy év múlva két 
szép ökör lett belőlük. Pista pedig tovább káromkodott.

1946 tavaszán tíz liter lencsét csereberéltem. Ezt elvetettem, magam gyom
láltam, kapáltam feleségemmel. Nyár derekára kilencven liter lencsénk lett 
belőle. A következő évben ezzel a maggal már egy egész hold földet tudtam
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elvetni. Termett hét métermázsa, ebből már jutott lencsefőzelékre is. 1948- 
ban mát öt holdat tudtam lencsével elvetni és termett negyvenhat métermázsa. 
Három év alatt tíz literből negyvenhat métermázsa.

Ó te áldott magyar föld.
Javítottam, foltozgattam, építettem kis gazdaságomat. Látástól vakolásig 

dolgoztunk, de esténként már fehér, vetett ággyal, ízletes vacsorával várt rám 
az én drága életpárom..

Gyarapodott az állatállomány. Szaporodott a gazdasági felszerelés. Háti
zsákban hoztam Hortobágyról két kis mangaliea malacot. Két év múlva vízi
lószerű óriási hízó lett belőlük. A „Hortobágy“ meg a „Berettyó“.

Ezen a télen megteltek már az újonnan beszerzett zsírosbödönök is és em
berséges képet mutatott az éléskamra is, a sonkák, kolbászok és perzselt
füstölt szalonnatáblák sokaságával.

Megszületett a zsellérből a „kulák.“
Egyszer azt mondta nekem egyik ismerősöm: Minek dolgozol annyit? Mit 

fogsz csinálni, ha már mindent ilyen szépen felépítettél, összegyűjtöttél és 
majd megint elveszik?

Mit fogok csinálni? Akkor majd megint újrakezdem. Annyiszor fogom új
rakezdeni, ahányszor elveszik.

A gyilkosság
Amikor 1946. tavaszán, földjeimből visszakaptam ötven holdnyi darabot, 

természetesen segédmunkaerőről, gazdasági alkalmazottakról is kellett gon
doskodnom. Régi alkalmazottaimból többen is vissza akartak lépni szolgála
tomba. Azonban ötven hold és benne esak mintegy harmincöt hold volt a 
szántóterület. így mindössze két szegődményest tudtam visszafogadni.

Ezek egyike egy Szabó Mihály nevű pöttömnyi ember volt, kit kocsisnak 
fogadtam fel, mert korábban is kocsis volt a gazdaságomban. Alacsony ember 
volt ez a „Misa“, de kis termete ellenére minden rábízott munkát tökéletesen 
el tudott végezni. Megbízható, hűséges, derék és ügyes kis ember volt, szeret
te a lovakat, együtt érzett velem, kis gazdaságom felvirágoztatásában. Talán 
egyetlen kis rendellenessége volt az, hogy két deci bortól már keresztben áll
tak a szemei és fél liter bor, már leverte a lábáról. Nem bírta az ital. Miután 
egyáltalán nem volt italos természetű ember, így ezen hiányosságából kifo
lyólag soha baj nem támadt.

1949-ben már tilos volt az egyéni gazdaságok gabonatermését a saját ma
jorban kicsépeltetni, hanem mindenkinek a közös szérűre kellett hordatnia a 
gabonáját. Ezt a sok és sokféle gabonát természetesen váltott őrséggel kellett
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éjjelente tűz kitörése ellen őriztetni.
Hordás idején történt, hogy egy környékbeli faluban aratóünnepet rendez

tek. A helybéli földíves szövetkezet elnöke megkért engem arra, hogy bocsás
sam rendelkezésükre homokfutó kocsimat, kocsisomat és lovaimat, hogy az 
aratóünnepre készülőket oda elvigyék.. Természetesen beleegyeztem, de az
zal a kikötéssel, hogy Misa kocsist valahogyan le ne itassák, mert egyáltalá
ban nem bíija az italt. Megígérték és erősen fogadkoztak, hogy legkésőbb es
te 8 órára itthon lesznek. Ebből persze nem lett semmi.

Misát szegényt jól leitatták és csak éjféltájban vergődtek haza, de hát arató
ünnep volt és az ilyen aratóünnepen történteket mindig megbocsájtó szemmel 
kell nézni.

Misa másnap tökéletesen végezte napi munkáját, pontosan kelt, együtt men
tünk ki a földekre dolgozni és az elmúlt éjjel történtekért nem pirongattam 
meg, nem is esett erről szó közöttünk.

Feltűnt azonban nekem már akkor, hogy Misa nagyon hallgatag szomorú, 
levert. „Macskajaj“ gondoltam, majd elmúlik. Szomorúsága bizony nem múlt 
el, sem aznap, sem másnap, sem harmadnap.

Az aratóünnep egy vasárnapi napra esett. Rákövetkező szerdán este nyolc 
órakor, - éppen vacsoránál ültem - megjelent nálam Misa és arra kért, hogy 
adnék neki tíz forint előleget, mert szüksége lenne erre a pénzre. Mindig hoz
zám fordultak embereim és én mindig szívesen kisegítettem őket. Most is 
azonnal odaadtam neki a tízforintost. Megköszönte és visszavonult, én pedig 
vacsora után nyugovóra tértem.

Misának ezen az éjjelen tűzőrségen kellett lennie a közös szérűn.
Másnap a reggeli befogásnál Misa nem jelent meg. Tudva az ő lelkiismere

tességét, nem akadtam fenn ezen, hanem úgy gondoltam hogy éjjel őrségen 
lévén, bizonyára elaludt és majd kijön utánunk. Nyugodtan mentem ki a föl
dekre, a másik szegődményesemmel.

Reggeli táján aggódó felesége jelent meg azzal a meglepő hírrel, hogy Mi
sa egész éjjel hiányzott, nem volt az őrségen sem és most sem tudja, hogy mi 
történhetett vele. Én még mindig azt hittem, hogy talán becsípett a kocsmá
ban és mint berúgottat, elvitte a rendőrség a legközelebbi őrszobára, hogy 
aludja ki magát. Biztonság okáért azonban áttelefonáltam a községházáról a 
rendőrségi őrszobára, hogy megtudjam, ott van e az én emberem. Nem tudtak 
róla semmit. Erre hivatalosan bejelentettem Misa eltűnését, mert már har
minchat órája hiányzott.

Másnap reggel megtalálták szegény Misát a sekély vízben, a Dunaparton.. 
Órája kilenc óra és tíz percet mutatott. Alig egy órát élt még azután, hogy tő-
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lem eltávozott.
Néhány nappal ezután egy este nyolc óra tájban megjelent nálam két 

„dinnyekereskedő“. Rövid bevezetés után igazolták magukat, mint államvé
delmi nyomozók és felszólítottak, hogy azonnal kövessem őket autójukba. 
Miután éppen akkor érkeztem meg egy forró nyári nap gazdasági munkájából, 
csak shortban és ingben voltam.

Feleségem gyorsan kihozott nekem egy nadrágot és egy kabátot, de a nyo
mozók visszatartották őt azzal az indoklással, hogy:

„Erre már nem lesz szüksége neki...“
Képzelhető a szegény asszony idegállapota.
Engem autón a közeli városba (Vác) vittek. Ott leadtak az irodában, az ada

taim felvétele végett. Mindenek előtt levették a nyakkendőmet, nadrágszíja
mat és cipőfűzőimet. Ez rendes szokás volt a mindenkori letartóztatottaknál. 
Mialatt személyi adataimat felvették, bepillantottam a nagy nyilvántartó 
törzskönyvbe. Ott pedig nevem mellett az állott: Politikai bűntény.

Na jól kezdődik!
Innen levezettek a pincében ahol egy kis hideg magánzárkába zártak. Fek

hely nem volt, de ehelyett két bakra fektetett széles ajtó pótolta azt. Nem vol
tam egyedül, mert millió bolha és poloska osztotta meg velem rabságomat. A 
poloska nem bánt engem, de a bolháknak úgy látszik annál jobb csemege va
gyok. Viszont vakaróznom szabad volt, mert körmeimet nem vágták le. Eze
ket nem tekintették veszedelmes fegyvernek.

Vizeletszag. Nagy kemény és szúrós bütykökként emelkedtek ki az anyás
csavarok és az én ajtófekhelyemből, illetve fekhelyajtómból. A főhiba azon
ban az volt, hogy rettenetesen hidegnedves volt az a pince. Fáztam. Rettene
tesen fáztam. Aludni próbáltam, de amint elaludtam, minden órában (vagy fél
órában) bejöttek, nevemen szólítottak, hogy ne aludhassak. Ez alighanem 
hozzátartozik a nyomozás pszihotechnikájához..

Éjféltájban, amikor már minden elcsendesedett és sötétség borult a pincefo
lyosóra, benyitott hozzám két polgári ruhás „nyomozó“ és felkísértek az eme
letre. Kihalt volt akkor már az egész épület. Egyetlen szoba volt csak kivilá
gítva, ebbe vezettek. A szoba egyik oldalán egy asztal állott, mellette szék, a 
széken egy polgári ruhás fiatalember ült, alig lehetett több huszonkét-huszon- 
öt évesnél. Ez volt a főinkvizítor.

Azután kezdetét vette a kihallgatás.
Igen udvariasan kezdődött. Kikérdezett a gödöllői vadászatok felől, meg ar

ról, hogy miként is volt az, amikor az olasz király Gödöllőn vadászott. Azu
tán lovakról, lóversenyekről, gazdálkodásról, termésről, időjárásról cseveg-
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tünk. Mindezt csendes, udvarias formák között. Közben azonban a hátsó aj
tón bejött a szobába egy második, majd egy harmadik polgári ruhás „nyomo
zó“. Kivétel nélkül fiatal fiúk voltak, majdnem afféle „srácok“. Én háttal ál
lottam az ajtónak. Ekkor lassan kinyílt az és bebújt rajta egy negyedik i^ú. 
Óvatosan jöhetett be, mert nem vettem észre amikor bejött, csak egyszerre ott 
volt a hátam mögött.

Éppen főinkvizítor egyik kérdésére adtam választ, amikor minden beveze
tés nélkül egy hatalmas ökölcsapást kaptam, balról az arcomba. Jól emlék
szem erre a reccsenő csattanásra, pontosan úgy hangzott, mint az ökölcsapás
ok a cowboyfilmek bokszoló jeleneteiben. (Ebből látom, hogy eléggé hűen 
adják vissza ezt a hangot a filmek). Ez az ütés egy jóképű horogütésnek volt 
szánva. Tagadhatatlanul ügyes ütés volt, balkézzel, hátulról. Ezért utólagos el
ismerésem annak a nyomozónak. Igaz, hogy kissé magasan talált és csak bal 
felső állkapcsomat és a bal szememet érte, különben bizonyára „kiszámoltak“ 
volna engem. így azonban csak a bal felső szemfogam tört derékba, és a bal 
felső fogsorom végig meglazult (ma is kotyogósak) és bal szemem dagadt be 
rögtön.

„Black eye“-nek hívják ezt az ánglius verekedők.
A hatalmas és nem várt ütéstől persze földre kerültem, de eszméletemet 

csak egy pillanatra veszítettem el, a másik pillanatban már észnél voltam és 
azt vettem észre, hogy fölém hajolnak és a fülembe kiáltják: „Hogy halt meg 
Szabó?!!

Nem tudom, volt a válaszom. Ezt a kérdést többször megismételték, de én 
mindig csak azt válaszoltam, hogy „Nem tudom!“

Nem tudod?!... Úgy?!... Majd megtudod mindjárt!!
Állj a falhoz!
Elém toltak egy széket.
Vesd le a cipőidet!
Nyári tornacipőben voltam. Levetettem őket.
Húzd le a zoknijaidat!
Lehúztam. Elvették. Betömték vele a számat.
Térdelj le a székre és fogd meg a szék támláját felülről!
Megtettem, mert nem tehettem egyebet. Különben is, akkor még nem tud

tam, hogy mi következik.
Hozzátok a gumibotokat!
Akkor aztán gumibottal a kezében mellém állt az egyik ifjonc és teljes ere

jéből végigvágott gumibotjával a meztelen talpamon.
Ó te Istenverte angol, aki elhoztad a gumifa magját annakidején, abba Ion-
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doni botanikus kertbe.
Hogyan halt meg Szabó?
Nem tudom!
És akkor már záporként hullottak a gumibot csapások mindkét talpamra, 

lábikráimra, fejemre, vállaimra, karjaimra.
Ketten, hárman is csépeltek, kéjjel és gyönyörűséggel, szadista élvezettel. 

Húsz-huszonöt éves fiatal suhancok a hatvannégy éves embert..
Osztályharc. Osztálygyűlölet.
Bevallód?!
Nincs mit bevallanom.
Folytassátok!
Most már kivették a zoknit a számból, mert látták, hogy nem ordítozom. Fe

jemre borítottak egy gumilepedőfélét, azután újból csépelni kezdtek. Kaján 
dühvei.

Hozzátok az injekciós tüt!
Kaptam injekciót mindkét lábikrámba. Nekem azonban úgy látszik, olyan 

négerféle idegrendszerem van, hogy semminő hatást nem gyakorolt rám az ő 
injekciójuk.

Hozzátok a villanygépet!
Valaminő indukciós áramgépet forgattak, testemhez szorították annak sar

kait. A gép el lehetett romolva, mert alig éreztem az áramot, olyan gyenge rá
zásokat kaptam. Sajnos elfelejtettem, hogy most rángatóznom illene és így 
hamarosan észrevették, hogy a gép nem jó. Elvitték.

Ezután hasrafektettek engem. Egyik a fejemre ült, a másik az alfelemre, a 
harmadik elővett egy tollat és csiklandozni kezdte a talpamat. Amikor a Iában 
a csiklandozástól megrándult, azonnal odavágtak a gumibottal. (Csak jóval 
később jöttem rá arra, hogy mit akartak azzal a tollal való csiklandozással. Ez
zel tapogatták ki, hogy hol érzékeny még a talpam és hol van már annyira 
szétverve, hogy elvesztette ott az érzékenységét. Ahol megrándult a libatoll- 
tól, ott van még érzékenység, hát oda kell ütni!)

Le kellett ülnöm a földre, hoztak egy vastag botot és megkísérelték, hogy 
gúzsba kössenek engem. Ezt azonban hiába erőltették, mert az egyik térdka
lácsom el lévén törve, az a lábam nem hajlik be teljesen. Erőltették, hogy 
mégis behajtsák és áttolhassák alatta a botot. Ez az erőltetés nem volt éppen 
kellemes. Végre abbahagyták ezt a gúzsbakötés! gyakorlatot. Ehelyett hoztak 
egy karszéket. Arra kellett, a földön ülve, lábaimat felraknom, majd hátamat 
fel kellett emelnem a földről. Mindkét kezembe nyomtak egy-egy nehéz iro
dakönyvet.
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Most repülj!
Ha hátraereszkedtem, akkor már hullottak is a gumibotcsapások a fejemre 

és a vállaimra, hátamra.
Repülj!
Repülőgépmozdulatokat kellett tennem a nehéz könyvekkel. Majd szétsza

kadt a hátam. Elvégre is, egy hatvannégy éves hát, már nem egészen hajlé
kony.

Vallasz?
Nincs mit!
Lefektettek egy hosszú asztalra. Megint egyik a vállaimra, a másik a lába

imra ült. Akkor elővették a nagybotot és elkezdtek csépelni, kezdve a testem 
leghúsosabb részétől, végig a vesetájékomon, gerincemen. Hol a vastag bot
tal, hol a gumibottal.

A „kezelés“ eme szakaszában teljesen szétmállott vastag sátorvászonból ké
szült shortom..

A fiatal főinkvizitor azonban csak intett, de nem nyúlt hozzám egy újjal 
sem. Ezt a pribékek végezték el.

Éjfél után három óra lehetett, már pirkadt a hajnal amikor a főinkvizitor ki
jelentette, hogy: „No, mára talán már elég lesz, holnap éjjel folytatjuk!“.

Lekísértek a pincébe, de el kellett mennünk az őrszem előtt. „Kezelőorvosa
im“ a legszigorúbban figyelmeztettek: Ne meij sántítani az őrszem előtt, kü
lönben nagy baj lesz!

Azonnal „kapcsoltam“ hogy ezek nem fognak megölni (pedig az előbb még 
meg voltam győződve arról, hogy innen csak a Dunába kerülök, mint haszna
vehetetlen, névtelen hulla.). Ha gondjuk van arra, hogy az őrszem se vegye 
észre, hogy valami nincs rendben velem, nos akkor aligha fognak engem most 
„kinyírni“.

Másnap éjfélkor újra kezdődött a kihallgatás. Később megtudtam, hogy fe
leségemet aznap értesítették a szomszéd faluból, hogy ott kifogták a hullámat 
a Dunából. Szerencsére, nem az enyém volt az a hulla. El lehet képzelni sze
gény feleségem állapotát, amint ezt a hírt megvitték neki a résztvevő jó lel
kek.

Enni, inni nem adtak. Szerencsére akadt egy derék idősebb rendőr, aki tud
ta, hogy ki vagyok és ez titokban minden nap adott be nekem egy tányér fő
zeléket.

Körülbelül a harmadik éjjel történt, hogy amint ismét felhozattak „kezelés
re“ a főinkvizitor ráütött egy iratcsomóra az asztalán és így szólt hozzám: No 
most már a te Istened se ment meg téged az akasztófától! Most már mond-
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hatsz amit akarsz, tagadhatsz ha akarsz, de úgyis akasztófára kerülsz, mert 
barátod T.J., akit szintén behoztunk, bevallotta, hogy Szabó Mihályt a te fel- 
bujtásodra ő ütötte agyon és te azért öletted meg, mert te is kém vagy és Sza
bó tudott erről. Ezért tettétek el láb alól. T. J. mindezt bevallotta, sajátkezűleg 
aláírta a vallomást jegyzőkönyvet (ezzel ráütött az iratcsomóra), itt van az alá
írása, márpedig az új rendtartás szerint, nem lehet visszavonni a rendőrség 
előtt tett vallomást, megkapod a kötelet!

...., és amint láttam, hogy ráüt az iratcsomóra, de nem mutatja fel T.J. alá
írását, azonnal kapcsoltam, ismét és azonnal tudtam, hogy hazugság az egész 
vallomás ügy. egyrészt azért, mert T.J.-t ismerve, lehetetlennek tartottam, 
hogy ő valaha is hamis vallomást tegyen, de másrészt és főként, teljesen lehe
tetlennek tartottam azt, hogy ha az iratcsomóban lett volna az aláírt vallomás, 
úgy ne mutatta volna azt fel nekem, hanem csak ráütött az iratra. Tehát, ha va
lóban birtokában lett volna az a vallomás, azt azonnal felmutatta volna, rájöt
tem, hogy csak blöfföl a fiú, így engem hidegen hagyott az akasztófa árnyé
kának emlegetése.

Ezen a napon nem vertek meg.
Az ötödik napra virradó éjjel is a bolhák seregétől és a kegyetlen hidegtől 

eltekintve, nyugodtan töltöttem, leginkább ülve, mert az a részem, ahol ülni 
szokás, sajgott ugyan, de mégis enyhébben, mint az összevissza vert csontok, 
kezek, lábak, talpak.

Az ötödik reggelen, már világos volt, amikor felhozattak a földszintre. Be
vezettek a konyhába és ott egy valós rendes ebédet kaptam. Levest, marhapör
költet és túrós csuszát. Ezt követően felkísértek az emeleti kínzóterembe, ahol 
a főinkvizítor igen barátságosan így szólt hozzám: Most hazamehetsz. Nem 
csináltál semmit. Szabó Mihály öngyilkos lett. Azt az egyet azonban meg kell 
mondanom neked, hogy ilyen kemény legény még nem volt a kezeim között.

Ez volt talán a legnagyobb dicsérő elismerés, melyet valaha is kaptam.
Meztelen üleppel mentem végig a városka utcáin. Nem szégyelltem maga

mat. Eddig még nem sok halandón verték rapityára a shortot.. Akinek nem tet
szik, ne nézzen oda.

Hazaérve még az ismeretlen vadidegenek is a nyakamba borultak és úgy 
üdvözöltek, mint aki a másvilágról jött vissza.

„Illetékes helyen“ pedig összedugták a fejeiket és levonták a következtetést; 
Most nem sikerült, nem baj, majd sikerül legközelebb..

Ma négy éve ennek (1953) de talpaim alatt még ma is afféle félbevágott te
niszlabdákat érzékelek, lábszáraim, sípcsontjaim még mindig tele vannak a 
zúzódások okozta foltokkal, kezeimen is nagy fehér foltok éktelenkednek ott.
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ahol a gumibot csontokat ért.
Ocsmány história volt ez. Mégis meg kellett ennek is történnie, mert egy 

olyan változatos, mozgalmas élethez, mint amilyen az enyém, bizony hozzá- 
illik ez a kis epizód is.

Tagadhatatlanul szép volt az a balkezes horogütés hátulról, ha mindjárt nem

A szerző letartóztatása előtt, és a kiszabadulása után.

is talált pontosan oda, ahova szánva volt, de hát hátulról, esti világítás mellett 
nem is könnyű pontosan célozni.

Az ,,inkvizítorok“ következtetése „helyesnek bizonyult.
Nemeskéri-Kiss Géza csak néhány hónapra szabadult meg az állambizton

sági emberek kezéből. A neheze, még hátra volt, mert később tizenhárom hó
napot kellett, bírósági ítélet nélkül különböző internálótáborokban, a már 
közismert viszonyok között letöltenie.
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Szász Ferenc

A lsógöd  1956-ban

Azóta sok víz lefolyt a Dunán. Nagyon sokan nyilat
koztak, elmondták élményeiket, emlékeiket a nagy 
időkről. Arról a csodálatos két hétről, amikor a történe
lem ismét megcsalt bennünket.

Az alábbiakban - hála Istennek még élő - résztvevő 
emlékezik.

Kéziratát változtatás nélkül adjuk közre.
„A Gödi Körkép 1994. szeptember 14-i számában 

megjelent 1956 eseményei Gödön“ című tájékoztatás
hoz szeretnék egy hiteles kiegészítést közreadni. 

Megjegyezni kívánom, hogy egy ilyen történelmet 
formáló, világra szóló esemény községünket is felrázta és nem csak úgy, hogy 
„leszálltunk este a Pestről fél nyolckor induló személyvonatról és megalakí
tottuk“ az Alsógödi Községi Forradalmi Tanácsot.“

Az ismert budapesti események hatására : 1956. október 25-én 10 órakor 
Zádori Bertalan és neje tanárok kezdeményezésére nagygyűlést hívtak össze 
a Kossuth téren, amelyet a gödi polgárság és a kivonuló iskolák zsúfolásig 
megtöltöttek. A téren - amelyet nemzeti zászlók díszítettek - egy emelvény 
állt. A himnusz eléneklése után az ünnepség elkezdődött. A háromszínű ko
kárdát viselő tömeg lelkesen és felszabadultan énekelte a nemzeti imádságot, 
az események ismertetése után hosszan tartó taps és lelkes hozzászólások kö
vetkeztek.

A nagygyűlés résztvevői javasolták, hogy azonnal alakítsák meg a forradal
mi tanácsot és vonuljanak a községházára egy azonnali gyűlésre, ahol az ese
mények miatt fontos intézkedéseket kell hozni.

A jelenlévők soraiból történtek javaslatok a Tanács tagjainak megválasztá
sára. Emlékezetem szerint Zádori Bertalan, Göbölös Géza, Horányi Ferenc, 
Dr. Bíró Elemér, Dallos Gusztáv, Hantos József, Betykó Imre, Kiss Sándor, 
Ambrus László, Sziklai Gyula, Fujer Tibor, Szász Ferenc és Nagy László rom. 
katolikus plébános lett a Tanács tagja. Többre nem emlékszem pontosan. Úgy 
gondolom nem is lehettek többen. Ekkor valaki elszavalta a Szózatot.

A megválasztott forradalmi Tanács tagjai az összegyűlt tömeg nagy része 
kíséretében a Tanácsházára vonult. A terem zsúfolásig megtelt, sokan kívül re
kedtek és ott hallgatták a beszédeket és a döntést.
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Felemelő érzés volt látni a lelkesedést és az együtt tenni akarást, amikor az 
elnöklő Zádori Bertalan a tennivalókról tett javaslatot.

Ekkor hangzott el, hogy egy olyan nagy esemény kezdetén vagyunk, mint 
az 1848 évi szabadságharc, mert a magyar nép most is fel mert lázadni a ná
lunk sokkal hatalmasabb hatalom, a Szovjet hatalom ellen és a nyakunkra ül
tetett pártvezérek ellen.

Több bekiabálás volt; „le a diktatúrával“ és a „ruszkik haza!“ stb. Követel
ték a demokratikus, kommunista mentes, független Magyarországot.

A megválasztott tisztségviselőknek - akik már büszkén viselték a kis, fából 
faragott Kossuth címert (egy lelkes fafaragó művész alkotását - én máig őr
zöm) legfontosabb teendője a rend fenntartása és a közellátás megszervezése 
volt. Itt került sor a teremben szintén Jelen lévő Gelencsér János úr megbíza
tására, felkérték a közellátás megszervezésére. Amint azt tapasztalta a lakos
ság igen Jól el is végezte Pusztai Mihály segítségével. Létrejött a közbizton
ságot megvalósító önkéntes karhatalom és az állandó ügyelet a községházán.

Egy igen kedves esemény is volt. Nagy László rom. kath.. plébános úr kér
te, intézkedjünk a községháza padlásán heverő kis harang visszaszállítására a 
temetőbe. A forradalmi tanács lelkesen támogatta a kérést és intézkedett, hogy 
a harang visszakerüljön régi helyére.

Az ülés napirendjén még több intézkedés is történt, melyeknek később kö
vetkezményei voltak. A község hangszóróin keresztül - melyek több helyen 
voltak felszerelve és a központból lehetett kezelni - felkérésére be kellett kap
csolni a Szabad Európa adását és folyamatosan biztosítani kellett a műsorszó
rást. Ez az ülés után meg is történt, úgy egy rádiót kellett a mikrofon elé állí
tani. Később a pártháznál is felszereltünk egy erősítőt.

Az éjszakai ügyeleti szolgálat alatt több olyan Jelzést kaptunk, amikor a 
karhatalommal kellett kivonulni, így akadályoztuk meg az állomáson vesz
teglő, külföldről érkezett vagonok kifosztását. Erről a tényről az állomásfőnök 
köszönő levelet adott, amit ma is őrzök.

A honvédségtől kapott teherautóval a közellátás biztosítva volt. Volt olyan 
eset, amikor elfogyott a tüzelő és a kenyérsütéshez szükséges fáért Dunake
szire kellett menni. Az ott felhalmozott tüzelő anyagot - a parancsnok enge
délyével - éppen rakodni kezdtük, amikor minden oldalról szovjet katonák 
vettek körbe és itt majdnem baj történt, amikor az ott tartózkodó százados Je
lezte, hogy békés szándékkal vagyunk. Azonnal el kellett hagynunk a raktárt.

A forradalmi tanács által kitűzött célt elértük. A rend és közbiztonság, vala
mint a közellátás kifogástalan volt.

1956. november 4-én bekövetkezett a tragédia. A kivonulást színlelő szov-
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jet csapatok visszatértek és a párttagok is feltámadtak. Azok, akik lelkesen 
hallgatták a hangszórón közvetített híreket, feljelentésekkel árasztották el a 
hatóságokat. így került sor az én letartóztatásomra is. 1957 március 2-án ese
te a lakásomon tartott házkutatás után vittek el egy rabszállító kocsiban, 
amelyben már voltak Dunakeszin letartóztatott személyek. A váci rendőrség
re szállítottak. Itt többszöri kihallgatás után két nap múlva vádat emeltek el
lenem. A rendszer megdöntésére történt izgatás miatt egy zárt rabomobillal a 
Pest-megyei Rendőrség alagsorában lévő zárkák egyikébe szállítottak. Egy 
szűk cellában közel egy hónapot töltöttem. Hivatalosan kivizsgálták az ügye
met és nem találtak olyan cselekedetet, ami vádemelésre alapot adott volna. 
Meg kell említenem, hogy személyesen eljártak az érdekemben. Ágoston 
András és Dr. Rézler Gábor kérték a felmentésemet. Ezt többször is megtet
ték. Rajtam kívül Korányi Ferenc is rendőrkézre került. O hamarább szaba
dult.

El kell mondanom még, hogy 1956 november 1-én a temetőben, ahol újra 
megcsendült a kis harang. Nagy László plébános Úr misét mondott az elesett 
hősökért nagy tömeg részvétele mellett. Szerényen megjegyezni kívánom, 
hogy az eseményről csak az tud hiteles képet adni, aki ott volt a helyszínen és 
az események szereplője volt.

A Gödi Körképben közöltek egy része, ami a közellátás és a közbiztonság 
megszervezésére vonatkozott, megfelelnek az igazságnak. A forradalmi taná
cs tagjai közül már csak igen kevesen élünk. Zádori tanár Úr és családja 
Svájcba menekült és ott is halt meg. Hamvait a közelmúltban kívánsága sze
rint hazahozták és szülőfalujában temették el.

Utóirat:
Személyemet 1957 évben behívóval berendeltek a Váci Kiegészítő Parancs

nokságra, ahol több társammal együtt honvéd főhadnagyi rendfokozatomtól 
megfosztottak, lefokoztak.

1990-ben a Történelmi Igazságtétel Bizottság javaslatára a Honvédelmi Mi
niszter honvédségi rendfokozatomat visszaadta. Az elszenvedettekért és há
borús katonai szolgálatomért kárpótlást kaptam. Mindazt amit tettem, nem 
bántam meg és hazámért és katonai eskümhöz híven bármikor kész vagyok a 
legnagyobb áldozatot is meghozni.
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Hesp Róbert

A halála óta eltelt több mint száz év alatt, sok könyv és szakcikk jelent meg 
Kincsemről, a mind ezideig a világ legeredményesebb és ezáltal legíresebb 
versenylováról, annak gödi vonatkozásairól, de talán méltatlanul kevés szó 
hangzott el, vagy íródott a „csodakanca“ idomárjáról Hesp Róbertról.

Nekünk gödieknek, annál is inkább meg kell ismernünk ennek a talpig be
csületes, magyarrá lett embernek az életét, mivel több mint tíz évig itt lakott 
Gödön és ezalatt az idő alatt a n)mgati világgal megismertette Göd nevét és 
hírét.

Ki is volt ő?
Hesp Róbert 1823-ban született Angliában Slingsby-ben, Yorkshire-i gróf

ságban, egy kis farmer fiaként. A versenylovakkal való bánásmódot és az ido- 
mításuk mesterfogásait, Job Marsdennél, a nagyhírű angliai trénernél tanulta 
Maltonban.

Huszonhárom éves korában, 1846-ban jött át a ,4^ontinensre“, Esterházy 
Mihály herceghez, majd Batthyány Kázmérhoz, ahol a magyar szabadságharc 
bukásáig dolgozott. Jó híre volt már Angliában is, erre vall ottani munkáltató
inak névsora is.

A telivérló tenyésztés úgynevezett „Széchenyi korszakában“ éppen olyan 
jelentős része volt a kipróbálásnak a kutyafalka utáni lovaglás, mint a ver
senyben való futtatás és elképzelhető, hogy az Esterházyak vagy a Batthyá- 
nyak, lovaikhoz csak a legkiválóbb minősítésű szakembereket keresték a szi
getországból.

A fiatal Hesp Róbert egészen rendkívüli ember volt, jellem, bátorság, és fi
zikum tekintetében egyaránt.

Amikor a magyar szabadságharc után Windischgraetz csapatai elfoglalták a 
Batthyány birtok Kisbért, Hesp akkori munkahelyét, a katonák martalócok 
módjára dúltak a kastélyban, de főként a nagy értékű borokkal telt pincében. 
Hesp mint Anglia szabad polgára, lépett fel a főparancsnoknál és határozottan 
tiltakozott a részeg katonák rombolása és randalírozása ellen. Windischgraetz 
először falhoz akarta állíttatni a bátor Hespet, később azonban jónak látta az 
angolt szabadon engedni, nehogy az amúgy is osztrák ellenes Palmertsonnal 
(az akkori angol miniszterelnök) gyűljön meg a baja és rendre intette „túlbuz
gó“ katonáit. A hadműveleti területről azonban eltávolíttatta a számára nem 
nagyon kívánatos idegent, aki a zord ellenfelekre a szitkok özönét zúdította az
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angol nyelv, nem a legválogatottabb szavait felhasználva. Hesp akkor még 
nem tudott magyarul. Később az angol honfitársai „Bob Csárdás“-nak becéz
ték Róbert mestert, mert a nálunk működő többi angol idomárral ellentétben 
gyorsan megtanulta második hazája nyelvét, sőt lélekben is magyarrá vált. 
Sok magyaros szokást vett át és gyermekeit sem úgy nevelte, mint az itt élő 
honfitársai. Beléjük oltotta az új haza szeretetét, míg a többiek átutazó ven
dégként éltek nálunk.

A Magyarországra került angol idomárok legtöbbje dölyfösködő lenézéssel 
bánt a magyarokkal, holott igen magas jólétet biztosítottak számukra az or
szágban. Széchenyi István azzal indokolta az angol idomárok és lovasok (zso
kék) szerződtetését, hogy a magyarok eltanulhassák tőlük a telivértréning 
módszereit és a versenylovaglást, viszont - tisztelet a nagyon csekély kivétel
nek - ők a magyar fiúkat, nem tanították semmire, csak a ló ápolására. Hesp 
Róbert ezen a téren kimagaslóan a kivételhez tartozott, szívesen és nagy türe
lemmel foglalkozott a nála alkalmazásban lévő magyar lovászfiúk tanításával, 
módszereinek átadásával.

Az említett Windischgraetz-i kitiltás után az ország belsejében bujkálva 
várta az események jobbra fordulását. Sajnos a szabadság ügye egyre rosszab
bul állt. Aki tudott menekült, mert a vad bosszúvágy napról-napra gyarapítot
ta a vértanúk számát. Különösen a Batthyányakra, Hesp akkori gazdáira tá
madtak a császáriak vad dühvei. Batthyány Lajost az első felelős magyar mi
niszterelnököt kivégezték, a hercegi ág másodvárományosa Gusztáv London
ba menekült, de itthon maradt a fia Ödön, akit jó barátok bújtattak. Haynau 
kopói mindjobban a nyomában jártak. Megmentésére és az országból való ki- 
szöktetésére barátai vakmerő tervet készítettek. Hesp Róbertnek angol útleve
le volt, de szerzett egy másikat is amelyben mint inasával utazó kereskedő 
szerepelt. A fiatal Batthyány vitte Hesp után a bőröndöt és a kockás plédet, 
ami abban az időben jobban bizonyította tulajdonosának angol mivoltát, mint 
az útlevél. Át is jutottak a szoros katonai záróvonalon és már Londonban vol
tak, amikor Haynauéknak besúgták a sikerült szökést. Ezután már fokozottan 
vigyáztak arra, hogy Hesp Róbert ne tehesse lábát újra magyar földre.

Alig pár hét múlva mégis eljött, az itt hagyott Batthyány értékpapírokért, 
amelyek a körmendi kastélyban voltak elrejtve. Újra itt termett, kijátszva a 
szigorú őrségeket, magához vette az értékpapírokat és visszaindult Pozsony 
irányába haladva. Az út nagy részét gyalog tette meg, mert lovon, szekéren 
gyanút keltett volna. Már Kocs tájékán járt, amikor egy járőr elfogta. Egy éj
szaka kijátszotta őreit, nagy értékű terhét a fejére kötve átúszott a Dunán és 
még sok kalandon átesve, megbízói kezébe juttatta csomagját.
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Jellemző rá, hogy nem fogadott el jutalmat, holott háromszor is kockáztat
ta életét. Ellenben azt kérte, ha enyhül a helyzet, eszközöljék ki számára, hogy 
bántatlanul visszatérhessen Magyarországra, ahol szívesen élt.

A két Batthyány ugyan nem tért haza, de néhány év múlva, összeköttetése
ik révén kieszközölték Hesp számára a visszatérést. Visszatérése után, egy 
másik Batthyány, László alkalmazta Őt, mint a falkavadászatokra használt lo
vak idomítóját.

Az idomár 1862-ben Angliában feleségül vette Mary Raynolds-t aki férjé
hez hasonlóan tökéletesen megtanult magyarul. A házasságból kilenc gyer
mek született, öt fiú és négy lány.

Ekkora már eldőlt, hogy Hesp Róbert, mint ember felette áll a kutyafalkák 
ostorosainak, helye a telivéridomárok élvonalában van. A kor legfelkészül
tebb lóverseny szakértője a Sztáray János felfigyelt Hesp munkájára és rábe
szélte, költözzön közelebb Pesthez, a nagy versenycentrumok közelében lévő 
tréningtelepek egyikére, mert szeretné a saját lovait is a gondjaira bízott 
Blaskovich lovakat Hesp gondozása alatt lámi. Káposztármegyer, Tata és az 
éppen üresen álló gödi versenyistállók között lehetett választani. Hesp Gödöt 
választotta.

1874. őszén bérelte ki Hesp Róbert idomár a Gödön lévő telepet, ahol már 
előzőleg is voltak kisebb méretű istállók, főként a falkák számára. Hesp nem
csak a Sztáray féle kapcsolat létrejöttének eredményeként és nem is véletle
nül választotta ezt a terepet, hanem az adottságok alapos mérlegelése után 
döntött Göd mellett.

Az istálló (a mai Kincsem telep) és a rendkívül hosszú dombon fekvő, kis
sé meredeken felfelé haladó tréning pálya a Duna és a budapesti-váci ország
út között, (a mai Álba telep helyén) terült el. A Duna felöl jövő nedves leve
gő, nagyon emlékeztetett az angol telivérek őshazájában megszokott klímára, 
a tél zordságát enyhítette a magas domboldal menedékes belső felével védett 
tér és az akkor sűrű többsoros akácos. A vasúton túli, úgynevezett munkapá
lya (az Öregfutó), jól boronáit mély homok, ami megtanította menni, erőt ki
fejteni a lovat.

Ide költözött Mr. „Bob Csárdás“ feleségével és gyermekeivel, akik közűi a 
legfiatalabb Freddie még csak egy éves volt a gödi „honfoglalás“ idején.

Hesp Róbert kedvére átépítette az U alakú telepet, az udvart. A mai Bajcsy- 
Zsilinszky utcai lakásának hálószobájából és nappalijából jól rálátott az istál
ló épületre, különösen arra a részre, amiben előbb Kincsem, majd később a 
Blaskovich lovak gödi korszaka alatt. Kincsem legjobb leszármazottai álltak.

Hesp, amint az angol sportújságok tréningtudósítói 1878-ban jellemezték.
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kissé régimódi idomár volt. Kemény kézzel, komoly munkával készítette elő 
lovait a nagy feladataikra. Nemcsak Kincsem és sok más lónak a tüneményes 
karrierje, hanem a későbbi idők is igazolták ennek a kiváló embernek és nagy 
idomárnak „régimódi“ idomítási módszerét, mert ma a világon mindenütt rá
jöttek, hogy az elpuhító, túlzottan kímélő idomítás, éppen a legnagyobb érté
kétől, szervezeti szilárdságától, regeneráló keménységétől fosztja meg a teli
vér lovat.

Hesp Róbert közmondásos becsületességével, szaktudásával és lelkiismere
tességével a legméltóbb volt arra, hogy a Gödön elhelyezett telivéreket, köz
tük a világhírre szert tett Kincsemet idomítsa.

Szerénységét igazolja az alábbi történet is, amit az akkori versenylovakat 
futtató és a lósportban aktív arisztokratáink „egy kissé“ ki is használtak.

íme a történet: Az egyik angliai verseny után, amelyet a Kincsem nagy küz
delemben megnyert, a lóra fogadó Zichy Béla gróf 15000 angol fontot, azaz 
180 000 akkori magyar forintot, Festetich Tasziló 250 000 magyar forintnak 
megfelelő angol fontot nyert. A Kincsemet lovagló zsoké Madden, 10000 fo
rintot kapott és Hesp Róbert megkapta a szokásos százalékokat, némi ajándé
kot, mert O a becsületes felfogásához híven. Kincsemmel versenyt akart nyer
ni, nem pedig fogadásokat.

Hesp kevésbeszédű, nagyon megfontolt és határozott ember volt. Mestersé
gét annyira komolyan vette, hogy még azt sem szerette, ha a lovas (a zsoké) 
„művészkedéssel“ kockáztatja a győzelmet. Nem bírta a hangoskodást, a di
csekvéseket, különösen nem a Kincsem diadalsorozatának idején. O a lehető
ségekhez mérten elhárított magától minden dicsőséget, kerülte a feltűnést. 
Szorgalmasan dolgozott. Kincsem öt évet felölelő diadalútja alatt és után is.

Ezekben az években Angliából külön tudósítókat küldtek Gödre a sportlap
ok, hogy beszámoljanak a tréningpályákon és a versenyistállóban történtek
ről. Ez is mutatja, hogy 1874. és 1887. között göd volt a lóversenyzés világá
nak közepe.

Hesp Róbert a múlt század nyolcvanas éveinek elejétől, már nem volt telje
sen egészséges ember, súlyos asztmában és szívizomsorvadásban szenvedett. 
1887. áprilisában az általa idomított lovakkal Bécsbe utazott a versenyekre, 
ahol még a tréníngpályákon galoppoztatta lovait. Már nem érezte jól magát, 
mégis kiment az istállóba a lovak etetéséhez. Amikor hazaért, ágyba kellett 
feküdnie. Magas láz lépteti fel. Az orvosok megállapították, nincs segítség. 
Huszonnégy órával később, 1887. április 25-én meghalt. Az általa nagyon 
szeretett Kincsem kimúlását 39 nappal élte túl.
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I 1972-ben a Kincsem életét 
és sikereit, valamint idomár
jának tevékenységét kutató 
egyik szakiró keresni kezdte 
a számtalan, már felszámolt 
és számos még meglévő bécsi 
és Bécs környéki temető 
törzskönyvében, a Hesp Ró
bert földi maradványaihoz 
vezető adatokat.

Több napi kutatás, telefo
nálás, a sok „unbekannt“ (is
meretlen) válasz után a 
Matzleinsdorf-i evangélikus 
sírkert gondnoka, az egyik 
beporosodott nyilvántartási 
könyvben megtalálta a be- 

I jegyzést:
„Róbert Hesp, begrab. 

1887. IV. 27. -bis 1939.“ Mi
után sok-sok évig senki sem 

¡jelentkezett a sír gondozásá
ra, 1939-ben a nyughelyét

, . felszámolták. Hesp síremléke
Hesp a magyarra vált angol ¡s elkallódott.

így foglalható össze röviden Hesp Róbert élete és itteni tevékenysége, mely
nek során oly sok dicsőséget szerzett választott hazájának Magyarországnak 
és tette híressé, dicsőségének csúcspontját jelentő. Kincsemmel összekapcso
lódó időszak által Gödöt.

Nem ártana ha Hesp Róbert elfoglalhatná az Ót megillető helyét Göd tör
ténetében a fentiekben leírtak alapján, de azon, - a mai időkre egyáltalán nem 
jellemző - oknál fogva is -, hogy angol ember létére, jó  magyarrá vált, ami 
manapság fordított irányban tipikus.

Fehér-Török,:,,A verhetetlen Kincsem“ dr. Fehér Dezső „Kincsem a csoda
kanca“, a „Kedves lovakról, furcsa emberekről „című könyvekben, található 
részletek és a „Pesti Turf‘ 1954. április 4-i. számában megjelent cikk felhasz
nálásával.
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D k Szél Andrásné

Néhány régi kisgödi és alsógödi házról (ahogy én tudom)

Kevés ház állott a századfordulón Gödön és 
Kisgödön. Ezek közül néhány még ma is megtekinthe
tő. A Kincsemtől Dél felé haladva a mai Szent István ut
cában áll még 3 olyan ház, amely Floch Alfréd és nővé
re kezdeményezte parcellázás során került megépítésre.

A Floch házak egyik jellemzője a szépen kialakított 
tornác vagy terasz. Az egyébként téglából épült nyara
lóknak ez a része fából készült. Faoszlopok tartották a 
tetőt, közöttük fűrésszel mintázott deszka képezte a kor
lát alatti mellvédet. Fölül különösen szép volt a széles, 
csipkésen kiképzett ereszdeszka. Egyes házakon még 

ma is megvan, bár ezeket a házakat nagyrészt átalakították.
A mai községházától Dél felé haladva az országút és a Duna között álltak a 

téglagyár épületei. Az alkalmazottak lakásait magába foglaló épületek közül 
ma két hosszú ház áll az országút mentén. A hármadikat az L alakú, legna
gyobb épületet lebontották az égetőkemencékkel együtt. {A téglagyár 1876-

léglő és szálloda
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ig működött.)
Mivel a századfordulón még nem voltak utcák és így utcanevek sem, Floch 

Alfréd megszámozta házait. Az 1-es számú házat 1900-ban építette fel a mai 
József Attila u. 30 szám alatt. A 2-es számú ugyanebben az utcában a 28.sz., 
a 3-as számú a 26.sz., a 4-es számú a 17.sz. alatt van. A két utóbbi ház első la
kói Adametz István tanító és szülei voltak. Az utcának ez a szakasza az akkor 
még kacskaringós országút része volt.

1902-ben épült meg a Biciklista nagyvendéglő, amely nevét az abban az év
ben rendezett Budapest-Göd kerékpárversenyről kapta. Bejárata is a mai Jó
zsef Attila u. felé, vagyis az akkori országúira nézett.

Az országutat hamarosan kiegyenesítették és 1908-ban már az új nyomvo
nal mentén épült fel a katolikus templom, amelyet 1993-ban történt leégése 
előtt kétszer nagyobbítottak meg.

Az első három Floch ház egy újonnan kialakított utcába került a vasút és az 
országút közé. A század első évtizedében három család épített az országút 
mentén házat 800 - 800 D-ön. A középső ház a mai Pesti út 59 sz., Barcs Sa
mu tulajdona volt és talán az egyetlen ház, amit azóta is a leszármazottak lak
nak.

Floch Alfréd építette a Dunához vezető úton (ma Béke ú t) a 21. sz. alatt le
vő házat, amelyet Kuthy Ágostonéknak adott bérbe. Ebben az utcában két ki
sebb ház volt még Floch tulajdon, az egyik a Duna Villa, a másik egy szép 
domborművel díszített épület. Mindkettőnek vadászatok idején volt jelentősé
ge. Az egyikben a lovászok., a másikban a kutyákkal a hajtők kaptak szállást. 
A korábbi években Széchenyi Ödön töltötte egyik nyarát a Duna Villában és 
róla kapta az egykori Zsuzsi forrás a nevét a strandon.

A szeszgyár képe. A rajzot Jőrös András festőművész készítette emlékezetből.
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Nemeskéri Kiss Pál keresztelőjére (1856) adott kehely, amit keresztapjától, 
Gorove Istvántól kapott, Franciaországban
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A teljes karkötő egyik oldala
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Az önkormányzat 1996 júniusában elkezdte a több mint kétszáz éves pusztai 
temető rendbehozatalát, a 4 éve ledöntött Mayerfí emlékmű helyreállítását.
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Pusztai Tamáska nem sejti, hogy a védekező magyar és német 
katonák aznap lőtték ki ezeket a nehézgéppuska töltényeket, ami
kor az egyik dédnagyapja, néhai Pusztai István az 1944 december 
9-i szőnyegbombázáskor meghalt.
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Nehézgéppuska töltények a II. világháborúból

Az újjáépült Széchenyi csárda az alsógödi dunaparton
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Egyetlen túlélő - eredeti épület 1846-ból a több mint 100 éve megszűnt 
sorompós őrház

A gödi medence a Jancsihegy felől
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A kövek tovább élnek. A római őrtorony egyik téglája a Kincsem istálló 
nyugati falában

Reménybeli horgásztó az Erzsébet-liget és a vasút között
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Dunapartí csendélet

Az 1. számú ház
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A „Duna“ villa
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Floch Alfréd által az angol idomárok számára épített ház
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A 4. számú ház



Gödi Almanach

A Barcs család fészke
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A „Domborműves“ ház

nárok számára épített ház
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Floch Alfréd által az angol idomárok számára épített ház
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A régi leégett alsógödi katolikus templom romjai
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Az alsógödi katolikus templom oltárfreskója a romok között

Épül az új templom






