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AJANLAS
Kedves Olvasó!
Nagy örömmel ajánlom a Gödi Almanach harmadik
kötetét minden kedves érdeklődőnek. Ez a kiadás is a
legújabb kutatási eredményekkel ismertet meg bennün
ket Göd múltjából, melyre büszkék lehetünk.
Kérem fogadják azzal a szeretettel, amellyel készült.
Szolgáljon ismereteink gyarapítására és településünk
iránti áldozatos szeretetünk növekedésére.
Ezerkilencszázkilencvenhét esztendejének augusztus
havában.
D k Bognár László

polgármester

Tisztelt Olvasó!
Nagy annak a valószínűsége, hogy a Gödi Almanach ezen harmadik köte
tével búcsúzunk egymástól. Amit célul tűztünk ki magunk elé, sikerült meg
valósítani. Megmutattuk mindazt, ami nélkül jövőt építeni nem lehet, megmu
tattuk a múltat. Korábban újságban, rádióban, televízióban utaltunk arra,
mennyire óvatosan bántunk a leletekkel és csak akkor bíztunk meg bennük, és
adtunk hitelt nekik, ha eredetüket szakemberek igazolták.
E harmadik kötet első cikke ismerteti „Pest Megye Régészeti Topográfiá
ja ” segítségével azonosított lelőhelyeinket. Térképmellékleten mutatjuk be a
török dúlást átélt egyetlen épületünket illetve ami mára megmaradt belőle, a
Kincsem istállót és az első temetőnket. A forrás, az első katonai térképészeti
felmérés alapján készült rajz, melyet a Honvéd Térképészeti Intézet bocsátott
rendelkezésünkre.
A tárgyak tehát mindig igazat mondtak. Harminc évvel az első Duna-parti
római leletek felbukkanása után előkerültek a föld mélyéből - a l l . táblából
- azok a bélyeges római téglák, amelyek a légió táborhelyéről valók. A váci
Tragor Ignác Múzeum szakértői megtanítottak beimünket felismerni különbö
ző korok jellemző kerámiáit. Ezután mindjárt más szemmel néztünk a lábunk
elé kerülő cserépdarabokra. így ma már tudjuk, hol volt Göd falva, de azt is,
hol lehetett a még régebbi Nevel vagy Newely falu a mi határunkban.
Úgy tűnik, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig úgyszólván min
denről tudunk, ami fekete volt vagy fehér és ez már nem is változik. Sok ér
demes téma vár azért itt is feltárásra. Dr. Horváth Károly derítette ki, hogy
Széchenyi évekig tárgyalt Dercsényi Pállal a gödi birtok megvásárlásáról. Va
jon miért nem lett a legnagyobb magyarból gödi birtokos és ki volt Dercsényi
Pál? Vagy miért bomlott fel az Arany László birtok? Kik voltak az alsógödi
templomot felépítő Baitzok és Tostok? Ki volt báró Nopcsa, Edvi Illés,
Szendrei Karper, Paral József, Szudi Elemér és még sokan, akik a régi teme
tőkben - esetleges jövőbeni panteonunkban - nyugszanak?
Ami az elmúlt 100 évet illeti, a tapasztalatok megrendítők. A szerzők úgy
írták le a történteket, ahogyan emlékeztek rá. Most a harmadik kötetben sem
tértem el módszereimtől, tehát nem változtattam a kéziratokon és nem hagy
tam ki semmit, hiszen senki és semmi nem jogosított fel ilyesmire. Csak meg
döbbenve láttam és adtam közre a jaj kiáltásokat a múltból. Csaknem nyolc
van év mélyéből néznek szembe velünk a közelmúltban kapott képeken a haj
dani gödi lakosok. Látjuk a honvédelmi miniszterhelyettest és daliás fiait
1916-ból, karjukon gyászszalaggal - meghalt a király. Látunk képet néhány
17-20 éves lányról ugyanabból a korból; ők alkották az énekkart. Tudtak nép

dalokat és a Himnuszt. Középütt áll, arcán finom mosollyal a 19 éves
Jeszenszki Aranka, az alsógödi halász leánya, Bischof Mátyás szabósegéd fe
lesége, egy egyéves kisgyermek édesanyja. O volt a karmester, akit idegen ka
tonák öltek meg több ártatlan társával együtt egy évvel később. Bánhidi K ár
oly dolgozatában, az ASE labdarúgó csapatának képén, 1952-ben ott áll a kö
zépcsatár, Iván Kovács László. Még néhány év és jön a számára végzetes
1957. december 30-a.
Hogy háború van és a férfiaknak menni kell a frontra, gyűlöletes dolog, de
el kell fogadni. Ez a kiszolgáltatott nép mindenkori sorsa. De ki az, aki név
sort állít össze a Németországba vagy Oroszországba hurcolt anyáról és gyer
mekéről csupán név vagy születési hely alapján? Lenne még mit feltárni. Ké
nyes és nagy munka vár i^ú barátaimra, akik már az első kötetben bizonysá
got tettek elhivatottságukról, és ma már sikeres egyetemi polgárok. A hősök
nek és áldozatoknak e lapokon állít emléket dr. Széli Andrásné, a temetőben
és a Kossuth téren pedig a lakosság nevében az önkormányzat.
Az 1960-as évek helytörténetírói mozgalma idején - mint mindig - az
adott kor iránti osztatlan lelkesedést várták el a szerzőktől. Nem ment a do
log, mert egyrészt váratlanul felbukkant a képbe nem illő, halálra ítélt honvéd
ezredes - a későbbi földbirtokos - földbirtokos, másrészt a szerző arra gon
dolt: „igen-igen fejlődnek a dolgok, de mennyivel jobb lett volna, ha az 1939ben elkezdődött konjunktúra nem torkollik háborúba és nem jön utána az, ami
jött.”
A mai korról - amikor kifolyik a kezünkből mindaz, amit megalázó béke
és egyéb szerződések ellenére 40 éven át az országban és itt Gödön is felépí
tettünk - még nem tudok és úgy tűnik, már nem lesz időm „szépeket” írni.
Csak remélem, hogy a „Kincsem”, a legrégibb még álló és egyben utolsó épü
letünk akár közösségi ház, nagy terem vagy múzeum formájában túlél ben
nünket. Hiszen örömmel látni a felújított régi házakon, hogy ismét növekszik
a szépre vágyó polgárok száma.
Ha ketten mondják ugyanazt, az nem ugyanaz. Három, szerző is ír vagy írt
arról, ami a Monarchia sírba tétele után történt. Mindenki másként látta és él
te át, és mind a hármuknak igaza van. Talán a máról is így szól majd egyszer
az ének. Hálás vagyok a szerkesztő- és szerzőtársaknak.
Jó szórakozást, kedves Olvasó!

Bátorfi József
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Mesélő leletek
1996. december havában a Honvéd Térképészeti In
tézet nagyszerű kiállítással örvendeztette meg Vác vá
ros lakóit. Bemutatták a Magyaroszágot ábrázoló tér
képeket a kezdettől egészen a legkorszerűbb mai fel
dolgozásokig.
A korai felméréseken feltűnt Göd neve is, majd az egyik
első, valóban pontos katonai felmérésen az egyetlen, eddig
minden vihart túlélt épületünk a régi országút mentén állott
Gödi - vagy ahogyan a németajkú térképész írta -, „Kódi”
csárda rajza és tőle északra az országút mentén a mindmá
ig a beépítéstől megóvott akácos dombon a temető jele.
Itt még ma is - a Kincsem környékén - kialakítható lehetne az az épületet
magába foglaló pont, amely lakosságunkat a régmúlttal összeköthetné.
Az Almanach első két kötetében már szóltunk leletekről, utaltunk korábbi
feltételezésekre. Megtaláltuk a földvárat és az Árpád kori magyar falut vagy
inkább annak emlékét. Nyomára bukkantunk a római őrtoronynak, a Köztár
saság út végén. Felleltük a római tábor tégláit, büszkélkedtünk az első magyar
feliratos haranggal. Mindezen emlékek új életre keltek a község címerében.
Maholnap teljes egészében beépülhet Alsó- és Felsőgöd 2224 hektárnyi te
rülete és vége a leletmentésnek.
Mi az, amit eddig feltártak és tudományosan bizonyítottak?
A közelmúltban kiadásra került egy nagyon alapos tudományos munka,
amely a mai községek közigazgatási területein valaha is talált régészeti lele
teket rendszerezi, „Pest megye régészeti topográfiája”.
A mellékelt térképen számokkal jelöltük a jeles helyeket és ahol a kö
zelmúltban valami felbukkant, úgy azt mi is feltüntettük.
Az adatgyűjtés idején még külön élt a község két része, mi ezt nem vettük
figyelembe.

1. Álba kert
A Duna árteréből kiemelkedő hosszú dombháton, melynek nyugati olda
lán, a gát és zsilip csatlakozása felett a vízművek bekerített anyagtelepe van településnyomok voltak megfigyelhetők. 1969-ig szántóföld volt, amelyből
az eke nagy mennyiségű cserépedény-töredékeket forgatott ki.

Gödi Almanach
A leletanyagban egy kelta csöbör fésűs oldaltöredékén kívül több X-XI. száza
di fazéktöredék erősen kihajló, ferdén levágott szélű perem, fekete, fogaskerékdí
szes, valamint szürkésbama, hulámvonalköteggel díszített fazékoldalak és néhány
körbefutó csigavon ellátott XII-XIII. századi fazékoldal-töredék található.

2. Kincsem vagy Kódi (gödi) csárda

A mostani címerünkben is
látható római castrum
romjai 1952-ben

D éli bejáratánál szá
m os X IV -X V II. századi
pénzérm e került elő a
e sárd arész b o n tásakor.
A z épület falában róm ai
tégla is látható.
A K öztársaság út v é
gén állott róm ai eastrum
m aradványaitól délre a
felh ag y o tt só d erb án y á
ban róm ai üveg és pad 
ló z a tm o zaik
darab o k ,
Terra sigilláták kerültek
elő 1953-ban. U gyanott
egy tölcséres nyakú tál
töredéke, egy hengeres
nyaktöredék és egy be-
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nyom ott díszített bögretöredék rézkori eredtű.. Az erősen kopott, grafítos
nyakú, eredetileg valószínűleg fésűs díszű fazékoldal kelta. A z apróra tört,
kopott darabok közűi talán a V III-IX . századra tehetők a kavicsos és csillámos anyagú, kézikorongolt fazékperem ek,és egy kézzel form ált fazék
oldal. U gyanitt került elő a X I-X II. századra tehető edénytöredék és
vaskéstöredék is.

3. Pesti u. 164.
1960 táján Schneem ann Jó zsef építkezésekor cserepekre, elm ondása
szerint zsugorított helyzetű, észak-déli tájolású csontvázra is bukkant. Az
akkor m ég m űködő hom okbányában sok em beri és lócsont került elő. A
N em zeti M úzeum nak ajándékozott cserepek késő neolotikus, vagy kora
rézkori füles oldaltöredékek, a m ásik egy bepecsételéssel díszített kelta
urna töredék.

4. Dózsa György u. 67.
1972-ben bronzkori sírt találtak, amelyben a csontok mellett bronzkarika
töredék és egy durva bronzkori edény töredékei voltak.

5. A „szilvás” dűlő északi széle
Az 1960-as években történt építkezések idején folyamatosan homokot termel
tek ki és a bányászat során duzzadt peremű, grafítos nyakú, fésűs díszű fazék, ba
bos bronz karperec, görbe hátú vaskés töredéke, valamint kardkötőlánc töredékei
kerültek elő. Itt találták a Huzella iskolában őrzött 16,5 cm magas kelta urnát is.

6. Pesti úti első temető
Az Előd és a Harang utca által körbefogott háztömbbel szembeni akácerdő
borította kis domb (az első katonai felmérés szerint temető) 1938-as megbon
tásakor, a száraz homokban egy elkorhadt textil tekercsben 1848-as huszár
pisztolyt találtak.

7. Ilkamajor vagy Bócsa-Ujtelep
1968-ban Garam Éva, Soproni Sándor, Stefaits István behatárolta a Hemád
utca mentén volt római légiós tábor helyét.
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A rombusz alaprajzú tábor falai 300 méteresek, északkelti részén benyúlik
a bócsai házak alá.
A valamikori nyugati saroktorony helyén ma egy kis dombocska van,
amelyben sok a kő és a téglatörmelék. Az észak-nyugati fal nyomának köze
pe táján, két erősen habarcsos dombocska a kaputornyok m aradványait fedi.
A tábort övező árok nyoma még észlelhető. A tornyok romjainak köziében ta
lált téglák feliratai szerint a tábor építése II. Constantinus uralkodása idejére
tehető, vagyis 359-360-ra. Előfordult egy I. Valentinus idejéből való tégla is,
ami felújításra vagy javításra utal. Mint ismeretes, I. Valentinus 375 novem 
ber 17-én Brigetióban halt meg, amit ma Szőnynek neveznek.
A szarmaták által lakott területen épített tábor neve volt CONTRA CONSTANTIAM, a Duna túlsó oldalán felépült Aquincumi légió II. adiutrix itt ál
lomásozó részlegének feladata az alföldi sáncrendszer kezdeti szakaszának
biztosítása, ellenőrzése lehetett.

8. Öregfutó tábla
Ott, ahol ma a RAMÓNA telep üzemel, egy 150 x 350 m-es területen II-III. sz.-i
szarmata település lehetett, mert erre vallanak az ott lelt korongolt edénytöredékek. A
leletek többsége viszont - a díszítés szerint - Árpád kori edénymaradvány.

A RAMÓNÁTÓL keletre az Ilka-patak felé lejtő domb oldalán, a szántás
ban 50 m-es körzetben X -X I. századi törmelékek bukkantak elő.

.
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A 9. helyszíntől keletre a patak mellett a vizenyős rét közelében 30 -50 mes területen kelta grafitos csöbörperemet, a X -X I. századi, valamint X II-X III.
századi cserepeket találtak.

.
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A 9. és 10. lelethelyszíntől keletre 50 x 500 m kiteijedésű lelőhelyen kelta, szarma
ta, valamint Árpád-kori leletek gyűjthetők ma is. Valószínű helye egy településnek.

12.
Bajcsy-Zsilinszky utca 19. Emésztőgödör ásásakor Mészáros János két edényt
talált. Az egyik egy félgömb alakú mély tál az umasíros kultúra jellegzetes példánya,
a váci múzeumba került. Háromszög átmetszetű füle miatt a perem felmagasodik. Az
alján egy kis lyuk van.

11
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A pulykaház

13. Pulykaházi dűlő
Az 1996-ban felparcellázott terület északi
széléről van szó, a 100 x 200 méteres terüle
ten emelkedő lelőhelydombot a tsz homok
bányaként eladta az építőiparnak. Délre XlllXIV. századi cserépedény töredékek, paticsfalmaradványok kerültek elő.

14. Ilkamajor ( Bócsa)
XII. János pápa Ólom-bulláját találták
meg.

15.
M ár azonosíthatatlan alsógödi hely
színekről kerültek elő, többek között
egy trapéz alakú kőbalta, Czillinger Jó
zsef úr földjéről egy akácfa alól 12 db
őskori agyagedény, A lsógöd és D una
keszi között a Duna-partoii egy kő alól

A 15. sz. lelőhely, ahol az 50-es
években az első római kori leletek
előbukkantak

12
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II. Theodosius ( 4 0 8 ^ 5 0 ) arany solidusa, E rősek V ilm os által 1931-ben ta
lált XV. századi küllős fülű vaskulcs, m ajd 1978-ban a D unából kiem elt
77,5 cm hosszú, 4,8 cm csőnyílású ágyúcső, m elyet jelenleg az alsógödi is
kola szertárában őriznek. N agy Lajos az A quincum környékének erődítm é
nyeit bem utató térképen feltüntet egy őrtornyot, am elynek nyom a vagyis
alapja és földszintje a volt szeszgyár Pest felőli végén fennállt 1953-ig.

16.
Felsőgöd is több település központot őriz. Az ún. Csomádi réten a 2-es számú
műúttól keletre, a tőzegtelepen, a Duna valamikori árterületéből, két kisebb dom
bocskán, régen szigeten, újkőkori, rézkori és bronzkori cserepeket, a délebbre
eső dombocskán avarkori, hullámvonallal párhuzamos vonalköteggel díszített tö
redékeket találtak.

17. Göd vára
A legfontosabb lelőhelyünk a földvár könyéke és a tőle keletre húzódó
dombocska, amelyet észak-dél irányban átvág a Rákóczi út és a vasút. Itt
1872-ben az ún. Pusztatem plom i dűlőn gyeptörés alkalm ával két bögretöre
déket találtak. Valószínű, hogy innen került elő egy fél zabla is. A lelőhely
déli részén fekvő. Templom dom bnak is nevezett kiem elkedésen a századfordulón kőtörm elékeket figyeltek meg. K öveit a felsőgödi házak építésekor
szedték ki. 1 9 3 9 ^ 0 -b e n a dom bot hom okbányászatra használták. Látható
volt egy kör alakú épület alapja. Körülötte sorban több tucat csontvázat
bolygattak m eg, valószínű, temetőt. A mai Rózsa u 2. és a sportpálya között
Bottyán Árpád 1943-ban a domb tetején egy nagyobb m élyedést látott,
amelyben sok kő és téglatörm elék volt. 1931-ben a sportpálya építésekor
több csontvázat, sarkantyút, vaslándzsát találtak. Itt is a fentebb em lített te
metőt bolygatták meg. Ugyanitt XII-XIIL. századi érm ék kerültek elő. 1970ben az első emeletes házak felépítésekor két őskori és egy középkori hulla
dékgödröt és egy feldúlt sirt találtak. Ettől délre a Rózsa utca 33. szám ú ház
telkén több Árpád- illetve késő-középkori gödör és árok részlete került nap
fényre, őskori leletekkel együtt. A legidősebb köröm csípéses, benyom kodott
bütykös új kőkori táltöredék.
1970-ben egy 5,5 m éter átm érőjű gödörből a bolerázi csoport idősebb
szakaszára jellem ző edénytöredékek, korsók, orsógom b, trapéz alakú k ő 
balta, állatfog és folyam i kagylók valam int um asiros kultúrához tartozó
töredékek kerültek elő. A z őskori leletek sorát néhány kelta cserép zárja.
A kézzel form ált, benyom kodott diszű oldaltöredék kvád készítm ény. A
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lelőhely délkeleti részén U hring Z sigm ond Vasúti fasor 9. sz. alatti házá
nak határában rézkori és középkori cserepekkel együtt egy O tacilia Severa
antoninianust talált.
A Rózsa utca 2. sz alatt 1943-ban egy X I-X II. századi 24,5 cm magas ko
rongolt fazekat találtak, szájával lefelé fordítva.
1970-ben sarló, kapa és egy 31 cm hosszú, makkos felerősítésű mesteijegyes, késő középkori kaszát Bárrá Gyula talált.

18.
A várdomb történetével az Almanach I. és II. kötetében részletesen foglal
koztunk.

19. A Könyök utca 20-22.
A belterület északi szélén, az Ilka - patakra lejtő domboldalon bádeni és halomsíros kultúra nyomai bukkantak elő. A 20-as sz. telken 1979-ben gödör
ásás alkalmával 1,5 méteres mélységben találták meg a töredéket. Előkerült
egy őrlőkőtöredék is. 1984-ben Staszny András talált a 20-as sz. alatt VIII-IX.
illetve X -X I. sz-i kavicsos anyagú oldalakat és fenéktöredékeket.

20. Kisfaludy u 23.
1971-ben vízvezeték fektetésekor emberi koponyát és edényeket, majd
1980 táján a derítőgödör ásásakor újabb csontvázat és lábánál töredékes
edényt talált Simon Endréné. A lelet avarkori.

21. Nevelek dűlő
Az Ilka patakon túl Gödtől északkeletre a vizenyős rétből több hosszú
dombocska emelkedik ki. Mai nevét a törökdúlás után betelepített tót lakos
ság alakította a maga kedvére, aminek jelentése „kicsi” vagyis „nem nagy” A
kutatások szerint a minden dombon fellelhető edénytöredékek többnyire Ár
pád-koriak, de vannak IX. századi umasiros leletek is.
Ezt a lelőhelycsoportot az írott forrásokban már csak pusztaként előfordu
ló Nevellel azonosítják. 1580-ban a váci püspökség urbáriumában Newel
praediumról csupán annyit jegyeztek fel, hogy Göd határai között fekszik.
1625-ben Névelyt „Az törökök szántják és élik”. 1653-ban pedig a sződiek..
A régészeti adatok szerint a település élete az Árpád kor végén megszűnt.
Templomra utaló nyomok nincsenek.
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22. Sződrákosi téglagyár
A mai felsőgöd területén volt a sződrákosi téglagyár, amelynek agyagbá
nyái részben a sződligeti határba estek. 1893-ban Paruschka János művezető
egy kőbaltát, valamint egy IV. Béla érmet adott a váci múzeumnak. Floch
Reichersberg Henriktől, a tulajdonostól egy agancsból készített kalapácsot és
egy kétfülű, hegyes bütykökkel díszített halomsíros edényt kapott a múzeum.

23. Sződrákosi vízimalom
A 2 sz. műút romantikus, ma még őserő övezte szakaszán a Sződrákosi patak
régi medre szélén áll a XVIII. sz. első felében épített vízimalom, amelynek helyén
feltételezések szerint már a középkorban is malom működött. A gödi malom volt
az, ahogyan erről az Almanach 1996. évi kötetében megemlékeztünk.
A kékesi Pálos szerzetesek 1458-ban Christal Tamás szentendrei hospestől
vettek egy Sződ határában, a Rákos vizén álló kétkerekű malmot. Göd 1559.
évi defterében felvették Paksi János romos kétkerekű malmát, amelyet a Gülbaba kolostor derviseinek adták el.
1994 őszén a község lakosai a József Attila Művelődési Házban bemutatták
leleteiket, cserépdarabokat, római téglákat, szerszámokat, fegyvereket. Általá
nos volt a nézet, hogy egy állandó helytörténeti kiállításon volna a helyük.
Ma talán újra felcsillan a remény, hogy község legrégibb épülete az ún.
Kincsem csárda viszakerül a tulajdonunkba és ennek egy részében létrejöhet
a mi kis múzeumunk.
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Bátorfi József

Göd a világ közepe?
1996. június végén már túl voltam az Almanach második kötetének utolsó
nyomdai korrektúráján. A szöveg, a képek, minden rendben, már csak a nyomdai
munka volt hátra. Az utolsó napokban még sikerült néhány fotót készíteni a tele
fonkábel-árok ásásakor előkerült második világháborús hadianyagokról, Göd leg
régibb házairól és az újra talpra állított Majerfy-emlékműről.
Ilyenkor az ember kényelmesen hátradől, elégedettséggel tölti el a gondolat,
hogy mindent továbbadott, amiről tudomást szerzett. És akkor, júliusban jön egy
váratlan beszélgetés, addig soha el nem képzelt körülmények között. Amerikából
hazafelé tartva, úgy Philadelphia és New York között kíváncsian nézegeti egy csi
nos magyar hölgy az útlevelünket. A születési hely rovathoz érve kérdi: „Maga
alsógödi?” Hamarosan kiderül, hogy van egy nagyon kedves budapesti hölgyisme
rőse, aki minden tud a régi Gödről, sokat és szépet mesélt róla. A kapott cím birto
kában első utam itthon - kézben a jegyzetfüzettel - az ismerőshöz vezetett.
Beodrai Baitz Ilona nyolcvanhét évesen élővé tette a hallgatag múltat. Atyja Baitz
József altábornagy 1917-ig honvédelmi miniszterhelyettes, anyja a bányavölgyi
Tost család ivadéka, akik kultuszminisztert, egyházi vonatkozásban - Tost Barna
személyében - a kassai dóm plébánosát adták, aki a Felvidék visszacsatolásakor a
magyar kormányzót fogadta.
Ilonka sok szép régi emlékről mesélt, többek között a hét római kútról, az
alsógödi rk.. templom építéséről, az országút aszfaltozásáról, az alsógödi vasútál
lomás megnyitásáról. írásának - melynek részletét másolatban is közöljük - olyan
szép címet adott, hogy utólagos engedőimével ide csoportosítottam még két haj
danvolt szerző írását a nehéz és zavaros, tragédiákkal teli időszakról, a vesztett el
ső világháború utáni hónapokról.
Ha az írások új kérdéseket váltanak ki a kedves olvasóból, úgy majd egyszer el
jöhet a következő almanachok megírásának ideje. A következő három cikk szerzői
tehát: Baitz Ilona, Kiss Antal és Nemeskéri Kiss Géza.

Dr. Vámos Andrásné Baitz Ilona
Amikor Bátorfi Úr felkért, hogy Gödről én is írjam meg emlékeimet, azt
tkp. egész röviden úgy tudnám leírni: „Göd nekem a világ közepe”.
Ugyanis életem legboldogabb éveit, gyermekkoromat és fiatalkoromat ott
éltem meg.
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A Baitz és a Tost család. Ilonka egy éves korában

Június 8-án születtem, mint beodrai Baitz József és bányavölgyi Tost Ilona
negyedik gyermeke és egyetlen kislánya, Ilona. A történethez tartozik, hogy
szüleim, amint mesélték, 1904-ben építették meg állami kölcsönből vett tel
kükre a villánkat.
Miután több rokonunk - ezt elbeszélésekből tudom - ugyancsak akkor építke
zett és valamennyien vallásos katolikusok voltak, Gödön templom nem lévén,
Vácra kellett vásár- és ünnepnapokon templomba járniuk. Ekkor nagyszülőim és
édesapámék elhatározták, hogy gyűjtést rendeznek - akkor még Kis-Gödön egy kápolna vagy templom megépítésére. Ez a terv sikerült is úgy 1908. Szep-

TT

Részlet Baitz Ilona leveléből
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tember 8-án már fel is szen
telték a templomot, nagy bol
dogsággal és ünnepléssel.
Ehhez a naphoz kilenc hó
napra jöttem én a világra.
Három bátyám 17, 16 és 12
éves volt.
Elképzelhető, mennyire
sajátomnak is éreztem azt a
régi, drága templomot, amit
nem régen gonoszságból le
égettek, tönkretettek, de há
la istennek, már áll a másik,
hallomásom
szerint nagyon
Beodrai Baitz József altbgy. katona fiaival 1916-ban
szép. Sajnos én még nem
jutottam el megnézni, tekintve 88-ik életévemet és ami azzal jár.
Drága jó édesapám rendszerint harmóniumozott és énekelt a szentmiséken
- nagyon szép hangja volt - , de sajnos ő 1920-ban elhunyt, mint nyugdíjas al
tábornagy, 56 évesen.
Hogy Kis-Gödön illetve most Alsógödön vasúti megálló van, édesapám intézte el,
miután a Honvédelmi Minisztériumban szolgálatot teljesített a szörnyű I. világháború
alatt. Mind a három fia a fronton, ő éjjel-nappal a minisztériumban, már akkor gyen
gélkedő szívével. Ferenc József halála után nyugdíjba is ment betegsége miatt, de en-

Az alsógödi lányok énekkara 1916-ban.
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nek dacára az 1240 négyszögöles kertün
ket ő maga művelte, amíg lehetett, egy
olasz fogollyal együtt, aki, amikor haza
kellett küldeni, nem akarta otthagyni, de
apám kényszerítette rá. Sírva ment el. A
csicskásunk, aki időközben feleségül vet
te a szakácsnőnket, a 19-es kommün alatt,
földosztáskor csapot-papot hagyva ment
Zalába földet osztani, így magunk marad
tunk. Egyik bátyám, a tengerész még nőt
len volt, a másiknak az apósa ápolónővel
(idegösszeomlással) nálunk és még hét
odamenekült, szenvedtük végig a szörnyű
időket. Hetenként fél kiló kecskehúst
kaptunk, amiért általában én álltam sorba,
de mire rám került a sor, hátraküldtek a „te
burzsuj kölyök, ráérsz” szóval.
Édesapámnak a direktórium tagjai
minden ruháját - civil nem volt, csak
fehér katonanadrágok - elrekvirálták
A gödi kápolna
és abbán jártak-keltek (lampaszos tábornoki nadrág
ban), úgy, hogy amikorra nagy örömünkre be
jöttek a románok és vége lett a kommunizmus
nak, Wigner Antal bácsitól kapott egy öltönyt.
Itt meg szeretném jegyezni, hogy édeasnyám
nagybátyjának kétszintes, gyönyörű Duna-part
melletti villáját Wigner Antal bőrgyáros, a híres
Wigner Jenő atomfizikus apja vette meg. A
nagybácsim Tost Gyula kultuszminiszter volt és
halála után a családja eladta a házat.
„Szép” emlékeimhez tartozik még a 19-es
időből, hogy május 1-jén kötelező volt kivonul
nunk apámnak és nekem. Mi gyerekek elől vo
nultunk, úgy emlékszem a direktóriumtól a Zsi
... és az énekkar vezetője,
Jeszenszky Aranka (Bischof dó utcán és a vasútállomáson keresztül a Pesti
Mátyásné), akit egy év múl útra és vissza a kiinduláshoz. Házunk előtt
va a románok kivégeznek a megállt a menet, az előéneklő kiabálta „le a
Hétkápolnánál
burzsujokkal, fára velük” és hasonló jókívánsá-
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gokat. Drága anyám az ablakban - betegsége miatt otthon maradhatott - a
függöny mögül sírva hallgatta.
Apám, amikor az állomáshoz értek, rosszullétre panaszkodva az ottani
WC-be, majd a drága jó Heitejer bácsiékhoz menekült. Meg szeretném még
említeni, hogy dolgozgatott a kertben, mint rendszeresen és akkor én is ott
voltam a szomszéd Barcsék házmesterének a fia. Víg Ernő, 17 éves (aki ké
sőbb nyilas lett) átkiáltott, letegezve apámat. Majd jöttek a románok, összefogdosták a kommunistákat, Vácra vitték őket és sokat a Duna-parton lelőve,
a vízbe dobtak. M egvolt tehát a minta 1944-hez.
Akkor apa azonnal kegyelmes úr lett, térden állva jöttek a szerencsétlen fe
leségek: ennyi meg ennyi gyerekük van, mentse meg őket a kegyelmes úr!
Ruhája nem lévén apának, csak egyedül a tábornoki díszruha, amit a pad
láson a hozzá tartozó nagy bőröndben sikerült megmenteni, felhúzta és Bod
nár Ottó bácsival szereztek egy egylovas kocsit és kerten felmentek Vácra.
Apa jól beszélt franciául, a román is tudort, így akit még lehetett, azt megm en
tette s ezek hazakerültek.
De ennek az lett a következménye, hogy 1920 december elején, amikor már
négy hónapja feküdt a Szent István kórházban - én újra az Angolkisasszonyok
nál voltam bentlakó, Husenfeld József osztályán. Anyuval egy külön szobában - ,
kijött a rendőrség, hogy Nemeskériéktől feljelentés van ellene, hogy kommu
nistákkal barátkozott és eljárt az érdekükben. Mindhárom bátyám provokálta is a
feljelentőt, a rendőrtisztet kitessékelte. Nemeskéri pedig bocsánatot kért. Drága
jó apám már halálos ágyán volt, december 15-én meg is halt.
Ezután anyám kiadta a gödi villát 1920-30-ig, am ikor is férjhez m entem
Dr. Vámos A ndrás ügyvédhez, aki a központi városházán később ügyész
lett. Férjem rendbe hozatott m indent, vadonat újnak nézett ki kívül-belül,
m eg is nagyírtarta. A kkor m egint gyönyörű szép és jó életem lett. 1936-ban
karácsonyra egy BM W -t kaptam , de anyám 1941-ben m eghalt, s így újra
bérlő került a villába. H ogy azután m ilyen idők jöttek, m eint jo b b nem em 
legetni. Á llam osították férjem nevén, holott én voltam m int ö9rökös a te
lekkönyvben. V isszaszerzés után a váci püspökség verte m eg a házat, az
óta plébánia.
De mindennek dacára nekem, ha véletlen kivisznek autón, Göd most is a
világ közepe.
*

A nemzetőr parancsnok visszaemlékezései
1918. október 31-én alakult meg a gödi nemzeti tanács az akkori Bicikli
Vendéglőben. A tanács tagjai Baitz József tábornok, Fáy László MÁV főmér-
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nők, Kussé Ernő gépészmérnök, Szilágyi főjegyző. Kalmár Kálmán, Kis An
tal, Víg Ernő, Brunszkó János.
Hát ennek a tanácsnak aztán meg is lett a munkája.
Először is az élelmezés terén elég komoly bajok keletkeztek, mert az el
osztó helyeket a csőcselék kifosztotta. Node ez a része egy hónapon belül el
intéződött. Közben itt is voltak egyének, akik a rákosrendezői vandalizmust
akarták előidézni, de ezt idejében más besúgta és én addigra megkaptam a
nemzetőr főparancsnokságtól a nevezésemet, m int Göd nemzetőrparancsno
ka és hozzám tartozott a csendőrség is. így a már előre megszervezett őrök
kel együtt egy számottevő fegyveres őrség volt és ezzel mindennemű
előkészületet le tudtak fülelnui és hát ami adódott, a tanács helyben el tudta
intézni.
Például a csehek átdobtak 16 családot december közepén. Ezek egy hétig
laktak vagonokban, azután betelepítettük a villákba őket, ami nem ment egé
szen egyszerűen, mert minden burzsujnak volt valahol egy szála. Akkor a
közélelmezés kihozott a gödi állomásra 16 vagon cukrot, és én ezt feltűnés
nélkül őriztettem. De volt Vácon egy vasutas, aki elmesélte, hogy mi van
Gödön.. Hát erre rá is haraptak. Ugye mindenki katonaruhában járt és egy
banda egyik éjjel ideállított 30 mázsa cukorért. Az egyik őrszem vitatkozott
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velük, a másik befu
tott a laktanyába.
Úgy tizedm agam mal rögtön kim en
tem az állom ásra.
B ecsaltam
őket
megbeszélésre a vá
róterem be, közben
telefonáltam a váci
nem zetőrparanc
snokságra, ahonnan
20 percen belül ki
jött egy szakasz és
ezek azután elvitték
Gödi ifjúság a húszas évek elején
magukkal az egész
bandát. Akkor elült
a buli, mert mindeki látta, hogy itt nem lehet rendellenesen szervezni semmit.
Az idő tellett. Megindult a munka mindenfelé. Minden héten meg lett tartva a
népgyűlés. Értelmesen meg lett magyarázva minden. Közben röplapok, újságok let
tek szétosztva és ment minden a maga rendjén, amíg elérkezett 1919. március 21.
Ekkor új tanácsot választott a nép. Ennek a neve direktórium volt. Nagyon
sok suttogó ellenséggel volt fűszerezve a tömeg. Hát én az én puskásaimmal
maradtam. Csupán a csendőrök borzongtak tőle, de azért ők is maradtak.
Gyorsan megszerveztem megint az új füleseimet, m ert ez a változás soka
kat érintett. Az első az volt; felvettem a kapcsolatot a vörösőrség országos pa
rancsnokával. Megkaptam a parancsot mindennemű lőfegyver elkobzására.
Tehát most került sor a Kiss Géza féle fegyvertárra, amit én papíron vettem
át. Különböző fegyverek, úgy 40-50 darab és rengeteg különböző lőszer. Még
a csőszöknek is maradt egy fegyverük. így a mérges kígyó feje le lett vágva.
Volt még egy eset, amikor egy Deutsch Gyula nevű állatkereskedő hozott
magával hat újpesti vörösőrt és innen teheneket akart elvinni. Persze jött a fü
les és rögtön elálltam az összes kifelé vezető utat és magammal vittem két
fegyverest és le is szereltem a kereskedőt. A papírját, amelyet Kis Gézával
csináltak, a Tanács továbbította a járáshoz.
Szóval kisebb bulik adódtak. Május elején nagy ünnepély volt.
A szónokokat, szavalókat a tanácsházzal szemben lévő kiserdőből fényké
pezte Kis Géza. Május 2-án bevonultam katonának, helyettesem Szopkó
csendőr törzs lett. Hát így az összeomláskor egyszerű volt a tagokat össze
szedni. Következett a szomorú eset és így lett vége.
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1944. december 15-én gyorsan megalakítottuk a pártot, alig egy páran.
Majd később menedékházzá változott, mert mindenkit odafogadott az akkori
titkár. Mindenesetre az idősebb elvtársak fölismerték a helyzet komolyságát
és mindenki munkához látott. Én megint a nép őrzését vállalatam, majd átad
tam a helyemet Gál József helyettesemnek. Torma Ferenc szaktársammal ke
nyérnek valót őröltünk és időközben az összetörött traktorokat javítottam,
majd az egyik traktorral magam szántottam. Saját pénzemen vettem üzem
anyagot, amit bizony nagyon hiányosan tudtam visszakapni az akkori tanács
sokfelé húzása miatt. 1945. május 10-én visszamentem az üzembe.
Lakitelek, 1968. szeptember 2.

Kis Antal

Nemeskéri Kiss Géza: Az 1919-es tanácshatalom Göd-Pusztán
(Szerkesztette és közreadja: Gyüre János)
A lelkes gödi amatőr helytörténészek kutatásai
nak köszönhetően, viszonylag „sokat” ismerhe
tünk Göd távoli és közelebbi történetéből. Egy
eddig feldolgozatlan terület azonban az 1919.
március közepétől kezdődő körülbelül négy hó
nap, azaz a Tanácsköztársaság eseményei helyi
történéseinek ismerete meglehetősen hiányos.
Többé-kevésbé ismert előttünk, hogy több ak
kori gödi lakost a Tanácsköztársaság bukása
után, az országot megszálló román hadsereg le
tartóztatott és közülük néhányat a váci Hétkápol
na kegytemplom mögött kivégzett.
Nagyon sok a kérdőjel ezeknek az emberek
nek a kommün alatti tevékenységével kapcsolat
ban. Néhányuk - egyes régi gödiek elbeszélése szerint - teljesen ártaltatlanul
halt meg, jóformán semmi közük nem volt az akkori politikai eseményekhez.
Egy valakiről azonban most már a semminél többet tudunk, mert
Nemeskéri-Kiss Géza többbszáz oldalas naplójának 132. és 133. oldala vele
foglalkozik. Ezáltal egy-egy villanásra elénk tárul - igaz, hogy csak GödPusztára vonatkozóan - , hogy miként is történtek az események azokban a
hónapokban.
Lássuk tehát, mi áll a naplóban ezekről a napokról.
Minden birtok, minden magántulajdon az államé lett. Az állam cselédség-
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Egy menetlevél 1915-ből, amely szerint három sebesült katonát indítottak útba,
utókezelés céljából a gödi kisegítő kórházba

évé váltak atyám gazdaságának alkalmazottai is. Vezetőjüket azonban ők ma
guk választották. Engem választottak meg.
Nem panaszkodhatom, jól bántak a szüleimmel is, énvelem is mindnyájan,
egyetlen egyet kivéve. De ennek különös históriája van.
Még a háború kitörésekor, negyven ágyas hadikórházat szereltek fel a szü
leim és fenn is tartották azt a háború végéig, saját költségükön. Ebbe a kór
házba egy haslövéses, súlyos sebesült került a háború folyamán. Vezetékneve
nem fontos. Gyurikának hívták.
Anyám áldott kezének gondos ápolása és egyik legjobb sebész professzo
runknak csodával határos ügyessége megmentették őt az életnek. Hosszú lá
badozásának ideje alatt szüleim megszerették és minden jóban részesítették.
Kigyógyult.
Akkori hadvezetőségünknek egyik szarvashibája volt, hogy az egészségü
ket visszanyert sebesülteket - bármily súlyos sebesülésből gyógyultak is fel ismét az arcvonalba küldték ki, ahelyett, hogy hadtápszolgálatra osztották
volna be őket. Azokat, akik bőségesen megtették kötelességüket és m egszen
vedtek már a hazáért.
Gyuri is újból kikerült a tűzvonalba. Ott egy golyó szétzúzta a jobb karját és
örökre nyomorékká tette. Egy salzburgi kórházba került, onnan íratott édesapám-
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nak, hogy az égre kéri, hozassa el őt valahogyan ismét a gödi kórházba, mert csak
itt, anyám keze alatt remélhet gyógyulást. Nehéz ügy volt ez akkor. Osztrák hadi
kórházak magyar gyógyító intézményeknek sohasem adtak ki betegeket vagy se
besülteket. Protekeió kellett ehhez, magas protekció. Hazai jószívű, kedves ember
volt. Apám kérésére személyesen írt levelet Gyuri ügyében Bécsbe a közös had
ügyminiszternek. Sok-sok levelezés után végtére mégis sikerült a dolog és Gyuri
boldogan érkezett meg a gödi családi hadikórházba.
Az orvosok és a gondos ápolás minden lehetőt megtettek, csakhogy a kéz
csonkjai, csuklója szilánkokra volt zúzva. Gyuri felépült, de jobb keze örök
re nyomorék maradt. Sírva panaszolta apámnak, amikor a kórházból elbocsá
tották, hogy most mi lesz vele, hiszen éhen halhat, mert földműves létére so
ha többé dolgozni nem fog tudni. Apám megsajnálta. Nem baj Gyuri, ne bú
sulj. Én alkalmazni foglak a gazdaságomban kulcsárnak, mert azt a munkát el
tudod végezni nyomorékká vált kezeddel is. Kapsz jó konvenciót (így hívták
a mezőgazdasági alkalmazottak természetben kiadott illetményét), lakást, az
tán idővel majd csak megtanulsz a bal kezeddel is annyira írni, hogy elvégez
heted azt a kevés írást, amire szükség lesz...
Gyuri boldog volt. Nem győzött hálálkodni. Elhozatta családját és meg
kezdte könyű szolgálatát.
Elmúlt egy esztendő ... eljött a Tanácsköztársaság! Összes alkalmazottunk
közül egyetlen egy akadt, aki ellenségünk, halálos, engesztelhetetlen ellensé
günk lett. Aki minden gyűlésen a legféktelenebbül izgatott, amellett, hogy
bennünket ki kell dobni, el kell pusztítani. Ez az egyetlen ember Gyuri volt.
Az a Gyuri, aki szüleimtől soha mást, mint jót, sok-sok jó t és csakis jót ta
pasztalt. Aki szüleimnek talán az életét, de mindenestre a megélhetést köszön
hette. Az lett a legádázabb ellenségünk.
Július vége. Künn a szérüskertben, levett kalappal közeledik hozzám vala
ki. Sompolyog. Alázatos, zavart. A Gyuri. Uram, nagy vétkem van ... csak
még ez egyszer bocsássanak meg nekem, hogy vétkeztem az én jótevőim el
len ... bocsássanak meg.
Nézze Gyuri, én megbocsátok. Szüleim is megbocsátanak magának. Mi vallá
sos emberek vagyunk és keresztényi kötelességünk megbocsátani azoknak, akik
minket talán megbántottak. Én csak arra ez egyre figyelmeztetem magát, hogy Is
ten rendelése folytán elszárad az a kéz, amelyik jótevőjét megüti.
Rövid idő elteltével ágyúdörgés hallatszott kelet felől, talán a Tisza irányá
ból. Nem tudtuik, mi az. Nemsokára Gödre és környékére ért a megszálló ro
mán hadsereg.
(Itt álljunk meg. Nemeskéri-Kiss Géza naplójának olvasásában és pontosít
suk a júliusként megjelölt időpontot. Miután a naplóíró ezeket a sorokat az
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események megtörténte után ötven évvel vetette papírra, megbocsáj tható az a
két-három év tévedés a leírtak időpontját illetően. Vác városában az akkori
események a köüvetkező sorrendben zajlottak: a Direktórium 1919. augusz
tus 6-ig működött. Még ezen a napon vette át a városi közigazgatás vezetését
a régi tisztviselői kar. A város katonai parancsnoka Bainter Ernő ezredes lett.
Augusztus 9-én délelőtt 11 órakor érkezett meg a román megszálló hadsereg
előőrse, majd csapategysége Comea főhadnagy vezetésével Vácra. Itt 1919.
december 11-ig tartózkodtak.)
Néhány nap múlva, még alig pirkadt a hajnal, zörgetnek az ajtómon.
Jajaveszékelve állott ott néhány asszony és férfi, köztük Gyuri fivére is. Az
éjszaka jöttek a románok és elvitték a fivéremet Vácra ... az égre kérem, tes
sék hamar befogatni és elmenni oda ... talán lehet még segíteni...
Azonnal befogattam és lóhalálában behajtottam Vácra. Az elfogottak leg
nagyobb részét - személyes jótállásom ellenében - kiadták. Ezek megmene
kültek. Gyuri akkor már halott volt. Még azon a hajnalon kivégezték, mielőtt
én odaértem volna. Elszáradt a kéz, mely jótevőjét megütötte.
(A Hétkápolnán túli kukoricásban a kivégzések augusztus 14-ről 15-re vir
radó éjszaka történtek. Ekkor végezték ki Kusche Ernőt, a fiatal Bischoff há
zaspárt, Farkas Mihályt, Ilkapuszta gépész-kovácsát és Mihácsi Györgyöt, a
Nemeskéri-Kiss gazdaság magtárosát. Streba Jánost, akit a váci Fegyintézet
igazgatójának jelentése szerint a fegyintézetből, augusztus 17-én egy román
járőr, hat fegyőrrel a „dunai szigetre’Vitte és ott agyonlőtte.)
Kik voltak a kiszabadítottak és hányán Ihettek, nem tudjuk. Mindössze egy
ről van megletősen hiteles adatom, Vígh Ernőről, aki egy kisnövésű, izgága
ember volt és abban az időben egy nagy Mannlicher-puskával a vállán - amely
fegyver, a viselőjének alacsony termete miatt a földet súrolta - hajtotta ki mun
kára a Nemeskéri család férfitagjait és felügyelte az általuk végzett fizikai mun
kát (favágást). Vígh Ernő lényegében bántódás nélkül élt 1944-ig Alsógödön.
Az ezt követő sorsa azonban már egy másik történet része lehetne.
1949. után Alsógödnek négy utcáját, a románok által kivégzettekről nevez
ték el. így kapott Gyuri is egy utcát a Kincsem istálló mellett, a volt karám
felparcellázott helyén.
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Dr. Széli Andrásné

Hősök és áldozatok
Jól emlékszem még a gyermekkoromban évente,
május utolsó vasárnapján megrendezett Hősök Napja
ünnepségekre. Alsógöd lakói az alkalomhoz illő öltö
zékben és kitüntetésekkel ékesített katonaruhában vo
nultak a Duna-partra. A menet élén a váci Önkéntes
Tűzoltó Egyesület zenekara haladt. A széles lépcsőso
ron lejutva az alsó strandra, az ünnepség a Hősök lige
tében zajlott.
Korábban annyi szomorúfuzet ültettek ide, ahány hő
si halottja volt Alsógödnek az 1. világháborúban. A fák
törzsén fémtáblán olvashattuk az elesettek neveit. Az
ünnepi szónok dr. Kása Lajos járásbíró, a Frontharcos Szövetség elnöke volt.
Beszédének elhangzása után hivatalos szervek kis koszorúkat, a családtagok,
barátok pedig virágokat helyeztek el egy-egy fűzfa tövénél.
Hol vannak azóta ezek az emlékünnepek, hol vannak a táblák a hősök ne
vével, és hol vannak a fűzfák? Két fa árulkodik még az egykori „ligetben”,
jócskán megvastagodott törzsével. Amikor társait kivágták, azt hiszem, senki
nem gondolt arra, kiknek az emlékére ültették valamikor.
Felsőgödön az 1. világháború hősi halottainak emlékét egy időtálló már
ványtábla őrzi a katolikus templom falán és egy zászlótartós, valamikor kör
bekerített emlékmű a Jácint utcai temetőben. Ők ott rótták le tiszteletüket és
helyezték el a kegyelet virágait ezeken az ünnepségeken. Minthogy azóta ha
zai történelmünk csak szaporította a hősök és áldozatok számát, ma még töb
ben vannak azok, akikre emlékeznünk kell! Nincs egyetlen olyan magyar csa
lád sem, ahonnan ismerős, barát, rokon vagy családtag ne esett volna áldoza
tul a XX. századi történelmünk véres eseményeinek.
A 11. világháborúban, több mint fél évszázada eltűnt, elveszett áldozatok
ról ma már egyre kevesebbet tudunk, mert egyre kevesebben vannak azok az
idősek, aki még emlékeznek rájuk. Nehéz ma róluk pontos névsort összeállí
tani, láthattuk a néhány éve kezdett gyűjtőmunkánk során, amelyet nagyköz
ségünk felsőgödi részén Híres László végzett.
Miért csak a század vége felé kezdtünk a nevek összeírásához, miért nem ko
rábban, amikor még pontos adatokkal tudtunk volna egy névsort összeállítani?
Ennek sok oka van. Ezek közül csak néhányat em lítek. M agyarország

28

Gödi Almanach

1941-ben felkészületlen hadsereggel, hiányos fegyverzettel és felszere
léssel lépett be a háborúba. A kezdeti sikerek után seregeink ham arosan
m egtorpanásra, védekezésre kényszerültek a legtöbb ffontszakaszon.
A m erika belépése 1942-ben eldöntötte a háború kim enetelét. Ezt tudták a
m agyar politikusok is, de bevallani nem m erték. E zért a frontokon b ekö
vetkezett nagy vérveszteségekről sem szám oltak be a népnek. A z 1943ban elkezdődő, sokszor fejvesztett doni m enekülésről, m int „tervszerű”
visszavonulásról hallottunk a sajtóból. A hosszú, nehéz harcokban utóbb
szintén felőrlődött 1. m agyar hadsereg sorsáról sem tudtunk. A több száz
ezer m agyar em ber, aki idegen érdekekért adta életét egy értelm etlen h á
borúban, idegen földön halt m eg a tűzharcok, bom bázások, aknák robba
nása, az elégtelen élelm ezés következtében; elcsigázva, sebesülten dőlt ki
a sorból és fagyott m eg a sokszor 3 5 -4 0 fokos hidegben. L egtöbbjük fe
lett m ég egy im át sem m ondtak, fej fa sem je lz i sírjukat. Ezek a hősi h a
lottak egyben áldozatok is. M inden honfitársunk elvesztése fájdalm as. D e
túljutva a háború poklán, a fegyverszünet előtti napokban m eghalni k ü lö 
nösen tragikus.
1945 áprilisában már túljutott a háború hazánk területén, de még ekkor is
szedte magyar áldozatait. A háború befejezésének utolsó előtti napján, május
7-én érte halálos bombatalálat Krizmanics Gézát. A nyugatra hajtott leventék
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Prenoszil Gábor utolsó levele barátjához, Pozsgai Tiborhoz

közül Prenoszil Gábort a háború utolsó napján, május 8-án találta el a szov
jet repülőtámadás gyilkos nehézgéppuska-lövedéke Stájerországban. 18 éves
volt.
A háború után a vesztes kis magyar nép hogyan sirathatta volna el katonafiait az itt győzelmet ülő Vörös Hadsereg és hatalmát gyakorló szovjetjei
alatt? Mi az ő szemükben bűnös nép voltunk, amiért a háborúban ellenük har
coltunk. Minden m agyar városban, faluban emeltek szovjet emlékművet, de a
sok százezer magyart csak családi, baráti körben lehetett elsiratni.
Az alsógödi temetőben négy ismeretlen magyar katona van eltemetve. Kettő
a bevezető út mellett közös sírban nyugszik. Kettőre a harcok után a kertváros
ban találtak rá. Ok a temető délnyugati részébe kerültek. Azonosító jele egyiknek
sem volt a nyakában.

A II. világháború frontjain elvérzett és eltűnt katonák
Aggoth Sándor, Bányai M. József, Bányai Gyula, Batsik Géza, Bittmann István,
Bódi Sándor, Bogár János, Bogyó László, Böröczki János, Cseri János, Cseri Kál
mán, Forró János, Gál György, Gyimesi Lajos, Hadfi (Halbhuber) Károly,
Hambalkó Aladár, Harmincz János, iQ. Hegedűs Sándor, Helembai István, Hliva
István, Juhász Antal, i^. Juhi Endre, i^. Juhos László, Karabélyos Kálmán, Kazány
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Vilmos, Kecskeméti Bornemissza István, Kosik István, Kovacsik József,
Krizmanics Géza, Krizmanics Károly, Kuthy Ferenc Károly, Lami Béla, Márta
István, Márta Károly, Minka József, Pártos Gyula, Péterszegi István, Polónyi Imre,
Pozsonyi Koméi, Prenoszil Gábor, Rákóczi István, Rittinger László, Ritzl Antal,
Rózsa Lajos, Schramm Mihály, Schulz Gyula, Skotnyár János, Somosi Ferenc,
Szalay József, Szlapák József, Szőke Gyula, Takács Ferenc, Tolnai István, Torma
Attila, Türr Ferenc, Vadkerti József, Váradi Gyula, Vermes Tihamér, Závonyi Gyu
la, Zákonyi Gyula, Závonyi Mihály, Zelinka János.
N em csak a frontokon vesztek el katonaként m agyar férfiak, hanem az
egyre szigorodó zsidótörvények következtében egész családok tűntek el
gyerm ekeikkel együtt. A lig tért vissza községünkbe abból a m integy fél
száz családból valaki, akiket szárm azásuk m iatt hurcoltak el koncentráci
ós táborokba vagy m unkaszolgálatosnak. A kiszivárgott hírekből tudjuk,
hogy az auschw itzi haláltáborba került V ölgyi Z suzsinak azért kellett a
harm adik napon gázkam rába kerülnie, m ert m unkára alkalm atlan 11 éves
kislány volt. A m unkaszolgálatra behívottak közül 50 ezer férfit a frontra
vittek, ahol a 2. m agyar hadsereghez osztották be őket fegyvertelen segéd
szolgálatra. V écsey alezredes, a 35. G yalogezred parancsnoka igen elis
m erően ír fegyelm ezettségükről és teljesítm ényeikről. „A zsidó századok
igen bátran viselkednek, nem hagynak sem sebesült, sem halott m agyart
vissza. M ég m eg érjü k , h o g y h ő sö k leszn ek b e lő lü k ...” - idéz
N em eskürthy az alezredes naplójából a R equiem egy hadseregért c. m ű
vében.

Deportálásból vagy munkaszolgálatból vissza nem tért gödiek
Ádám Győző, A m stein Zoltán, szülei és testvére, Blau Ernő és felesége,
Blaum Pál, felesége és leánya. Bognár Andor, Bognár Dénes, G ábor M iklós
és gyermekei: István és Judit, Gerédi LászlóG uttm ann György, felesége és
kislánya Éva (8 éves), Guttm ann Gyula, dr. Guttm ann Elemér, felesége és
kisfia Tibor (10 éves), Helberger József, leánya és menye, Hell Béla,
Hirschfeld József, Kárpáti A ndor és felesége. K ertész Lajos, K ertész M ik
lós, Lehner házaspár és Veraifj. Löbl László, Béla és édeasnayjuk, dr.
Miskolczi Leó, Neum ann Henrikné, N eum ann Lászlóné, N eum ann Oszkár,
Palczer János, Rotter Nándor, felesége és leánya Éva, Somló Sándor és csa
ládja, Schwarz Erzsébet, Jenő, Schwarz Károly 1., Schwarz Károly 2.,
Szalatnai József, Szántó Ferenc és gyermekei M ária és Jenő, Székely Éva és
édesanyja. Varga László, Völgyi Klára, Völgyi Lászlóné, Völgyi Zsuzsi (11
éves).
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Hősökké nemcsak a fronton válhattak az emberek. A rajtunk átvonuló har
cok során a polgári halottak között is vannak az önfeláldozó hősiességnek pél
dái: Gergely P á l , a felesége, 15 éves fia, Pali az édesanyja védelmében szállt
szembe a fegyveres szovjet katonákkal. Mindkettőjüket a vasúti sínek mellett
lőtték főbe. Hauk Béla azért vesztette életét, mert unokahúgát akarta meg
menteni a katonák meggyalázásától.

A II. világháború polgári áldozatai Gödön
Bertalan Rózsa, Dedinszky László, Gemer László, Galántai (Góra) Ger
gely, Gergely Pál és fia Pali (15 éves), Hauk Béla, Jurák Istvánné, Králits Bé
la, Kunstler Béla, Madarassy Mária, Mészáros Sándor, Nemeskéri-Kiss Béla,
Pólyák János, Pólyák Lajos, Pusztai István, Vízvári Mária.
A II. világháború fi’ontja átvonult felettünk 1944 decemberének elején.
Szilveszter napja mégis igen szomorú nap volt sok gödi családnak. „Malenkij
robotra” hurcoltak az akkor még két településünkről fiatalt és időseket, férfit
és nőt, 70-80 embert. A pontos számra ma m ár nem emlékeznek a hazatért és
megkérdezett elhurcoltak sem.
„Javarészük soha nem jött vissza. Mártírhalált haltak vagy halálra kínozták
őket a szovjetunióbeli Dombadze Krasznoe nevű helyiség szénbányájában és a
lágerekben” - íija Gruber Ede a Gödi Körkép 1990. októberi számában. Majd
így folytatja: „A résztvevők mindegyike az alábbi - 12 éves koromban vezetett
naplómban bejegyzett - idézést kapta 1944. december 29-én: „Gruber Lajos
1944. december 29-én reggel 1/2 6 órára jelenjen meg a községházán 10 napi
élelmet, két pár cipőt, fehérneműt és pokrócot hozzon magával.”
A fent nevezett Gruber Lajos - 42 éves édesapám volt, de ugyanezt az idé
zést kapta 17 esztendős bátyám is. Apám 1945 őszén a lágerben vérhasban
meghalt. Bátyám 1945. október 31-én hazajött (30 kg volt), a helybeli dr. Ta
vas főorvos látlelete alapján - „végelgyengülés és vérhas betegségben” 1945.
november 1-jén halt meg. Utolsó erejével hazajött meghalni, hogy itt temes
sék el. Egyetlen napot tudott még élni.
Akik néhány év múlva hazajöttek, alig kaptak itthon állást, még jó, ha nem
börtönbe vagy internáló táborba kerültek.

Malenkij robotban meghaltak
Bajusz József, Bauer Ilona, Bélés József, Bélés Józsefhé, Bilics János,
Bilics József, Bleharczyk Károly, Bódi Sándor, Csépi János, Csépi Jánosné,
Fandl István, Gruber Lajos, ifj. Gruber Lajos, Grüner Béla, Heintzinger An-
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tál, Hetényi (Kutyka) Sándor, Horváth Gyula, Kádas Károly, Ritzl Antal Sá
tori Árpád, Stenger Mária.
Az elmúló század közepének nagy világégése sok hőst teremtett és sok ál
dozatot követelt. Községünket járva a nevek összegyűjtése során tragikus em
beri sorsokról hallhattunk. Még ma is vannak olyan özvegyek és egyéb hoz
zátartozók, akik nem csak siratják, de hazavárják a II. világháborúban eltűnt
szeretteiket. Valami különös csodában reménykednek.
A háború befejezése után az új társadalmi rend kialakítása újabb áldozato
kat követelt. A börtönök és az internáló táborok politikai foglyokkal teltek
meg. Az átélt szen
vedések sok gödi
polgártársunk életét
rövidítették meg. Az
erőszakos téeszesítés áldozata lett Sza
tf
bó M ihály Gödpusztai lakos, aki el
^■■HMÍ‘0&<cou4
lenállt a szervezők
nek. Harm adnapra
agyonverték és a
D unába dobták a
rendszert erőszako
san támogató tette
sek.
Krumpli vételezésére jogosító okmány
Felragyogni lát
szott 1956-ban a m agyar szabadság napja. G öd ehhez a forradalom nak is
adott tehetséges, fiatal hőst, a C orvin-közi csoport egyik parancsnokát,
Iván K ovács Lászlót. A z akkor 26 éves, egyetem re já ró fiatalem bert egy
év m úlva kivégezték, hiába vallottak m ellette a felkoncolástól általa m eg
m entett katona- és rendőrtisztek. H ogy m ilyen em ber volt Iván K ovács
László, a kiváló sportoló, olvassuk el az utolsó szó jo g án m ondott sorait.
N em m agát védte, hanem a perében vád alá helyezett két kolléganőjét,
m ondván: kérem , őket ne bántsák, ők nem tudnak sem m iről. A m ártírha
lált halt Iván K ovács L ászlón kívül m eghalt m ég m unkába m enet
Losonczi István az oroszok géppuskatüzétől.
Igaz, hogy mai gödi lakótársaink többségét nem érintik közvetlenül az itt
elmondottak, és igen kevesen élnek ma már olyanok, akiknek a hősök és ál
dozatok nevei közvetlen emléket idéznek fel. Ennek ellenére szükségesnek
tartottuk az eddig összegyűjtött adatok ismertetését, mert az idő múlásával ez
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a téma egyre kevésbé kutatható, mivel írásos dokumentum alig van róla és
csak az emlékezetre támaszkodhatunk.
Úgy gondolom, hogy akik az utóbbi évtizedekben máshonnan kerültek
Gödre, szintén hoztak tudatukban olyan hozzátartozókat, családi barátokat,
akiknek az emlékére egy egyszerűen megmunkált emlékműre szívesen he
lyeznék a tiszteletadás virágait május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján.
Huszadik századi történelmünk hőseinek és áldozatainak emlékét őrizzük
meg kegyelettel!
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Dr. Széli Andrásné

Az evangélikus templom története
1998-ban hetven esztendeje lesz, hogy az alsógödi evangélikus templom
alapkövét elhelyezték a mai Luther Márton utcában. Erről az időről a korabe
li Jöjjetek hozzám című evangélikus hetilap számolt be 1929. júliusi számá
ban. A cikk kivonatos szövege:
„Az alsógödi fiókegyház története
A váci evangélikus anyaegyházhoz tartozó fiókegyház keletkezése több,
mint 15 év előtti időre nyúlik vissza, eperjesi Scholtz Guszztáv püspöksége
idejére, aki itt töltve nyári szabadságát, készséggel felajánlotta hajlákát istentiszteleti célokra. 1916-ban a püspök egyik fia, dr. Scholtz Oszkár kincstári
jogügyi tanácsos nyitotta meg a további istentiszteletek számára a közben fel
épült új házát (amely ma a Mesevár óvoda) a Kodály utcában. O maga kísér
te harmóniumon a bensőséges és áhítattal teljes istentisztelet énekeit. A kis
szórvány első gondnokául is őt választották meg.
Az 1917. június 17-én tartott istentisztelet offertóriumát, 42 koronát már a
Kis-Gödön létesítendő evangélikus imaház javára tették be a takarékpénztár
ba. Lassan-lassan megnövekedett az imaházépítési alap, de a világháború utá
ni pénzválság idején a szépen meggyarapodott tőke elértéktelenedett.
Az imaház építésének eszméje azonban nem veszett el, sőt erősebb lendü
letet vett, amikor 1923-ban az Alsógöd nevet nyert szórvány fiókegyházzá
alakult. Felügyelője Horch Ernő, ny. főjegyző, gondnoka Barcs Samu, jegy
zője Chován Kálmán lett. A presbitérium tagjai: Kuthy Ágoston, Kutyka Já
nos, dr. Scholtz Oszkár és Thomka János.
Ebben az évben történt, hogy lovag dr. Floch Reichersberg Alfréd és nővé
re, áldott emlékezetű evangélikus édesanyjuk emlékére a község egyik leg
szebb helyén levő fenyőerdő alatt 100 négyszögölnyi területet ajándékoztak
az imaház céljára. A telket hamarosan bekerítették és az újpesti Walzer ha
rangöntő cégnél egy 48 kg súlyú harangot rendeltek, amelyet 10924. novem
ber 16-án helyeztek haranglábra és magasztos ünnepség keretében avattak fel.
A fíókegyház minden tagja, még a gyermekkorban lévők is fáradhatatlan buzgósággal és áldozatkészséggel gyűjtögették az imaházépítési alapot, amely ur
na- és adománygyűjtésből, valamint műsoros estek és különféle előadások, tea
délutánok jövedelméből szépen gyarapodott. Dr. Raffay Sándor püspök több íz
ben nagyobb segélyt és Szudi Elemér miniszterelnöki sajtófőnök a Vallás- és
Közoktatási Minisztériumtól 2000 pengőt eszközölt ki erre a célra.
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Az 1929-ben felszentelt alsógödi evangélikus templom a Feneketlen-tónál

1928-ban már nem is imaház, hanem templom építésére határozta el magát a
kis fiókegyház és Sándy Gyula műegyetemi tanár szívességből díjtalanul elkészí
tett terve szerint 7000 pengő vállalati összeggel Sütő Jenő és Sütő László fel
sőgödi református vállalkozóknak adott a templom megépítésére megbízást.
1928. Október 21-én helyezték el a templom alapkövét, amely alá fémtokban min
denjelenlevő aláírásával ellátott pergamen ívet süllyesztettek. A templom felszen
telésére 1929. Június 16-án került sor, amelyet dr. Raffay Sándor végzett el. A be
rendezést, padokat és szószéket Mihály György asztalosmester, ref presbiter ké
szítette 900 pengő értékben. A esaládok kedves halottaik emlékére egy-egy pad el-
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készítési költségét (70-70 pengő) is fedezték. Erről a padokon elhelyezett kis réz
táblákon emlékeztek meg. Néhány családnév: Gaál, Horváth, Barcs, Dedinszky,
Horch, Komlóssy... A templom javára a felavatás napjáig készpénzben összesen
2000 pengőt adtak: Bartos Lajos, Barcs Samu, Bodendorfer Géza, Chován Kál
mán, Horch Ernő, Jakus György, Unger Károly, Kuthy Ágost, dr. Scholz Koméi,
dr. Scholtz Oszkár, Szudi Elemér, Barcs Lajos, Bertalan Sándor, Debreczeni
Mártonná, Hank Olivér, Hofímann János és Erzsébet, Kolba Árpádné, Lintner
Aladár, Palkovics Pálné, Walch Rudolf, Tomka János, Heller Alajos, Kutyka Jó
zsef, Ozsvát Gusztáv, a Sütő testvérek, Zsedényi Béla, Folkner Ferencné, Kasnik
Gyula, Kökény Józsefhé, Pálka Zelma, Tóth Miklósné, Meszlényi Géza, Monos
László, Bmnszkó Anna és Vágó Pál.
Berendezési tárgyakat, kegyszereket, oltár- és szószékterítőket adományoz
tak: W ladár Ilona, Chován Kálmánná és leánya. Horch Emőné, Kolba Arpádné, Barcs Samuné, Komlóssy Béláné, Gaál Emőné, Rácz Ottóné, Szénássy
Gyula, Bérezi Sándor és Palkovics Pálné.”
Isteni áldás kérésével fejeződik be az 1929-ben írott cikk. Az evangélikus
gyülekezeti élet azóta is tart. Nagy próbatétel volt a II. világháború pusztítá
sa, amikor a torony felét szétlőtték, a tető beszakadt, a padokat kihordták és
elégették, az oltárképet elvitték... Szinte minden elölről kezdődött.
1947. végére a templom újjáépült, berendezésével együtt. A hívek anyagi
és erkölcsi hozzájámlásán kívül meg kell említeni Oberländer Rezső egyház
felügyelő jelentős segítségét és Thomka János gondnok lelkiismeretes mun
kálkodását. Az újjászentelést Ordass Lajos püspök. Kemény Lajos és Sommer
Gyula esperesek végezték.
A hosszabb ideig itt működő lelkészek: Sommer Gyula, Jancsó Bertalan,
Bolla Árpád és Eszlényi László voltak. A kántori szolgálatot Kutyka Jánoos,
Horch Vica, Schüssler Margit, dr. Susits Lorándné és Selmeczi László végez
ték, majd ismét Schüssler Margit látja el.
Az egyházi elöljárók sorából id. Barcs Lajos felügyelő több évtizedes mun
káját, áldozatkészségét kell nagy szeretettel és hálával említenünk.
Mivel az előző rendszer 40 éve alatt általában az egyházak szinte semmi
féle anyagi támogatást nem kaptak az államtól, a tem plomépületek állaga so
kat romlott. A rendszerváltás óta ezen a területen is javulás tapasztalható. A
Gödi önkormányzat 1992 óta a többletbevételéből rendszeres segélyben ré
szesíti a három történelmi egyházat. Az idő során életveszélyessé vált tető és
födém újjáépítéséhez kapott segítségért ezúton is köszönettel tartozunk.
Csak megismételni tudjuk az 1929-ben írott cikk végére írt kérést: „Legyen
Istentől áldott minden adomány, minden fáradozás, mellyel a néhány család
ból álló alsógödi fiókegyház megépítette a maga tem plom át!”
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A Szakáts kert
A községben így nevezték, ez volt köztudat
ban.
A tulajdonosa Dr. Szakáts Nándor nyugalma
zott miniszteri tanácsos volt.
Született 1869-ben Béregen, Bács-Bodrog me
gyében. Gyermekkorát Küllődön és Baján töltöt
te. Középiskoláit Baján végezte el. Szülei kisbir
tokosok voltak, így lehetséges volt, hogy egyete
mi tanulmányait Budapesten végezhesse el. Jogés államtudományi doktori címet 1891-ben szer
zett. Dolgozott Zomborban mint pénzügyi elő
adó, Vukováron, mint pénzügyi titkár, Eszéken pedig mint pénzügyi igazga
tó. Ezután Budapestre került adófelügyelő-helyettesnek. Néhány év múlva a
Forgalmi Adóhivatal vezetrője lett. Munkássága elismeréséül 1920-ban mi
niszteri tanácsosi rangot kapott. 1925-ben ment nyugállományba.
Ingatlanát 1924-ben vásárolta meg Göd határában. A terület nagysága 8 ka
taszteri hold volt. Kelet felől a temető, déli oldalon a dunakeszi határ, nyuga
ti oldalon a Duna, északi oldalon az I. utca, a VI. utca, a IV. és az V. utca ha
tárolta.
A terület legnagyobb része völgy, csak egy kis része sík terület. Ebben a
völgyben két forrás található, ami a Szakáts villa előtt egyesül, és táplálja víz
zel a halastavat. A területen minden megtalálható volt. A temető mellett sár
gahomok bányát, a Dunához közel sóderbányát nyitott. A tulajdonos foglalko
zott tehenészettel. A 30-as években a helyi lakosság tejellátásához nagy mér
tékben hozzájárult. Reggel-este lófogattal szállította házhoz a friss tejet.
Tyúkfarmot is létesített és friss tojással látta el a lakosságot. Termelt továbbá
búzát, rozsot, kukoricát és konyhakerti növényeket. Külön említést érdemel a
gyümölcsöse. Meggyfa, eseresznyefa, kajszi-, sárga- és őszibarackfa, mandu
lafa, körte- és almafa volt telepítve a területen. A gyümölcsfák tavaszi virág
zása csodálatos látvány volt. Virágerdő volt az egész domboldal.
Földszeretet, szakszerű hozzáértés és kitartó szorgalom jellemezte a terület
gazdáját.
Dr. Szakáts Nándornak két fia volt. Az idősebbik Zoltán katonatiszt volt,
ezredesi rangban, sajnos katonafiával együtt haltak meg szovjet fogságban. A
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másik fia Géza, Budapesten a Földhitel Intézetben dolgozott. Származása m i
att őt és családját 45 után szüntelen üldöztetés érte. Végül Kisnémediben te
lepedhettek le. Felesége tanítónő volt, és így nehezen, de kapott állást a helyi
iskolában. Apósa dr. Szakáts Nándor a sok megaláztatás után 1957-ben m eg
halt. Kisnémediben van eltemetve. Az államosítás után a gazdaság megszűnt
s ma már igen elhanyagolt állapotban van. A terület egy részén i^úsági tábor
található.
Kár, hogy ez a szép gazdaság gazda nélkül maradt.

Az egykori tulajdonos...
... és szépséges egykori kertje
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Kisfalud! Strobl szobra Alsógödön
Szudi Elemér a
Bethlen
korszak
sajtófőnöke
volt.
Felesége és ő is er
délyi szárm azású
lévén Kolozsvárott
kezdte pályafutását,
mint újságíró. Az
első
világháború
után kerültek M a
gyarországra. Itt is
újságíróként műkö
dött, később főszer
kesztő lett és mint
sajtófőnök
m ent
nyugdíjba.
Alsógödön tele
pedett le a XlII-as
utcában (ma Kodály Z. utca). Az 1930-as években a XI. utcában (Gorkij utca)
több holdas területen épített egy Dunára néző gyönyörű házat, amely - ugyan
nem eredeti formájában - de ma is áll.
Az utca mindkét oldalán lévő telkek eredetileg a rokonságban lévő dr. Egry
és Szudi családoké voltak. A területet gyümölcsössel és szőlővel telepítették
be. (Különösen híres volt a Szudi-féle barackos. A 30-as években annyira bő
ven termett Gödön a sárgabarack, hogy a kerttulajdonosok kosárszám ásták be
a földbe, mert itt annyira nem volt értéke. Szudiék teherautókkal vitték fel
Nógrádba, különösen Romhányba az illatos, jó ízű gyümölcsöt. Ott ugyanis
nem termett meg a sárgabarack.) Az impozáns Szudi villát körülvevő hatal
mas kert nemcsak gyümölcsös volt, hanem gyönyörű virágos park is.
A Duna-parton - akkor még végighaladó - sétányig nyúlt le. A lejtős rész
ből fakadó friss forrás egy kis mesterséges tavat táplált, amelyben aranyhalak
voltak és tavirózsák nyíltak.
Szudi Elemér a második világháború előtt halt meg és az I. Utcai (Pázmány
utca) temetőbe temették. Özvegyének sikerült később elintéznie, hogy enge-
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délyezzék a saját telkükön épített kriptájukba való örök nyugalomra helye
zést.
A kripta tetején egy Krisztus-szobor áll, amit Kisfaludi Stróbl Zsigmond
szobrászművész készített. A második világháború után a Rákosi-korszakban
az ingatlant államosították. Szudinét pedig a villa elhagyására kényszerítették.
Helybéli rokonuknál, dr. Egry Gyula főállatorvos családjánál talált mene
déket. Egészsége még megengedte, hogy munkába álljon, és mint konyhai al
kalmazott dolgozzon egy újpesti vendéglőben. Itt jött létre Onódyval való is
meretsége és ennek kapcsán a pénztárosi állás a Dózsa stadionban. Az államo
sított ingatlant az özvegy visszakapta, és eltartási szerződést kötött Onódyval,
akit később gazdasági okokból perbe fogtak, így az ingatlan ismét állami tu
lajdonba került. Az özvegy elhalálozása után az akkori tanács nem engedé
lyezte a családi kriptába való temetését, csak a kriptán kívül lehetett az urnát
elhelyezni.
Ezután a villa eladásra került. A többholdas terület egy részét felparcelláz
ták és eladták. A jelenlegi villatulajdonos kertjéhez tartozik a kripta és a szép
Krisztus-szobor is. Az egykori szép parkot lezáró sétány ma már sajnos nem
járható.
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Szubjektív tapasztalatok és vélemények
a gödi második világháborús
hadi események kezdetétől, az arcvonal
községünkhöz érkezéséig
Amint az mindnyájunk előtt ismert, Magyarország né
met hadsereg általi megszállása (1944. március 19.)
után, megkezdődött a szövetséges hatalmak légierejé
nek berepülése és bombázása hazánk, általuk stratégi
ailag fontosnak Ítélt objektumai ellen. Ezek a bombá
zások elsősorban Budapestet, az ország fővárosát
érintették, így Gödön - Budapesthez való közelsége
miatt - hallhatók voltak a ledobott bombák robbaná
sai, éjszakánként pedig láthattuk is a bombázások
okozta tüzek vörös fényeit, valamint a légelhárítás
gépágyúinak felfelé kúszó nyomjelzős lövedékfüzéreit. Gyakran tették nappali világossá az éjszakákat a tá
madó repülőgépekről ledobott, Budapestnek szánt, de a szél által Göd fölé is
sodort ejtőernyős, világító bombák. Az angol—amerikai repülőgépekről Göd
területére viszonylag „ártatlan” tárgyak hullottak. A legnagyobb dolgok, ame
lyek onnan fentről érkeztek, a bombázókat kísérő és biztosító vadászgépek ki
ürült és mint ilyen, lekapcsolható, mintegy 200 literes üzemanyag-póttartályai
voltak. Szerencsére ezekből csak néhány esett Göd területére, és azok is lakat
lan helyeken értek földet. A másik fajta égből jövő tárgy, a légvédelem loká
torainak rádióhullámait megzavarni hivatott vékony sztaniolcsíkok (amit ma
alufóliának hívnánk), tömege volt. Egy-egy ilyen sztaniolcsík hossza, körül
belül 20 cm, szélessége 2-3 mm lehetett. Ezek kicsiny súlyuk miatt sokáig
„vitorláztak” a levegőben, mielőtt földet értek. A harmadik fajta „égből érke
ző ajándék” a magyar lakosságnak szánt, a német megszállók elleni passzív,
esetenként aktív ellenállásra felszólító, általában illusztrált röpcédulák voltak.
Ezek minden fajtájából, amelyek Gödön értek földet, gyűjtöttem egy-egy pél
dányt. Sajnos azonban ezt a „gyűjteményemet” a későbbi harci események
alatt, a lakásunkat „igénybe vevő” német katonák eltüntették. Ezek után a vi
szonylag „ártalmatlan” tárgyak után, egy verőfényes júliusi napon Dunakeszi
és Alsógöd közötti terület fölött, az amerikai bombázókat kísérő kéttörzsű va
dászgépek és két német Messerschmitt-109-es vadászrepülőgép között, nem
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is nagy magasságban, (kb. 2000 méteren) légiharcot figyelhettünk meg. Ezt a
küzdelmet én a Pázmány Péter utcai temetőben megbújva figyeltem. Bizony
a géppuskák lövedékei sűrűn pattogtak a tem ető sírkövein. A
Messerschmittek számára egyenlőtlen harc az egyik német vadászgép lelövésével végződött, amely a dunakeszi sportpályára, illetve a Járműjavító északi
szélének körzetébe zuhant. A pilóta holttestét a vasút melletti területen, a kispuska-lőtér kerítése mellett temették el. Ezt követően valakik, még évekig
ápolták ezt a sírt, a vonatról jól láthatók voltak a rá ültetett virágok. Mára
azonban nyoma sem látszik.
A másik német Messerschmitt nem hagyta annyiban a dolgot és tovább
folytatta a harcot, üldözve az északi irányba haladó bombázó köteléket.
A légiharc Felsőgöd feletti eseményeit egy szemtanú így mondta el: „Ezt a
légi küzdelmet a felsőgödi Határ úttal szembeni területről néztem végig. Itt ért
engem a légiriadó és az ezzel együttjáró „Liberátor” (B-17-es) kötelék erős
motorzúgása, a bombázókat kísérő vadászgépek és a német M esserschmittek
légiharcának, a „Bofors”-ok (a svéd Bofors-Gullspang Rt. által gyártott, 88
mm-es kiváló teljesítményű légvédelmi ágyú) ugatásának félelmetes zajkavalkádja.
A fenyveserdő Határ úttal szembeni területén tárolt kútgyűrűkhöz rohan
tam, „biztos” fedezéket keresve és bebújtam egy kútgyűrűbe. Innen, ebből a
biztonságosnak vélt „páholyból” néztem végig a félelmetes csatát és hallgat
tam a „Bofors” lövedékek lehulló repeszeinek vészjósló „orgonamuzsikáját”.
Láttam egy sérült „Liberátor” rémisztőén alacsony repülését és a Duna irá
nyából a Jancsi-hegy felé, a fák fölötti eltűnését. A nagy ágyúdörgéses, géppuska-ropogásos, repesz-fütyüléses hangzavarban nem tudtam követni lezu
hanásának irányát.
A légicsata során feltűnt a kék, felhőtlen égbolton a fehér „kondenz-csíkok” és a Boforsok lövedékeinek „habpamacsai” között, nagy magasságból,
óriási sebességgel, egy 35 fokos szögben zuhanó német vadászrepülőgép zöl
des-szürkéje, ami Alsógöd felől, a felsőgödi „Kék Duna” szálló m agasságá
ban csapódott az országút betonjára. A felrobbant és teljesen kiégett repülő
gép roncsait (talán a halott pilóta maradványaival együtt) a helyszínre érkező
német alakulat gyorsan eltüntette.” Tehát a bombázókat biztosító szövetséges
vadászgépek ezt a második Messerschmittet is lelőtték.
A Duna irányából, a Jancsi-hegy - Csornád irányába, alacsonyan „vánszorgó” Liberátor, Göd-puszta területére ledobott két 200 kg-os bombát. Ezeket a
bombákat minden célzás nélkül, abból a szükségszerű okból dobta le, hogy az
esetleges kényszerleszállása esetén, ne okozzanak robbanást.
Az egyik bomba az Öregfutó táblán létesített versenyló-karámban lévő lo-
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Szebb

Jövőt!

A Felsőgödi Levente Egyesület
f. hó 23-án du. 5 ó rakor fu tb allm érkő zést rendez a

BO M BAKÁRO SULTAK ja v á ra.
Játszanak a helybeli „Ö reg ek”-„ F ia ta lo k ”
M érkőzés előtt ünnepélyes érem kiosztás
a kerületi leventebajnokság
II. helyezettjei között.
Ö regek:

Fiatalok:

Velősei János
Horeczky M iklós
Rácz Lajos
Kovács Janika
Albert
Hegedűs János
Traupert II. József
Pelczéder Titusz
Virágh Béla és Lajos
Held Lajos József
Szabó Gyula
Hatvány József
Gácsér Károly
Pikor József
Richter József
Fogarassy József (Fakics)

Juhász, Richter
Horeczky, Mihály,
Horváth, Poholányi,
Balássovits, Csizm ár
Nyitrai, Nagyréti,
Som ogyi, Kovács,
Zsoldos, Gallay,
Simkó.
G ólbíró:
Prokes József
Szabó Pál
M érkő zésvezető:
Eperjesy Elem ér

Belépődíi tetszés szerint!
A nem es célra való tekin tettel m indenkit hazafias
és m agyaros szeretettel vár a RENDEZŐSÉG.
A bombakárosultak javára rendezett labdarúgó mérkőzés szórólapja
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vak közé esett, ahol elpusztított néhányat közülük. A másik, a szérűskert ke
leti szélénél ért földet, de ez a bomba nem robbant fel. A magyar tűzszerészek
másnap hatástalanították, majd a fekvő helyzetben, mintegy egy méter m é
lyen a földben lévő robbanótestet - amelynek kihúzásában én is részt vettem
- elszállították.
A bombázógép további sorsáról nincs tudomásom.
Ezek az angol-amerikai bombázó kötelékek többnyire olaszországi repü
lőterekről szálltak fel, így az akkori M agyarország területére délről, Bácska
felől érkeztek. A rádión történő riasztás is Bácska, Baja figyelmeztetésével,
„Figyelem! Figyelem! Bácska, Baja Légiveszély! Légiveszély!” mondat
többszöri bemondásával kezdődött. Érdekes momentum volt, a különösen ér
tékes vasúti mozdonyoknak a nagy, budapesti pályaudvarokról való kimene
kítési rendszere. Valamilyen szervezési oknál fogva, a bácskai riasztást meg
előzve kapott tájékoztatást a MÁV Vezérigazgatósága a várható légiveszélyről és így azonnal a legnagyobb sebességgel, szabad pályát kapva elhagy
hatták Budapestet az ott lévő mozdonyok. A gödi vasútállomás is egy ilyen
„mozdonymentő” terület volt. Ilyenkor itt vesztegelt néha nyolc-tíz mozdony
is az állomás vadaskert felőli, fák által árnyékolt vágányán. A gödi vasútállo
más környékén lakóknak, a mozdonyok megjelenése biztos figyelmeztetés
volt a légiriadó perceken belüli elrendelésére. Az államvasutak által szerve
zett akció volt az is, amikor a Budapesti Közlekedési M úzeum vasúti-modell
állományát a Duna partján lévő régi szeszgyár épületébe menekítették a bom
bázások elől. Ez az épület a harci cselekmények alatt nem is sérült meg, így a
szovjet csapatok bejöveteléig a modellek is épek maradtak.
Ugyanezen idő alatt zajlott a Szövetséges Légierő (US Air Force és a Royal
Air Force) által végrehajtott, éjszakánként a Duna fölött néhány száz méteres
magasságból a folyó elaknásítása, tervezve ezzel a dunai hajóforgalom meg
bénítását.
Ennek elhárítására a német hadvezetés beállított néhány Ju-52-es bombá
zót, amelyekre egy nagyméretű, kör alakú antenna volt felszerelve. Ezek a né
met repülőgépek alacsonyan - talán száz méteren - repülve a Duna felett, az
antennájuk által kibocsátott rádióhullámok hatására szándékozták felrobban
tani a folyóba telepített aknákat. Később ezeket a bombázó repülőgépeket bizonyára más, fontosabb feladatok végrehajtására - visszavonták. Helyettük
egy negyven-ötvenéves német légvédelmi katonákból álló légballonos század
települt Gödre, akik több ballont engedtek fel a Duna m indkét partján, m int
egy 500 méter magasba. Ezeket a ballonokat a földről rögzítették, közöttük
pedig vékony drótháló volt kifeszítve a Duna fölött. Ezzel gondolták m egaka
dályozni a folyó, repülőgépről, kis magasságból történő elaknásítását.
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Ennek a német légvédelmi századnak a parancsnoka egy, körülbelül 28-30
éves főhadnagy adta nekem életem első leckéjét a „germán faj” felsőbbrendű
ségéből.
Az eset az alsógödi vasútállomáson történt. A ma is meglévő trafik épüle
te előtt álltam, amikor a dohányáruda kis ablaka előtt 2-3 magyar fiatalember
állt egymás mögött cigarettavásárlási szándékkal. Ekkor érkezett oda ez az
előbb bemutatott német főhadnagy, ugyanolyan céllal, azaz, hogy ő is füstöl
nivalót vásároljon. A német természetesnek vette volna, ha az előtte álló két
magyar, polgári ruhás fiatalember maga elé engedi őt, a nagy Ném et Biroda
lom hadseregének tisztjét, de ez nem történt meg, így ez esetben nem része
sült előnyben. Ekkor elkezdett hangosan szitkozódni, felsorolva ott egyet és
mást, de az egyik mondata nagyon „szíven ütött”, amely így hangzott: „Die
Ungaren sind eine Zigeunervolk!” Állíthatom, hogy ez a német oberleutnant
által kimondott mondat a későbbiekben, de a mai napig sem szilárdította meg
bennem a magyarok és németek közötti baráti közeledés érzését, vagy egyál
talán annak szükségességét.
Augusztus 23-a, Románia átállása után kezdtek éjszakánként szórványosan
megjelenni a már Magyarország területére lépett szovjet hadsereg korszerűt
len, „varrógép”-nek csúfolt repülőgépei. Ezek a repülőgépek itt-ott ledobtak
egy-egy 25-30 kg-os bombát, valószínűleg zavarkeltő szándékkal.
így került sor szeptember 13-án éjszaka Alsógöd-Kertváros és a Gödi Gaz
daság központja felett egy szovjet repülőgép és egy német éjszakai vadászgép
közötti légiharcra. Ez a légiharc nem zajlott túlságosan nagy magasságban, a
géppuskalövedékek oda és vissza ugyancsak röpködtek a levegőben és a mi
lakóházunk tetőszerkezetének egyik szarufájában talán még most is ott van
egy „acélmagvas” géppuskalövedék, de ugyanígy összetörte az alsógödí
Arany János utca néhány házának tetőcserepeít is egy géppuskasorozat. Ez a
légíharc a szovjet repülőgépnek előbb kigyújtásával, majd lelövésével végző
dött. A repülőgép személyzete öt főből állt, akik ejtőernyővel hagyták el a gé
pet, amely már kezdett darabjaira hullani. A személyzet első földet ért tagja a
mellékelt térképen bejelölt helyen, a mai Hem ád utca házainak helyén lévő
lucernásban, ejtőernyővel ugyan, de holtan ért földet. A második, ettől a
földetéréstől légvonalban mintegy ötszáz méterre északnyugatra, szintén ejtő
ernyővel, ugyancsak élettelenül egy kukoricásban esett le. A harmadik a mai
termálfürdő közelében ért talajt, ő viszont élve. Ez a katona m eggyújtotta ej
tőernyőjét, ami nem égett el teljesen és kereket oldott. További sorsa előttem
ismeretlen. A személyzet negyedik tagja a Turista utca egyik házának tetejére
zuhant, szintén élettelenül. Az ötödik,- valószínűleg a repülőgép vezetője teljesen összeégve, a IV. Béla király utca északi végének magasságában, a vi-
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zenyős réten ért földet. A halott
szovjet repülősöket a felsőgödi
l
szám
temetőben temették el.
A repülőgép törzsének egy
nagyobb darabja a mai Terv ut
ca és a IV. Béla Király utca sar
kán csapódott a földhöz, egy
másik nagyobb törzsdarab, a
neve és
Deák Ferenc utcában a Pozso
renáíokozata
nyi-ház és a Békesi-ház között
zuhant le, de csapódtak föld
bcos7.tása
höz repülőgép-darabok a Mar
git utcában is.
*zfi!etésl hely,
Másnap, szeptember 14-én,
év, bé, uap
1 / 4 ^ >
^< f.
22 óra után néhány perccel, új
öx.<^-CCA~
szöiőanyja
ra megjelentek a szovjet repü
ifcéii-.ykori
neve
lőgépek Felsőgöd felett. Az ak
kor és ott történtekről számol
áünndó
Ukóhciye és
jon be egy szemtanú. Nagyréti
iakcirno
Tamás, aki így írta le a történ
szakkiképzcse
mű., hif., rcp.,
teket: „A nagy riadót jelző szi
cje., gk., stb.,í
rénázás után Vác irányából
mely levenlenyom ban megjelenő szovjet
egyeiíűiet
tiltja
repülőgépek már dobálták is a
Egy felsögödi középiskolás fiú levente- nappali fényt adó „Sztálingyertyáikat”. Én a Széchenyi
igazolványa
utca 28. szám alatti lakásunk
ban tartózkodtam anyámmal és húgommal. A munkából éppen akkor hazaérő
apámnak csak annyi ideje maradt - m ár süvített lefelé az első bomba - , hogy
anyámmal és húgommal együtt a súlyos ebédlőasztal alá beugorjanak, én pe
dig a hálószobában az ágy alá bújtam. (A kertünkben lévő szükség-óvóhe
lyünkre már nem volt időnk kifutni.) A harmadik-negyedik bomba robbanásá
ra az ablakok, ajtók tokostól kiszakadtak, üvegeik mind betörtek. A hetedik
bomba - eddig számoltam - iszonyatos csattanására a ház utcai frontja tetős
től bedőlt, leszakadt. Füst, por, trotilszag terjengett és robbanások zaja hallat
szott, majd rövidesen a repülőgépek mélyrepüléses géppuskaropogása követ
kezett. Az épülettörmelék súlyától terhelt ágy rugózata védte meg az életemet.
Szorult helyzetemből - később - az Iparoskör épületébe beszállásolt honvéd
alegység mentőraja szabadított ki. Én nem sérültem meg, de anyám könnyű
[evenfecscpaí
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sérülést szenvedett a fején, apám és húgom, aki napokig nem hallott, szeren
csésen megmenekültek. A nyolcadik, kilencedik bomba a velünk szemben lé
vő Oldal-ház kertjében robbant, közel a Gemer-ház falához, ahol a detonáci
óra kiszaladt tizenkilenc éves Gemer Lászlót a robbanáskor keletkezett holt
téri légnyomáscsökkenés megölte. A nyolc-tíz ledobott, 20-25 kg-os bomba
(egy befulladt) a környező épületekben kisebb károkat okozott, de több em
beréletet már nem követelt.
A Széchenyi utca 28. szám alatti házat száz százalékos kibombázottnak
nyilvánították és részünkre szükséglakást biztosított a községi elöljáróság.”
A magyar katonai vezetés Budapest védelmére, a fővárostól nagyjából hu
szonöt kilométer távolságra meghúzott kör mentén, egy védelmi rendszert ter
vezett kiépíteni, amely egy három m éter mély és hat méter széles, harckocsik
elleni árokra alapozva, lövészárokból és különböző tűzfegyverek tüzelőállá
saiból állna.
Ma már, az ezen a téren megszerzett ismereteim alapján bizton állíthatom,
hogy ez a harckocsik elleni árok és mögötte a nem is összefüggő, mindössze
egyetlen lövészárokból kialakított védelmi rendszer - mivel mélysége egyál
talán nem volt - harcászatilag jóform án semmit sem ért. Ezenkívül a védelmi
rendszer vonalának megválasztása is vitatható. A harckocsik elleni árok kiásá
sához az akkor még két község elöljáróságai egy saját ásóval vagy lapáttal,
két - megadott méretű - cövekkel, valamint két napi hideg élelemmel (otthon
ról ellátva) útnak indította Alsó- és Felsőgöd 14 és 18 év közötti levente-ko
rú fiataljait a Jancsi-hegy környékére, a földmunkák megkezdésére. Magam is
ezek között a fiatalok között voltam és több napon át keményen dolgozva tel
jesítettük a megszabott munkanormát. A szeptember végi hideg ellenére kinn
a szabadban éjszakáztunk, egy-egy kukoricaszár-kúpban, ketten-hárman.
A Felsőgödről kirendelt fiatalok, akik a Csornád községhez közel felállított
katonai sátrakban éjszakáztak, szeptember második felének egyik késő esté
jén, egy az erődítési létesítmények elleni légitámadásnak lehettek tanúi. Eb
ben a bombatámadásban - amelynek célpontját a támadó repülőgépekről le
dobott ejtőernyős, világító bombák fénye tett láthatóvá - a község néhány
nádfedeles, faluszéli háza kigyulladt, amelyek oltásában az ott tartózkodó fel
sőgödi leventék is kivették a részűket.
Néhány nap múlva hazaengedtek azzal, hogy munkánkra már nincs szük
ség, a feladatot más munkaerővel oldja meg a hadsereg. Ez a más megoldás
valóban meg is jelent a Göd-pusztai gazdaságban, két-három zsidó m unka
szolgálatos század képében. Ezeket a munkaszolgálatosokat, akiknek nagy ré
sze - amint később megtudtam - budapesti lakos volt, a gazdaság takarm ány
előkészítő helyiségébe és pajtáiba szállásolták be. A munkaszolgálatos alegy-
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ségek állománya fizikailag eléggé leromlott állapotban volt és meg kell emlí
tenem róluk, hogy mindnyájan polgári ruhában voltak.
A harckocsik elleni árkot és mögötte, mintegy 80-100 méterre kiásott lö
vészárkot, a benne lévő géppuska-tüzelőállásokkal, valamint egy-egy kilövés
szempontjából lehetetlen helyen kiépített páncéltörőágyú-tüzelőállással
együtt, november elejére be is fejezték. A védelmi rendszer vonalát a mellé
kelt térképen berajzolva láthatják. Nem kell ahhoz katonai szakértőnek lennie
a Tisztelt Olvasónak, hogy maga is megállapíthassa, hogy ezt a védelmi vo
nalat, több terepszakaszon is, a védhetőség szempontjából teljesen rossz he
lyen építették ki, a terepviszonyokat (erdők, lakott helység, domborzat),tereptárgyakat figyelmen kívül hagyva. A Lukashíd felett, a gödi vasútállomás fe
lé, nyolc-tíz méterre a vasúti pálya mentén, vasúti sínből, betonba ágyazott
harckocsiakasztókat építettek. Ezen kívül, a mai Béke út és a 2 számú főköz
lekedési út kereszteződésébe, a Helembai féle hentesüzlet elé, Vác irányába
való kilövési lehetőséggel, egy géppuska számára készített, előregyártott pán
célkupolát ástak be.
Október 16-a, a nyilaskeresztes hatalomátvétel után, a Gödhöz egyre job
ban közeledő háború és az ismeretlen, nem sok jó t előrevetítő jövő, nyomot
tá tette a községek lakóinak közérzetét. A budapesti középiskolákban és az
egyetemeken, ahová a két Göd fiataljai jártak, már szünetelt a tanítás. így a
diákok mind otthon voltak a szülői házban. Ebben az időben, központi intéz
kedésre, úgy Alsó-, mint Felsőgödön az idősebb levente-korú fiúkból és a va
lamilyen okból a községekben tartózkodó katonákból megalakították a Kise
gítő Karhatalmi Alegységet. Ezeket, szedett-vedett, valahonnan elkobzott lő
fegyverekkel látták el és a feladatuk volt a két községben való járőrözés.
Alsógödön, a községháza melletti, kisajátított zsidó tulajdonú villában kiala
kított Leventeotthon volt az elhelyezési körletük, a felsőgödi Leventeotthon,
amely a Vasúti fasor 22. számú házban volt, szintén ezt a célt szolgálta.
így múlt el november, egyre gyakoribb szovjet zavaró repülésekkel tarkít
va. Ezek a berepülések is „eredményeztek” leszórt röpcédulákat. Egynek a cí
mére máig is emlékszem; „A Szovjetunióban élő magyar írók szólnak hozzá
tok” - szólt a figyelemfelkeltő cím. A szöveg a nyilaskeresztes hatalom és a
német megszálló hadsereg elleni szabotázs-tevékenységre szólított fel. Aláírói
közül ma már csak két név ju t eszembe, az egyik Illés Béla, a másik Gergely
Sándor. A többiről azonban megjegyeztem azt, hogy - talán egy kivételével a vezetéknevük is egy magyar utónév volt.
A háború kézzelfogható közelségét a két község fiataljai - a szüleikkel ellen
tétben - nem vették, vagy nem akarták tudomásul venni. Felsőgödön, szeptem
ber 4-én szerveztek, illetve nyitottak meg egy festményekből, grafikákból, kép-
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zőművészeti alkotásokból, a Levente Otthonban egy hétnaposra tervezett kiállí
tást. Ennek a kiállításnak a megnyitója úgy zajlott le, mintha a szovjet hadsereg
nem közeledne vészesen hazánk határaihoz, hanem valahol a Donnál állna.
Alsógödön pedig a fiatalok egy műsoros M ikulás-estet rendeztek decem
ber 5-én, az itteni Leventeotthonban. Ezen az eseményen is tele volt az elő
adás terme, és a tervezettnek megfelelően folyt a műsoros est. Ugyanezen a
napon késő este, amikor a Malinovszkij által vezetett M ásodik Ukrán Front
csapatai már Aszód, Gödöllő, északon Rétság, Nőtincs körzetében nyomultak
előre, 20 óra után ismét megjelent a már szinte menetrendszerűnek számító
szovjet repülőgép. Ez esetben sem felderítési feladattal, hanem előbb Felsőgödön, a Széchenyi utca 45. számú ház kertjébe dobott egy bombát, majd dél
re fordulva, Alsógödön, a XV-ös (ma Petőfi Sándor) utca 1. számú családi há
zat találta el egy bombával. Ez a bombázás is élő közelségbe hozta a háborút
a két községhez.
Két nap múlva, december 7-én, a Nyugati Pályaudvarról a vonatok már
nem mentek el Vácig, hanem Göd vasútállomáson fordultak vissza. Ebben az
időben, a valamikor győzelmesen előretörő német gépesített és harckocsicsa
patok jelszava, a „Räder müssen rollen für den Sieg!” sem volt már aktuális,
a kerekeknek a visszavonulás érdekében kellett forogniuk.
Másnap délután a német műszaki katonák, két egybekapcsolt 424-es gőz
mozdony mögé, egy hatalmas, éles ekeszerű szerkezetet kapcsoltak, amelyet,
amikor a mozdonyok már kellő lendületben voltak, a kezelőik leengedtek és
ez az eszköz a talpfákat - amelyek akkor még a nevüknek megfelelően fából
voltak - mint a gyufaszálakat vágta ketté, a két sínszál között középen.
December 8-án, a kora délutáni órákban jött a parancs; a tizennégytől húsz
éves korú leventéknek gyülekezniük kellett a Községházán, meleg ruhában és
két napi hideg élelemmel felszerelkezve. Az összegyűlt leventéket, akikhez
rövidesen a felsőgödi fiúk is csatlakoztak, gyalogmenetben egy Vácról ideve
zényelt főhadnagy vezetésével, útnak indították a 2. számú főközlekedési
úton Budapest felé. Egy részüket a dunakeszi kompátkelőhöz irányították,
ahonnan átszállították őket a Szentendrei szigetre, más részük, így a fel
sőgödiek is, tovább menetelt Budapestre.
A két csapat - kiegészülve a váci és az újpesti leventékkel - két hét múlva,
a Dunántúlon, Rábaszentandrás, Sobor, Szil, Szany körzetében összpontosult.
Mivel én is ezek között a fiatalok között voltam - tizenhat évesen - arról
már nem tudok beszámolni, hogy miként zajlottak a harcok, vagy a m egszál
lás a védelmi rendszer felsőgödi oldalán és hogyan a német oldalra eső
alsógödi részen. Talán azokat az eseményeket majd m egíija egy olyan gödi,
aki itthon élte át ezeket az időket.
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Az elhajtott (talán ez a legjobb szó rá) leventék egy része 1945 nyarán tért
haza, volt aki ugyanez év őszén, de a többség 1951-ben, vagy azután, hat vagy
több évi hadifogság után jöhetett vissza Gödre a szovjet fogolytáborokból.
Egy fiút azonban hiába vártak haza a szülei, O a második világháború utol
só napjának, 1945. május 8-nak késő délelőttjén, egy szovjet puska-lövedék
től találva vesztette életét, az ausztriai Feldbach mellett.
A fiú neve Prenoszil Gábor. Még nem volt tizennyolc éves.
Álljon itt az Alsó- és Felsőgödről elhajtott leventék - remélhetőleg teljes névsora, úgy ahogyan az két felsőgödi társam és az én emlékezetemben meg
maradt:
Az alsógödiek: Búth Sándor, Cseri István, Gács Ferenc, Görbe István,
Gyüre János, Hliva János, Huszár Ferenc, Makai Sándor, Nándori János, Pintácsi Menyhért, Pintácsi László, Prenoszil Gábor, Prenoszil Endre, Rucuj
András, Sári Lajos, Szabó Dezső, Takács György, Udvari István.
A felsőgödiek: Bartha Tibor, Bittmann Mihály, Gemer György, Gyimesi
György, Hegedűs Sándor, Juhász Imre, Kocsis Gyula, Molnár Miklós, Nagy
réti Tamás, Novák László, Ritzl Antal, Sütő Miklós, Somosi György, Szíjjártó
Lajos, Oldal Mihály, Tuskó Pál.
Tudom, hogy az ebben a dolgozatban leírt események még sok történés
sel kiegészíthetők, de figyelembe kell venni, hogy az általam lejegyzettek
csak egy-két emlékező személy szubjektív megfigyeléseinek és visszaemlé
kezéseinek írásba foglalása. M ások ugyanazt az eseményt - esetleg - m ás
ként élték át és így másként is emlékeznek. Az akkor történtek óta eltelt öt
venkét év is hozzájárulhatott néhány megtörtént eset kihagyásához, vagy
nem egészen pontos rögzítéséhez.
Kérem, nézzék el ezt nekem.
*

A dolgozatban szereplő. Alsógödre vonatkozó adatok összegyűjtésében

Pintácsi Menyhért volt segítségemre, a Felsőgödön és környékén lejátszódott
eseményekről Nagyréti Tamás tájékoztatott. M indkettőjük segítségét
kőszőnöm.

Az íráshoz tartozó térképmelléidet a Göd közelében létesített védelmi rendszert,
az amerikai és szovjet repülőgépek áltat ledobott bombáknak, az 1944. szeptem
ber 13-án lelőtt repülőgép roncsainak, valamint a kezelőszemélyzetnek loldreérési helyeit ábrázolja egy 1: 25 000-es méretarányú katonai térkép alapjan.
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Gemer György

Egy felsőgödi középiskolás 1944 december 8-án
kezdődött hányattatásai
Az alább közzétett írás, valójában az előző dolgozathoz kapcsolódik annyi
ban, hogy az 1944 december 8-án elhajtott alsó- és felsőgödi fiatalok továb
bi sorsát tárgyalja a második világháború befejezéséig.
Ez az írás Gemer György - abban az időben tizenhét éves felsőgödi diák és
levente - visszaemlékezéseiből való, akire ötévi Szovjetunióban letöltött hadi
fogság és az onnan történt elbocsátás után azonnali, három hónapos itthoni
fogság, majd néhány hónapnyi „szabadság” után, még hat hónap munkaszol
gálat várt.
Jelenleg Kanadában él, és ott írta meg „Ló voltam Brjanszkban” (I Was
Horse In Bryansk) címen memoárját, amely 1992-ben jelent meg, angol nyel
ven, tízezer példányban.
Ebből a könyvből emeltük ki azokat a fejezeteket, amelyek szemléletesen
mutatják be a két Göd akkori levente ijjainak nyugat-magyarországi és ké
sőbb németországi viszontagságait.
*

A szeptember 14-i orosz bombatámadás után otthon
maradtam, javítgatva megsérült házunkat, bedeszkázva a törött ablakokat, feltakarítva a cserepeket,
miközben anyámat és nővéremet is szemmel tartot
tam. A szürke, esős napok és ködös esték még csak
növelték szomorúságunkat.
Az oroszok által megszállott magyar területekről
érkező baljós hírek bizony nagyon rossz képet festet
tek az orosz hadseregről. Az úgynevezett „felszaba
dító” csapatok útját mindenütt erőszak, rablás, gyil
kosság és pusztítás kísérte. Felfogva ezt a gyötrelmes
helyzetet, hosszas vita után családunk nőtagjai úgy döntöttek, hogy az orosz
csapatok elől Budapestre menekülnek. Megállapítottuk, hogy egy ilyen kis
községben, mint Felsőgöd, senki nem tudja megállítani az oroszokat, akik
majd kegyetlen törvényeiket diktálni fogják. Itt nehezebben lehetne elbújni és
lehetetlen lenne kikerülni az atrocitásaikat.
Az eddig úgy szeretett, védelmező és biztonságot adó otthonunkat nagyon
szomorú elhagyni, de ez az otthon már nem volt biztonságos. Eljött a nap,
amikor az orosz ágyúk dörgése ébresztett fel. Az orosz hadak Vácnál voltak
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I WAS A HORSE IN

M EM O IRS O F G EO RG E V. GEM ER
SIIR V IV O R O F SO V IE T P.O.W. CAMPS
Gemer György Kanadában megjelentetett visszaemlékezéseinek címlapja
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már, tőlünk mindössze tíz kilométerre, pánikszerűen szedtük össze kis motyónkat és indultunk a vasútállomásra. Szívet tépő volt édesanyánktól és nő
véremtől búcsúzkodni és ezekben a szörnyű napokban kevés remény volt ar
ra, hogy ismét találkozzunk. Csupán az könnyítette meg az elválást, hogy ta
lán Budapesten nagyobb biztonságban lesznek.
A szomszédunkban lakó barátaimmal együtt én sem akartam az oroszok
kezére kerülni, így hát egy helybéli katonatiszt parancsnoksága alatt, csatla
koztunk egy diák- és leventecsoporthoz és mi is elhagytuk Felsőgödöt. Vi
szonylag simán távoztunk szülőfalunkból, hogy meneküljünk az oroszok elől
és csatlakoztunk ahhoz a stratégiához, amely a fiatalokat az ország nyugati fe
lébe irányítja. Tettük ezt abban a reményben, hogy a Dunánál az oroszokat
meg lehet állítani és onnan az országunkból kiszorítani. Ez persze nevetséges
álomkép volt, különösen a háborúnak abban a szakaszában, de hát fiatalok,
naivak voltunk és minden erőnkből szerettük volna hinni, hogy ez lehetséges.
A legfontosabb célunk az volt, hogy túléljük ezeket a szörnyű időket.
Első állomásunk Budapest volt, amit gyalogolva értünk el. Itt az éjszakát
egy iskola tornatermének padlóján töltöttük. Az a darab kenyér, amit édes
anyám adott, pillanatok alatt elfogyott, miután megosztottam Tamás barátom
mal, akinek semmije sem volt.
Másnap egy tehervonaton utaztunk Győrbe. A velünk lévő katonatiszt a
győri laktanyában szerzett nekünk élelmet és szállást. Az étkezéseket azonban
többnyire lekéstük.
Ezután egyik faluról a m ásikra vándoroltunk kis csoportunkkal és a parasz
toktól kértünk élelmet és szállást. A fogadtatás minden házban eltérő volt.
Eközben megtanultuk egymást segíteni és mindenünket megosztani társaink
kal. Néha meleg, paraszti otthonokban kötöttünk ki, a „tisztaszobában” alud
tunk. Máskor meg valakinek az udvarában, egy szalmakazalban töltöttük az
éjszakát.
1944 karácsonya volt az első olyan karácsony, amelyet családomtól távol
kellett töltenem. Ezen az estén egy tanító fogadott a házába, megosztva velünk
az ételt és megengedte, hogy ott is aludhassunk. Ebben a házban egy Ahmed
nevű orosz hadifogollyal találkoztunk. A tanítónál dolgozott, etette a disznókat
és a tyúkokat, söpörte az udvart. Jól el volt látva, ferdevágású mongol szemei
ből megelégedettség sugárzott. Engem érdekelt a sorsa, így hát Jelbeszéddel és
tört magyarsággal kommunikáltunk vele, aminek következtében felfedeztük,
hogy mohamedán. „Miért eszel disznóhúst?” kérdeztem. „Nem tiltja a vallá
sod?” Vigyorogva felelte: „Allah nem lát engem a háztetőn keresztül.” Jót ne
vettünk ezen. Nyilvánvalóan úgy fogadta el az életet, ahogy van.
1944 utolsó napjaiban, valamilyen felsőbb utasításra, gyalogmenetben, fa-
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luról-falura, házról-házra haladtunk nyugat felé. Sanyi - a barátom - az egyik
paraszt gazdától egy kismalacot kapott. Ragyogó arccal és hóna alatt a visító
malaccal jelentette, hogy az újévi ünnepi étkezésünk biztosítva van. „Csuda
nagy lakomát” akart nekünk készíteni. A hosszú téli estét Bezenyén, egy kis
parasztházban töltöttük, a kemence melegénél, várva, hogy megsüljön a ma
lac. A sült hús mennyei illatát élvezve egy örökkévalóságnak tűnt, amíg el
kezdhettük újévi lakománkat. Hajnali három órakor, fáradtságtól és álmosság
tól gyötörten, végre megehettük a puha kis sült malacot. Később kiderült,
hogy ez volt az utolsó igazi jó vacsoránk még hosszú hónapokig. A kemény
tél hidege befagyasztotta sok parasztember nagylelkűségét is, mert nekik is
meg kellett küzdeniük a mindennapiért. Szállást és ételt egyre nehezebben le
hetett kapni. Mindezek mellett egyre nehezebb volt mosási és fürdési lehető
séget találni. Barátaimmal megbeszéltük a drasztikusan romló helyzetünket.
Ruháink egyre kopottabbak és piszkosabbak lettek, magunk pedig teljesen
ápolatlanok. Addigra már Felsőgödöt, így otthonunkat is, Magyarország felé
vel együtt elfoglalta a Vörös Hadsereg.
A helyzetünkről való elmélkedésüiricet egy újabb indulási parancs szakítot
ta félbe, amely szerint gyalogmenetben Oroszvárnál átvezettek minket a né
met határon és hamarosan Pozsonyligetfaluban találtuk magunkat, ami akkor
Engerau néven a Német Birodalom része volt. Itt a nagy teherpályaudvaron,
tehervagonokba szállítottak mindnyájunkat, amelyekben semmiféle ülő, vagy
fekvő alkalmatosság nem volt. Ez a vonatszerelvény három nap vánszorgás
után egy sziléziai városka, Stranz vasútállomására ért, ahol kiszállítottak ben
nünket és egy nem túl hosszú gyalogmenet után, egy Neuhammer nevű hatal
mas katonai táborba vezettek. Itt egy meleg étkezés és egy tisztasági fürdetés
után tiszta alsóneművel és a németek által az olasz hadseregtől elkobzott ka
tonai egyenruhával láttak el. Pillanatok alatt újonc katonát csináltak belőlünk.
így találtam magamnak egy helyet, egy Neuhammer nevű községben, N é
metország keleti részén. (Jelenleg Lengyelország.)
1945 januárja volt, amikor tizenöt-tizeimyolc éves magyar fiúk ezrei, köz
tük én is, váltak újonc katonává. Sportegyesületi tagok, iskolatársak és mun
kahelyi társak, különböző helységekből lettek a bajtársaim. Felsőgödi diákba
rátaimmal egy sízászlóalj tagjai lettünk. Egyazon szakaszba és századba ke
rültünk ugyan, de hajdani polgári életünktől erősen eltérő szerep jutott ne
künk. Amikor beosztásomat meghallottam, eszembe jutott egy jósnő egykori
jövendölése, miszerint Németországba kerülök. Akkor, barátaimmal együtt
kinevettük ezt a jóslatot és íme most valóra vált.
A táborban töltött idő rövid volt, de igen sűrű. Naponta harcászati kikép
zés, kemény fegyelem, hosszú téli menetelések és kiképzőinknek látszólag ér-
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telmetlen parancsai, bizony nehézzé tették életünket. Ezek a kiképzők a had
sereg kipróbált katonái voltak és szemmel láthatóan élvezték a fiatal újoncok
felett gyakorolt hatalmukat.
A mi szakaszunk őrmestere elvárta, hogy ugorjunk fel és gyújtsuk meg a
cigarettáját, amint azt a szájához emelte. Ha ebben nem voltunk elég fürgék,
egy kiterített lepedő széleit kellett tartanunk, melynek közepébe gyufát he
lyeztünk. Ekkor aztán a helyiség legtávolabbi végéből kellett hozzá futnunk
és egyikünknek fel kellett venni a gyufát, hogy meggyújthassa az őrmester ci
garettáját. így mindnyájunkat büntetett és az egész szakasznak őt kellett ki
szolgálni. Ennek köszönhetően és számos más megalázás eredményeként vé
gül is a szakaszban komoly elkeseredettség alakult ki és néhány fiú bosszút is
esküdött.. Később azonban, amikor bölcsebb katonák lettünk, visszanyertük
büszkeségünket és méltóságunkat.
Neuhammert azonban az orosz hadsereg közeledő gőzhengere miatt február
végén el kellett hagynunk. Ez a visszavonulás a menekülő német lakosság vé
geláthatatlan menetoszlopai mellett, gyalogmenetben történt a Neisse folyó
partján, majd elérve Görlitz-et a szövetséges légierő folyamatos támadásai mel
lett, délre fordultunk és átkeltünk a Szudéta-hegységen, ahol a ma Frydlantnak
nevezett városban (ma Csehország) töltöttünk néhány napot. Itt „ünnepeltük”
meg március 15-ét.
Ebben a városban a kéthetes gyalogmenet után, végre vonatra (tehervagon
okba) szállítottak bennünket és több napos zötykölődés után, Bmo - Bécs Semmering útvonalon, Leoben - ausztriai M ura-parti város - barakk-építmé
nyekből álló laktanyájában kötöttünk ki. Ekkor már március hónap második
felében jártunk, de itt fent a hegyek között még teljes értékű volt a tél.
A Stájer-Alpokban síkiképzést kaptunk, a gyakorlótéren, akadálypályán
vergődtünk át, harcászati kiképzésben részesültünk a Leoben melletti dombo
kon. Reggelente dalolva meneteltünk a városon át, katonanótákat fújva, hogy
jobb kedvre derüljünk és önbecsülésünket némileg visszanyerjük, melyet az
őrmester súlyosan megsértett. A gyakorlótér felé menetelve, egy pékség előtt
elhaladtunkban, megérintette orrunkat a friss péksütemény illata és máris ko
rogni kezdett a gyomrunk. Olyan korban voltunk, amikor az ember állandóan
éhes, így a hadseregben kapott élelmezés bizony soványnak és igen kevésnek
tűnt. Mindez annak ellenére volt így, hogy a huszonegy év alattiak külön por
ciót kaptak, és még többet a tizenhét év alattiak, de az ellátás sohasem látszott
elegendőnek éhségünk csillapítására.
Törzsőrmesterünk egy Vavrik nevű öreg katona volt, aki élete folyamán
minden háborút végigküzdött, tizenhat éves korától. Részt vett az első világ
háborúban, a spanyol polgárháborúban, az olasz-abesszín háborúban, a finn
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háborúban és mindebbe még belefért öt év szolgálat a francia idegenlégióban,
így hát barátaimmal együtt egy viharvert vén harcos kezébe kerültünk. Vavrik
mokány, erős ember volt, arasznyi sebhely húzódott jobb szemétől az arcán
át, mintegy élő példájaként vadságának. Amikor mosolygott - ritka alkalmak
kor - arcizmai az alsó szemhéját lehúzták, így látni lehetett hideg, zöld szem
golyóját körülvevő szemfehérjét. Hangja harsogó és durva volt, és sohasem
lehetett tudni, hogy haragszik-e, vagy örül, mert arca teljesen kifejezéstelen
volt. Mindezek ellenére azt hiszem, hogy zord külseje alatt valami kis jóság
mégis lappanghatott, mert velünk, katonákkal úgy törődött, mint egy nagyon
rideg apa.
O ébresztett minket, amikor reggel hatkor a sípjába fújt a hideg téli időben,
mi pánikszerűen rohantunk ki barakkunkból, derékig meztelenül. Sietősen áll
tunk sorba, mint a gyerekek és mozdulatlanul vártuk további parancsait. Ak
kor azután kezdődtek a reggeli tomagyakorlatok. Ezt befejezve, feltörtük a
patak jegét és abban mosakodtunk. Bizony goromba ébresztés volt ez minden
reggel.
Később a városon át meneteltünk, fel a Sonneberg-en lévő gyakorlótérre,
ahol eltöltöttük a délelőttöt harcászati gyakorlatokkal és - amíg volt hó - síe
léssel. A hosszú visszafelé való menet volt a fárasztó nap befejezése. Később
megtanultuk, hogyan kell a géppuskát pillanatok alatt szét- és összeszerelni.
Ezt gyakoroltuk barakkjainkban esténként, mintegy pihentetőül a hosszú, fá
rasztó nap után. Géppuskáink a második világháborúban használt legnagyobb
tűzgyorsaságú fegyverek voltak. Aránylag könnyűnek számítottak az azelőtt
használtakhoz képest és úgy voltak megkonstruálva, hogy a tüzelés közben
felforrósodott fegyvercsövet egy-két kézmozdulattal, néhány másodperc alatt
ki lehetett cserélni. Ezek a géppuskák féltett és óvott tartozékai lettek egész lé
nyünknek, minthogy nemcsak fegyverünk, hanem védőink is voltak. Tisztítot
tuk, olajoztuk és minden alkatrészét kívülről megtanultuk.
Időnként német tisztek ellenőrizték alegységünket, amint gyakoroltunk az
akadálypályán. Az egyik ilyen ellenőrző német tiszt, aki nagyon fiatal volt és
szívesen vágott fel ügyességével. A kiképzés egyik foglalkozási helyén bak
ugrást kellett, hat egymás mögött lehajoló bajtársunkon átugorva végrehajta
ni. A fiatal tiszt úgy vélte, itt az alkalom, hogy megvillogtassa ezirányú képes
ségeit és megparancsolta, hogy további két katona hajoljon a többiek elé.
Azután nekifutott és könnyedén átlendítette magát az élő akadályon, majd di
adalmas mosollyal tette fel sapkáját, de az arrogáns vigyor továbbra is ott volt
az arcán. Ez a pöffeszkedés dühítő, önelégült mosolya pedig kihívó volt szá
momra. Szóltam a magyar tisztünknek, hogy én is szívesen vállalnám a bak
ugrást, de nem nyolc, hanem kilenc katona fölött. Felvillantak agyamban az
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előző években produkált jó testedzési eredményeim, és minden további nél
kül elkezdtem a nekifutást. A bensőmben érzett düh megtette a magáét, neki
lendültem és szinte repültem a derékban meghajolt katonák felett, könnyedén
értem talajt. Bajtársaim ovációval fogadták győzelmemet. Büszke voltam,
hogy megfeleltem a kihívásnak és a magyar tiszt szintén elégedett volt, bár
szigorú vonásai ebből nem sokat árultak el. A német pedig kényszeredetten
mosolygott.
Leoben határában, egy sígyakorlat keretében, alegységemből elsőnek sike
rült lesiklanom a Mugel Kúp nevű hegy lejtőjén, teljes felszereléssel. Ugyan
csak én futottam a legjobb időt az akadálypályán is. Erőfeszítéseimért külön
böző formában kaptam elismeréseket. Néha szabadjegyet a városi moziba,
máskor pedig egy-egy ráadás ebédjegyet. Ez utóbbinak nagyon őrültem, mert
általában mindig éhes voltam.
Egyik délután menetgyakorlatunk a Mura folyó menti mezőn volt. A sza
kaszunkban én voltam a legfiatalabb és egyben a legalacsonyabb is, így a me
netelő szakasz utolsó sorában volt a helyem. Jobbra és balra fordulatokat haj
tottunk végre a tiszt vezényszavainak megfelelően, állóhelyben és menet köz
ben is. Egy alkalommal egy menet közbeni „Hátra arc!” vezényszó után a sza
kasz legelejére kerülve közeledtünk a folyóhoz. Vártam a vezényszót a meg
fordulásra, de az nem jött. Egyre közelebb meneteltünk a vízhez, mígnem az
már a bakancsunk alatt locsogott. Még mindig nem jött a vezényszó. Végre
elhangzott a „Hátra arc!” Előírásosan, egyszerre fordultunk meg és amikor
szárazra értünk, a tiszt megállította a szakaszt és a következőket mondta:
„Most kezdtek katona módra viselkedni.” Azután végigkergetett az akadálypályán, mindaddig, amíg meg nem száradtunk. Szigorú fegyelem alatt álltunk,
megtanultuk egymást becsülni és ezen a téren - úgy hiszem - valódi katoná
vá lettünk. Mindebben az volt a pozitívum, hogy mi felsőgödi barátok és is
kolatársak, ezeket a dolgokat együtt csinálhattuk végig.
Az áprilisi tavaszi napsugár elolvasztotta a völgyben a havat és a lankás
mező napról-napra zöldebb lett. Ekkor zászlóaljunkat, talán összesen két hó
napnyi konkrét kiképzési idő után, kivezényelték az orosz frontra, Feldbach
és Riegersburg (közel a magyar határhoz) körzetébe. Itt hajnaltól estig a front
vonalban lévő állásainkban tartózkodtunk, a többi katonával együtt. Éjszaka a
tüzelőállásainkban kuporogva, szemeim a sötét, végtelen éjszakát kutatták.
Legközelebbi bajtársam tőlem ötven méterre volt, a következő gödörben. N a
gyon magányosnak éreztem magam a saját rókalyukamban, a sűrű erdő szé
lén, az orosz vonalaktól kis távolságra. A legkisebb nesz a sötétben rém ület
tel töltött el. Minden nap, amikor a várva várt hajnal eloszlatta a sötétséget, a
megkönnyebbülés hulláma söpört végig rajtam. Könnyebbek lettek a napok.
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amint a frontvonaltól kissé hátrább kerültünk. A paraszt portákról, vagy az el
hagyott éléskamrákból szerzett eleséget ettük, húst pedig a hátrahagyott állatállományból szereztünk. M indegyik szakasz maga határozta meg, mit akar
főzni, nagy öröm volt friss, jóízű, illatos ételt enni a sok konzerv után.
Most az éhezés napjai egy időre megszűntek és az étkezést illetően elége
dettek voltunk.
Egy aránylag csendes, mozdulatlan frontszakaszon álltunk, nagyobb csete
paték, vagy támadások nélkül. A tavaszi időjárás lassan melegebbé vált és ki
véve az éjszakai szolgálatot a gödörben, amikor századunk feladata a harc
vonal biztosítása volt, az élet jó volt. Nem tudtunk a háború általános ki
meneteléről, azaz a berlini csatáról, mint olyanról és nem vettünk részt egyik
történelmi hadműveletben sem. Megkaptuk a napi cigaretta és szivar adagun
kat, ezenkívül a heti bor, meg pezsgő adagunkat is. Mint nem dohányzó, a sa
ját dohányadagomat bajtársaimnak adtam, akik ennek ellenében meghívtak
kis lakomáikra. így tehát aránylag elégedett voltam - egyelőre.
Úgy látszott, tisztjeink nem különösen kívánkoztak az oroszokkal megüt
közni. Elkerülték az éles helyzeteket és nekünk sem adtak olyan parancsot,
ami megzavarná a frissen zöldellő erdő és a dús legelők között húzódó front
vonal csendjét. Elhagyott gazdaházakban a dombtetőn tanyáztunk, körülöt
tünk almáskertek.
1945. május 7-én, 23 órakor, amikor szolgálatban voltam a rókalyukam
ban, különös zajt hallottam. Fegyveremet a zaj felé irányítottam, tettre készen.
„Halt!” kiabáltam rá egy sötét árnyékra. Az megállt. „Ki vagy?” „Jelszót!” A
jelszót megadták. „Gyere közelebb!” ordítottam. Közelebb jött. „Halt!” pa
rancsoltam. Erre ő az ellenjelszót kérte, megadtam. Ezután közölte a legújabb
parancsot, miszerint elhagyjuk az állásainkat. „Gyere!” - mondta. így hát ki
másztam a gödörből és elmentem bajtársaimért. Visszamentünk a parasztház
hoz, ami mostanra a „főhadiszállásunk” lett és ott találtuk a szakasz többi tag
ját, amint lázasan szedelőzködtek és készültek a ház elhagyására. Előjött fia
tal tisztünk és kért néhány önként jelentkezőt, akik hátrább maradva hátulról
biztosítják a zászlóaljat úgy, hogy átmehessünk az amerikaiak oldalára, jelen
legi állásunktól mintegy negyven kilométernyire.
A háborúnak vége, mondta. A fegyverszünet életbelépésének időpontjáig
még huszonöt óránk van, május 9-én a fegyverek elhallgatnak, addig el kell
érnünk az amerikai hadsereget. Nem akarunk az oroszok kezébe kerülni. Rám
mutatott és a barátaimra, Sanyira, Tamásra, Palira és még néhány bajtársunk
ra. Te, te és te, maradjatok hátul és lassítsátok le az oroszokat, de mozogjatok
közben az amerikai frontvonal felé. így kezdődött a huszonöt órás maraton.
Mire hajnalodott, barátaim és én magam is teljesen kimerültünk. Egész éj-
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szaka cipeltük a felszerelésünket, géppuskánkat, a lőszert és élelmet. Bizo
nyos rutinszerű visszavonulást alkalmaztunk, megállva, visszanézve, félve,
hogy netán meglátjuk az oroszokat, azután újra futás. Futás közben még et
tünk is, és ahogy jobban elfáradtunk, kezdtük eldobálni felszerelésünk és élel
miszereink egy részét. Az út szélén halomban álltak a pokrócok, gázálarcok,
sisakok és extra élelmiszer-csomagok. Megtartottuk fegyverünket, tölténytá
rainkat és némi élelmiszert, ami együttvéve sem volt túl nagy súly. Ahogy kö
zeledett az este, egyre hosszabb pihenőket kellett tartanunk fárasztó menete
lésünk közben. Úgy látszott, hogy kissé lehagytuk az oroszokat és ezért vala
melyest lazítottunk, legalábbis lélekben. Este tizenegy órakor - egy órával a
háború hivatalos befejezése előtt - egy nagy szalmakazlat láttunk az erdő nyi
ladékán, az út mentén. Barátaimmal elhatároztuk, hogy egy hosszabb pihenőt
tartunk, minthogy nem hittük, hogy az oroszok a következő órán belül utolér
nének. Lyukakat fúrtunk a szalmába, bemásztunk és tíz percen belül mélyen
elaludtunk. Amikor ismét magunkhoz tértünk, már reggel négy óra volt, 1945.
május kilencediké. Fegyvereinket ledobtuk halomba, visszamentünk az útra
és elkezdtünk menetelni, megkönnyebbülve, hogy íme vége a háborúnak. Vé
gül is túléltük egészségben, problémamentesen. A kis csapat tizenöt katoná
ból és egy fiatal magyar tisztből állt. Ahogy meneteltünk, hirtelen motorzú
gást hallottunk a hátunk mögül. Visszanézve láttunk egy jeep-et és egy orosz
katonákkal teli teherautót közeledni. M egálltak és egy orosz tiszt, aki a Jeep
vezetője mellett ült, felállt. Nadrágján két széles, vörös sávot láttunk, tehát tá
bornok volt. A katonák körbefogtak, fegyvereiket ránk irányítva. A Magyaror
szágon megismert orosz foglyon és néhány más foglyon kívül, akiket akció
ink közben fogtunk el, ez volt az első találkozásom az oroszokkal. A tábornok
megszólalt, gyatra németséggel: „Krieg kaputt! Gitler kaputt!” Mozdulatlanul
álltunk, aztán megkérdezte, hol a tisztünk? A fiatal parancsnokunk előlépett
és tisztelgett. A tábornok kérte a fegyvereinket. A tisztünk mondta, hogy már
eldobtuk őket. Intett, hogy menjünk vissza és hozzuk el azokat. írott paran
csot is adott a tisztünknek, hogy szedjük össze a fegyvereinket és menjünk to
vább az úton. így hát visszamentünk a fegyverekért. Azután tovább haladtunk
a gyönyörű, kanyargós erdei úton. Nyugtalanságunk eloszlott és valahogy
megkönnyebbültem.
Ezután hamarosan újabb motorzúgást hallottunk hátulról és egy oroszok
kal teli katonai teherautó állt meg mellettünk. Ellenségesek voltak, amint
rnegpillantották fegyvereinket. Közel voltunk ahhoz, hogy összeütközésre ke
rüljön sor velük, de mi gyorsan eldobtuk feg}^ereinket és helyreállt a béke.
Azután felsorakoztattak és elszedték óráinkat, távcsövünket, zsebkésünket és
más tárgyainkat, csupán azt hagyva meg, ami nekik nem kellett. Egyenruhá-
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juk szakadozott és szedett-vedett volt, ábrázatuk sokféle etnikumhoz tartozás
ról árulkodott. Végül elmentek és mi folytattuk utunkat. Ahogy rendszeres
időközökben újabb csapat-hullám ment el mellettünk, megmotoztak és elvet
ték amink még megmaradt és nekik megtetszett, de nem bántottak. Később,
egy lovas kozák csapat ért utol. Vezetőjük egy komisz alak volt, korbácsát
csattogtatva kergetett le minket az útról. Igen kényelmetlenül éreztem magam
és elképzeltem, hogy akár fel is sorakoztathatna és minden harmadik embert
lelövethetne közülünk. Addigra már semmink sem maradt, amit elszedhetett
volna tőlünk. Emlékeztettem a tisztünket, hogy jó lenne megmutatni a tábor
nok írott parancsát, amit ő meg is tett. A kozák tiszt, amikor elolvasta az írást,
káromkodott és intett, hogy menjünk fel az útra. Biztosan nagyon kellemetlen
tervei voltak velünk kapcsolatban, de az írott parancs megmentett.
Majdnem dél volt, amikor az osztrák Steiermark tartomány fővárosa, Graz
külvárosát elértük. A győztes Szovjetunió Vörös Hadseregének részeg hordái
éppen akkor költöztek be ebbe a gyönyörű osztrák városba. Néhány an szőrén
ülték meg a rabolt lovat, mások gumi nélküli kerékpárokon közlekedtek, is
mét mások elkobzott autókat vezettek össze-vissza. A csomópontokon a for
galomszabályozás hiánya miatt torlódások keletkeztek. Az orosz hadsereg be
mutatkozott.
A teljes felfordulás közepette egyik bajtársunkat elküldtük, kérdezzen meg
egy magyar csoportot, hogy mi történik, mit tegyünk és mik a legújabb hírek?
Mai napig emlékszem ünnepélyes szavaira: „Felakasztják a foglyokat”,
mondta halk, rezignált hangon. Felnéztem a felhőtlen májusi égre és alkudoz
tam az Istennel, ne most! - kiáltottam, mindaz után, amin keresztülmentem, a
nyomor hosszú évei, az átvészelt bombatámadások után, most kell meghal
nom? Megkönnyebbülésem és a hazatérést váró boldogságom helyett, most
csupa kavarodás és rettegés. Igyekeztünk a lehető legkevesebb feltűnést kelt
ve a kövezett utcákon haladni, mialatt az orosz „felszabadítók” terrorizálták a
várost, mint egy rablóbanda. Menet közben elképzeltem magam a kötél vé
gén. Barátaimmal beszéltünk és próbáltunk valami elhatározásra jutni, arra
vonatkozóan, hogy mit is csináljunk? Én azt ajánlottam, hogy öltözzünk át ci
vil ruhába és menjünk fel a hegyekbe, ott találjunk valami helyet, ahol a gaz
dáknál dolgozhatunk, megvárva, amíg a helyzet kissé stabilizálódik. Bajtársa
im más véleményen voltak, így hát követtük a tömeget a városközpontig, ahol
katonai oszlopok meneteltek az út teljes szélességében egyazon irányba. Én
bár úgy éreztem, jó lenne a hegyekben menedéket keresni, bíztam barátaim
ban és nem akartam tőlük elszakadni. Ok azt hitték, hogy oly sok ember, aki
azért gyalogolt idáig, hogy az oroszoktól „dokumentet” kapjon, amivel állító
lag hazamehetnek, nem tévedhet. A többségnek igaza kell, hogy legyen. Szí-
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vemben ezzel a hittel, én is tagja lettem annak a hatalmas birkanyájnak, amely
a vesztébe haladt, a szabadság ígéretével.
Ez volt életem legnagyobb hibája.
A városközpontból követtük a tömeget egészen a város széléig, ahol is egy
hatalmas épülethez értünk, valami palotának tűnt. Ez volt a Hainfeld kastély,
egy magántulajdon, amelyet a Vörös Hadsereg foglalt le és vandál módon
„kezelt”, majd katonai fogolytábornak használt. A kapunál egy orosz katona
közölte, hogy a tizennyolc éven aluliak ne jöjjenek be, ők elmehetnek. Én ma
gam még nem voltam tizennyolc éves, de barátaim éppen betöltötték ezt az
életkort. Igaz, nem voltak papíijaink korunk bizonyítására, barátaimat otthon
mindig becsületre és igazmondásra tanították, így most sem hazudtak, pedig
ezúttal előnyös lett volna valótlant állítani a korunkat illetően. Bementünk a
kapun.
Tamás vöröshajú, tehetséges komikus és igaz jó barát, akinek friss humora
megmosolyogtatott a legmeredekebb helyzetekben is, önzetlen, megbízható
és igen kedves bajtársunk volt. Rajzkészsége a fehér papíron, pillanatok alatt
odavarázsolta egy-egy ember arcképét. Az ilyen bizonytalan időkben az ő ba
rátsága volt az egyedüli biztos pont. Sanyi, távolabbi barátom volt és a másik
két bajtárs is saját szülőfalumból jött. Nevelőink arra tanítottak, hogy a pa
rancsnak engedelmeskedjünk és most, amikor a helyzet úgy hozta, hogy önál
lóan kellett volna döntenünk, képtelenek voltunk önmagunkra gondolni és
független személyként cselekedni, saját érdekünket előtérbe helyezve. Haboz
tam, de nem tudtam, mi van a kapu mögött, elhatároztam, hogy barátaimmal
tartok, akármi jön is. így hát velük mentem.
Visszatekintve most már látom, hogy ez a tévedés a fiatalságomból öt évet
vett el, de az adott percben cselekedni kellett és én azt választottam, hogy nem
hagyom el a barátaimat.
Emberek százait szedték össze ebben a térségben és az udvar töm ve volt
emberekkel, sűrűn egymás mellett, m int a szardíniák a dobozban, bizonyta
lan jövővel és rem énykedve a dokum ent-ben, ami azonban sohasem érke
zett meg.
A kastély a maga pompázatos mivoltában, gyönyörű boltíveivel és számta
lan szobájával, a megszálló orosz csapatok főhadiszállása lett. Ez a m egszál
lás bizony erős nyomokat hagyott rajta. Megtörtént az úgynevezett „felszaba
dítás”, összetörve a finom, régi bútorokat, a régi, gyönyörű festményeket
bicskával felhasogatva és lovakat hajtva a csodás szobák fenyőparkettáira. A
főzéshez évszázados kódexekkel gyújtottak tüzet, a kastély könyvtárából. N e
héz volt a tudatos pusztítás indítékait megérteni. Vajon, hogyan akarnak ezek
az emberek új rendet teremteni a „felszabadított” népek millióinak? Ez a had-
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sereg, ezek a katonák, akik szemrebbenés nélkül pusztítanak el kincseket, ho
gyan építik majd a jövőt? Milyen jövőben reménykedhetünk? Nem tudtam
ezektől a kérdésektől szabadulni. Diák voltam, akinek a tanulmányait átme
netileg megszakította a háború, de nem feledhettem a könyvek és az általuk
képviselt értékek tiszteletét. Amikor a vagyont érő könyveket a szemem előtt
dobták tűzre, kettőt kivettem, remélve, hogy megmenthetem az oroszoktól és
eladhatom egy múzeumnak. Az egyik könyvet 1472-ben nyomtatták, a címe
„A zsidók története”, latinul volt írva. A másik, egy XIII. században írott
könyv volt.
A táborban töltött néhány rövid nap alatt gyakran mentem be a könyvtár
ba, hogy megcsodáljam és olvassam a könyveket. Azt terveztem, hogy - ha
lehetséges - néhányat megőrzők.
Rengeteg ember áramlott a táboron át. Ottlétünk alatt megfosztottak a haj
zatunktól, kopasz fejünkre, hónunk alá és nemi szerveink köré valami fertőt
lenítő folyadékot szórtak, a járványok ellen. Az udvaron, szabad ég alatt alud
tunk, oly szorosan egymás mellett, hogy alig lehetett közöttünk átjárni.
Másnap elhagytuk a tábort, széles oszlopokban menetelve. Előttünk egy
orosz katona lovagolt egy sovány, elnyúzott gebén. Ha több őr lett volna kö
rülöttünk, nem lett volna kétségünk a jövőnk felől, de így Magyarország felé
meneteltünk, azzal az ígérettel, hogy ott megkapjuk a dokumentet. Nem lát
szott ok az aggodalomra. Két nap az országúton és egy éjszaka az útszéli
árokban, bőséges alkalmat nyújtott arra, hogy leváljunk a menetoszlopról és
egyénileg vagy kis csoportokban hazainduljunk. Látszólag azonban elenged
hetetlen volt a dokument beszerzése, így a nagy tömeg emberrel együtt való
haladás, akik ugyancsak a dokument reményében meneteltek. Mindez bizo
nyos biztonságérzetet adott és így beim maradtunk a sorban. Amikor útköz
ben kis falvakba értünk, kérdezősködtünk a lakosságtól, ők azt mondták: a rá
dió bemondta, hogy mindnyájan hazamegyünk. Sajnos nem tudtuk, hogy im
már a Szovjet Hadsereg vezetése alatt állt a rádió is és a szabadságról szóló
hírek hazugok voltak. Asszonyok mesélték, hogy amint meghallották az oro
szok közeledtét, mind elbújtak, mert híre ment, hogy a katonák válogatás nél
kül megerőszakolnak minden nőt, egészen fiatal lányokat és öreg asszonyo
kat egyaránt.
Miután Szentgotthárdon átvonultunk, úticélunk Jánosháza volt. Egy kis vá
ros, mellette nagy, szögesdróttal bekerített tábor. Még mindig azt reméltük,
hogy itt kapjuk meg a dokumenteket. A kapun átjutva, ötösével, néhány suhanc, fejükön orosz sapka, vörös csillaggal, megmotozott. Mégis sikerült a
könyveket megmentenem és a motozást simán megúsztam.
A táborban az élelmezés gyatrán volt megszervezve. Amilyen éhesek vol-
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tünk, végig kutattuk az udvart és a gazdasági épületeket, amelyekben azelőtt
állatokat tartottak. Végül is találtunk pár szem kukoricát, amit az emberek és
az állatok a földbe tapostak. Jólesett minden, amit rágcsálhattunk, azonban
nem nagyon hiszem, hogy kiéhezett szervezetünknek igazán jót tett a kemény,
nyers kukorica. Azután kitereltek ebből a táborból is, öt ember egy sorban,
őrökkel és kutyákkal mindkét oldalon, és az ötös sorok között öt méter távol
ságot kellett tartani. Ekkor jöttünk rá, hogy nem kapunk dokumentet és bizto
san nem engednek haza. Szigorú őrizet alatt ötven embert zsúfoltak be egy te
hervagonba, aminek csak egy pici ablaka volt, az is szögesdróttal befonva.
Csapdába estünk. A háborúnak vége. A nyugati világ a győzelmet ünnepel
te, mialatt milliók veszítették el szabadságukat a Vörös Hadsereg által elfog
lalt területeken. Mint az állatokat, tehervagonokba zártak és ismeretlen úti cél
felé szállítottak.

A könyv ezt követő fejezetei a szovjet hadifogság és az onnan való elbocsá
tás utáni, hazai A VH-s intézményekben töltött fogvatartás eseményeit, majd
az azt követő rövidre szabott szabadlábon-lét utáni hat hónap időtartamú
munkaszolgálat alatt megélt történéseket tartalmazzák.
Ezektől az ijjúságukat vesztett gödi fiataloktól, öt-hat éves, kegyetlen kö
rülmények között való kemény robot, hazakerülésüket követően elszenvedett
fogvatartás és megaláztatások után, nem hangozhatott el egyetlen panaszko
dó mondat sem, mert ezt megtiltották számukra.
A mi országunkban a háború okozta gyász és szenvedések miatti panasz
hangoztatásának joga másoknak volt és van fenntartva.
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Nagyréti Tamás

Két helytörténeti emlék: az „Ilka kereszt”
és a Göd-pusztaí öreg temető
„Ha emlékeket egyűjtesz, csak nézz körül” - szól a ré
gi mondás.'Bizony, ha egy kicsit is elgondolkodunk
ennek a rövid mondatnak az értelmén, igazat kell ad
nunk e gondolat valamikori megfogalmazóinak.
Megfogadva ezt a felszólítást, körülnéztem gyer
mekkorom és Íróságom színhelyén Gödön, de főleg
annak határában, régi emlékeimet felidézve. Találtam
is két, annak idején általam gyakran felkeresett, hiva
talos nevén tereptárgyat, egy régi útszéli keresztet és
magát a régi Göd-pusztai temetőt.
Először a keresztről szólnék: ez a feszülettel ellátott
kereszt Felsőgöd határában az Ilka-pusztára, Hosszúvölgy majorba és
Csornádra vezető földút, valamint a a Göd-pusztáról Sződre vezető nagyon ré
gi, úgynevezett Sződi út találkozásánál áll.
Arra a kérdésre,, hogy ezt a keresztet ki, mikor és miért állította fel, pont
arra a helyre, nem tudok választ adni. Annyi azonban bizonyos, hogy a máso
dik világháború Gödre érkezéséig és talán még utána is egy-két évig a környé
ken lakó, földjeiket művelő emberek és az említett utakon járók, elhaladva
kereszt előtt, minden esetben tisztelettelé emelték meg kalapjukaat ezen a
helyen, a kereszt előtt, minden esetben tiszelettel emelték meg kalapjukat
ezen a helyen. A kapálásból és más munkából hazafelé tartó asszonyok, meg
állva a kereszt előtt - melynek tövében egy ápolt kis kertecske volt - elmond
tak egy imát, majd tovább ballagtak hazafelé.
A keresztnek neve is volt, mégpedig az Ilka-patak közelben lévő erdetére
és a patakról nevet kapott Ilka-major közelségére utalva „llka-kereszt”-nek
nevezték el az akkor élt emberek.
Az Ilka kereszttől Göd-Pusztára vezető földutat hatalmas akácfák szegé
lyezték, nyáron csodálatos lombsátort alkotva az út fölé. Mint iQú, sokszor-elnéztem ott a legelőről hazafelé, Göd-pusztára poroszkáló gulya felvert porát
a lemenő alkonyi napsugár által bearanyozva. Ennek a látványnak az emléke
máig is elkísér és felidézi bennem az „Ilka kereszt emlékét.
Mára ez a kereszt meglehetősen gondozatlanul áll a helyén (az hogy még
áll, már maga is egy csoda) széép tisztelgés lenne Göd mai lakóitól, és az
Ilkakereszt helyéhez legközelebb álló válllalatóriástól, az országos villamos
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Az „Ilka-kereszt” ma

teherelosztótól, ha rend
behoznák ezt a tulajdon
képpen m inimális anyagi
ráfordítást igénylő ke
resztet és felújítanák a
tövében azt a négy
négyzetmétem i kis kertecskét.
A m ásik em lék, a
Göd-pusztai öreg teme
tő. Ez a valamikor szé
pen rendbentartott kis
sírkert már szomorú és
leehangoló képet mutat,
az elhanyagolt, ledöntött
síremlékek maradványa
ival.
Talán még megment
hetők az esetenként tör
ténelmi, de gödi szem
pontból
m indenesetre
helytörténeti értékkel bí
ró sírkövek és sírkő-ma
radványok.
Az öreg temető ravatolozó-kápolnájának ma
m ár csak az alapzati m a
radványai
találhatók
meg. Az 1941-es évek
első felében több alka
lom m al is felkerestem
ezt a bekerített és
árokkal földhányással

A még fellelhető, neggyalázott
síremlékek
egyike a Göd-pusztai
temetőben
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körülvett csendes kis temetőt, ahol vázlatokat, rajzokat készítettem egy-egy
síremléklről és magáról a romantikus sírkertről. A kis kápolna már akkor
feltörve állt, berendezésének egy része tűztől kormos, csúnya képet mutatott.
A kis oltár felett még ott volt a féhebillent olajfestmény oltárkép. Vajon mi
lett a sorsa?
Amint később megtudtam, kóbor cigányok telepedtek meg benne néhány
napra és raktak tüzet a kápolna kis oltára előtt a padlón.
Megrendítő érzés volt annak idején, a virágokkal és örökzöldekkel benőtt
sírok között járni.
Több mint ötven év után újra felkerestem ezt a régi temetőt, rajzvázlataim
egykori helyszínét és készítettem az itt látható fényklépeket a jelenlegi
állapotáról. Ezen kívül emlékezetből lerajzoltam a kis temetői kápolnát, 1941es állapotában, hogy legalább ez a rajz emlékeztessen arra, milyen is volt ez
az építmény valaha.
Nem tudom, nem túl merész gondolat-e ha leírom, hogy itt az öreg temető
területén egy kegyeleti park is kialakítható lenne. Mindez nem csak az anya
giakon múlik.

A régi temető ma, a kápolna alapjaival
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Gyüre János:

Két kitüntető elismerés okmányai és jelvényei
A következőkben két ország egy-egy kitüntetésének átadási okmányát és azok jel
vényeit mutatom be. Ezeknek az elismeréseknek mindkét címzettje, a gödi vonatkozá
sairól ismert Nemeskéri-Kiss család tagja. Az először tárgyalt magas kitüntetés
Nemeskéri-Kiss Miklós 1848-49-es honvéd ezredesnek, III. Napóleon francia császár
által adományozott „Becsületrend Lovagkeresztje”, a másik a dédunokának adott
„Kormányzói Dicsérő Elismerés”. A két kitüntetés adományozási időpontja között het
venöt évnyi távolság van, ugyancsak jelentős az eltérés a két kitüntetett személy élet
korát illetően is (mármint az elismerések átvételekor). Az 1848^9-es honvéd ezredes
tevékenységét a francia császár negyvennyolc éves korában, míg Magyarország Kor
mányzója a dédunokának a „... hadműveletek alkalmával, az ellenség előtt teljesített
kitűnő szolgálataiért” az elismerést huszonkét éves korában adományozta.
Tekintsük át először a Francia Becsületrend Lovagkeresztjét adományozó ok
mányt, amelyet a következő oldalon mutatok be.
Ez az okirat egy jó minőségű merített papírra kalligrafált betűkkel nyomtatott és
ugyanilyen szép kézírással kitöltött okmány, méltóan az I. Napóleon császár által
alapított kitüntetés külső megjelenítéséhez és azóta is töretlen tekintélyéhez. Néz
zük, mi olvasható ezen az okmányon;
A bal sarokban fent: „Nagy kancellária. Adminisztratív osztály, 1. iroda.”
Alatta: Az adományozott kitüntetés száma, a 7119-es szám.
Középen - fejlécként - nagyobb betűvel nyomtatva; „Császári Becsületrend.”
Ez alatt, nyomtatott, kalligrafált betűkkel: „Lovagi Kinevezés.”
Majd az okmány tulajdonképpeni szövege következik az alábbiak szerint:
„A Császár Őfelsége 1868 május huszonharmadikai határozatával kinevezi a Csá
szári Becsületrend Lovagjává: Gróf de Kiss de Nemeskor (Nicolas) Urat Ugyanaz
napi rangsorral.”
Paris, 1868. május 27.
A Nagy Kancellár, (aláírás)
Hitelesítve:
Az adminisztratív Osztály Főnöke:
(aláírás)
A Nagy Kancellária Főtitkára
(aláírás)
Császári pecsét.
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A Protokoll Főnők kísérőlevele
Ennek az okmánynak a szövegéből kitűnik, hogy a kitüntetettet először a
Becsületrend Lervagrendjébe nevezték ki, aminek látható jele kétségtelenül
maga egy hordható rendjel, amelyet csak a Lovagrendbe kinevezettek visel
hettek, a meghatározott „rangsor” szerint. Erre utal a kinevezési okmány szö
vege is. (Ugyanaznapi rangsorral.)
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A Signum Laudis kitüntetési okmánya

A kinevezési okmányt és magát a rendjelet azonban nem az adományozó,
a császár, de még nem is a Nagykancellár adta át - a szigorú előírásoknak
megfelelően - , hanem a külügyminisztérium protokollfőnöke, egy szép, ol
vasható kézírással írott levél kíséretében.
Tekintsük meg ezt a fent látható kísérő levelet.

A levél tartalma következő:
Bal sarokban fent, nyomtatva: „Külügyminisztérium, Protokoll.”
Jobbra, fent: „Paris, 1868. május 30.”
„G róf Úr, Tisztelettel tudomására adom, hogy Őfelsége a Császár különös
elismerésének tanúságát kifejezve, nagyrabecsülése jeléül, javaslatom ra, a
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Császári Becsületrend Lovagkeresztjét adományozta Önnek. Külön örömöm
re szolgál, ezt a kiváló elismerést Ön számára továbbítani és késedelem nél
kül átadom Önnek azt a kitüntetést, amivel megtisztelték. Fogadja G róf Úr a
személyes jókívánságaimmal kisért különös nagyrabecsülésem kifejezését.”
(aláírás)
A levél alján: „de Kiss G róf Úrnak, a Becsületrend Lovagjának.”
Ezt a magas kitüntetést Nemeskéri-Kiss Miklós (1820-1902) a Franciaor
szágnak tett diplomáciai szolgálataiért kapta III. Napóleon Császártól.
Lássuk ennek a világszerte ismert és nemcsak Franciaországban megbe
csült kitüntetésnek alapítási történetét és formai megjelenítését:

A Francia Becsületrend Lovagkeresztje
A Becsületrendet I. Napóleon császár 1802ben alapította a katonai és polgári érdemek jutal
mazására. Jelvénye a politikai fordulatok függvé
nyeként több ízben is változott (első császárság,
királyság, köztársaság, második császárság, újból
köztársaság). Szalagja piros. Nagykeresztes, fő
tiszti, parancsnoki, tiszti és lovagkeresztes osztá
lya van. Jelenleg is a legfőbb francia kitüntetés. A
második császárság alatt, (III. Napóleon)
Nemeskéri-Kiss Miklós grófnak adományozott
Becsületrend Lovagkeresztje a következők sze
rint néz ki: Formája fehér máltai kereszt, szárai
között zöld babér és tölgy koszorúval, arany szí
nű középpajzsának előlapján NAPOLEON EMP.
DES FRANÇAISES köriratú kék zománcos gyű
rűben Napóleon császár jobbra néző koszorús
profilja látható. Hátlapján HONNEUR ET PATRIE (Becsület és Haza) köriratban,
jobbra néző arany sas helyezkedik el. Mérete: 56x35 mm. Ezüst koronán függ.

Nemeskéri-Kiss Miklós honvédezredes
A honvéd ezredes, miután az 1867. évi kiegyezést követően - általános amnesz
tiában részesülve - hazajött Magyarországra, Ferenc József király kabinetirodája ré
széről több ajánlatot is kapott, egy magas kitüntetés neki szóló adományozásáról.
Ezeket a kitüntetési ajánlatokat ő minden esetben elutasította. Ekkor hangzott el tő-
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le az a - családi és baráti körében elhiresült mondása, mely szerint: „Azt a kezet, amely
nek nevében halálra ítélték és képletesen ki is
végezték az embert, a megbékélés után meg
szorítani lehet, de megcsókolni soha.”
A másik kitüntetési okmány - amint je 
leztem már - hetvenöt évvel később kelte
zett és a nagyrészt a dédnagyapa második
hazájának, Franciaországnak köszönhető
en, Trianonban egyharmadára csonkított
Magyarország kormányzójától származik.
Ezt a kitüntetést, amelyet az akkori szóhasználattal, latinul SIGNUM LAUDISnak (a „dicséret jele”), a második világhá
ború szovjet frontján, a Második Magyar
Hadsereg kötelékében teljesített helytállá
sért kapta az akkor huszonkettedik évében
lévő fiatal zászlós, Nemeskéri-Kiss Miklós.

A Signum Laudis érem
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A kitüntetési okmányt a honvédelmi miniszter írta alá
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A kitüntetettek: balra Nemeskéri-Kiss Miklós honvédezredes, jobbra a vele
azonos nevű hadnagy, aki fiatal kora ellenére szépen van „dekorálva”.
A m ellén az első érem a Sígnum Laudís

A Kormányzói Dicsérő Elismerés látható jelét képező magyar koronás bronzérem
előlapján babérkoszorúban, a koronás hármas halmon álló kettős kereszt látható. Az
érem hátlapján „SÍGNUM LAUDÍS 1922” felirat olvasható. Az érmet a magyar ki
rályi korona fedi. Anyaga bronz, mérete: 49x32 mm. Vékony, nemzeti színű sze
géllyel ellátott zöld szalagon függ.
Ez az okirat már küllemében is „igazodik” a háborúban álló magyarországi viszo
nyokhoz. Mentes minden cirkalmas formalitástól, egy egyszerű, írógéppel írt papírlap
(kissé vastagabb papírra írva). Igaz azonban, hogy az akkori honvédelmi miniszter, vi
téz Csatay Lajos vezérezredes, a kitüntetési okmányt saját kezűleg írta alá, nem hasz
nált aláírás-pecsétnyomót. Ez a tény is bizonyítja azt, hogy abban az időben, a háború
ellenére sem volt „kitűntetés-dömping”. Különös figyelmet érdemel az okmányon a
kitüntetett nevének elhelyezése, ugyanis ez, az okirat legalján, az aláírás után helyez
kedik el. A katonai érdemekért adományozott kitüntetés szalagja piros (hadiszalag),
szegélyén vékony fehér és zöld csíkkal.
Csatay Lajos vezérezredesről armyit még, hogy 1944. október 16-ig volt
honvédelmi miniszter. Még ezen a napon a németek letartóztatták. November
18-án a Honvéd Gyógyfürdő Kórházban, a feleségével együtt öngyilkos lett.
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Bánhidi Károly

Az „ASE”
Korabeli krónikások szerint 1923-ban, egy verőfé
nyes májusi vasárnap tekinthető az Alsógödi Sport
Egyesület megalakulás! idejének. Ezen a napon az
egykori résztvevők visszaemlékezése szerint 39 fi
atal és idősebb korú, sportot szerető jött össze és a
jegyzőkönyv tanúsága szerint „egységes közakarat
tal” megalakult az Alsógödi Sport Egyesület. Alapszabályzatban rögzítették, hogy az egyesület színe
lila és fehér. Az egyesület célja az i^úság hazafias
nevelése és a testi nevelés pártolása és segítése. Az
egyesület az első években csak községen belüli, majd a község határát átlép
ve, a szomszédos községek fiataljaival mérte össze az erejét, főképpen labda
rúgásban. írásos dokumentumok ezekről az évekről nem találhatók. Az első
írásos emlékek az 1934. Évről vannak. Pontosan egy hivatalosan érvényesí
tett pénztárkönyv található, amelyet folyamatosan 1952. március 1-jéig vezet
tek. Az 1930-as évektől Alsógöd labdarúgó csapata már rendszeresen részt
vesz különböző bajnokságokon, tornákon. M ár ebben az időben is voltak
öregfiú (old boy) mérkőzések. A mérkőzések látogatottságára jellemző, hogy
1934. augusztus 10-én lejátszott mérkőzés bevétele 16,45 pengő volt, addig a
szeptember 30-án lejátszott A lsógöd-Fót mérkőzés bevétele 9,08 pengő. Tud
ni kell azt, hogy Alsógödön nem volt sportpálya. M inden mérkőzést
Felsőgödön, az FTK pályáján játszottak le. Például az említett Fót elleni mér
kőzés pályabérleti díjaként 4 pengőt kellett fizetni. Ha átlapozzuk az
1934-1941-ig terjedő pénztárkönyv lapjait, nagyon érdekes adatokat találunk.
Például a bevételi oldalt bálok rendezésével, adományokkal, a tagdíjak rend
szeres beszedésével, kártyapénzek átadásával igyekeztek növelni. Pl. az 1936.
évi sportegyesületi bevételi oldala az alábbiak szerint alakult: Báli rendezvé
nyek 217,50 R, tagdíj: 107,60 R, adományok: 133,60 R, mérkőzések bevéte
lei: 88,40 R, egyéb bevételek: 23,40 P.
A harmincas évek vége felé a község egyes sportszerető polgárai elégedet
lenségüket fejezték ki a működő Alsógödi Sport Egyesülettel szemben. Ennek
eredményeképpen 1937. november 30-án összeültek a Venczel vendéglőben
(jelenleg a Pesti úton levő Gólya vendéglő) és megalakították az Alsógödi If
júsági Kört, rövidített nevén az AGIK-át.
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Az alakuló jegyzőkönyv
teljes szövegétől eltekintve
egy-két részletet érdemes
kiemelni.
Az alakuló ülést leveze
tő Herendi Ferenc elnök a
megalakuló IQúsági Kör
célkitűzéseit az alábbiak
ban határozta meg: „A
megalakuló egyesületnek
egy teljesen keresztény ala
pon működő egyesületnek
kell lenni, amelyben fegye-
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Alsógödi Sport Egyesület labdarúgó csapata
1939-ben. Sződliget-Alsógöd 2:1.

lem és a bajtársias összetartás az irányadó. Csak ilyen szemléletben lehet
fenntartani az egyesületet és az i^úsági sport szolgálatába állítani. így elérjük,
hogy Alsógöd községre mint lakóhe
lyünkre valamint hazánkra csak jó
hír és dicsőség származzon.
A megjelentek egyhangú lelkese
déssel vették tudomásul Herendi Fe
renc programját és teljes egészében
elfogadták.”
A megválasztott vezetőség össze
tétele: Herendi Ferenc elnök. Erdős
Mihály pénztáros, Tamási Sándor tit
kár, í Q. Prohászka József jegyző, Cövek István, Bucsányi Ferenc,
Borosznoki Ferenc, Venczel Vilmos
ellenőrök.
Korai elődeink az ÁGIK megala
kulását követő 4-5 hónap alatt meg
tapasztalhatták, hogy a két sport
egyesületnek kicsi Alsógöd község.
Többhetes huzavona után az ASE és
Alsógöd leventecsapata 1943-ban. A fel
vétel a felsőgödí pályán készült. Balról az ÁGIK vezetősége megegyezésre
jobbra: Tóth István, Hajas Ernő, Szabó jutott, miszerint az eredményes mű
Dezső, Gács Ferenc, Eszes Mihály, ködés érdekében a két egyesületet
Csányi János, Rácz István, Hajas Tibor, össze kell vonni.
Batizfalvi János, Csizma Tibor
1938. május 3-án este nyolc óra-
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kor megtartott közös közgyűlésen hivatalosan
kinyilvánították: a két egyesület fuzionál. To
vábbra is ASE néven, lila-fehér színben fognak
sportolni. Ezen a közgyűlésen az alábbi ideig
lenes elnökséget választották a jelölőbizottság
javaslata alapján közfelkiáltással: Kincses
Henrik elnök, Herczog József alelnök. Polgár
Lajos titkár, i^. Prohászka József jegyző. Er
dős Mihály pénztáros, Venczel Vilmos ház
nagy.
Az Alsógödi Sport Egyesület 1941. júniusá
ig folytatott sporttevékenységet hivatalosan a
községben. A fenti időpontot követően a hábo
rús viszonyokra való tekintettel felfüggesztette
m űködését. 1923-tól 1941-ig nagyon sok
Batizfalvi János, aki 1943-tól
sportszerető
em ber tevékenykedett az
1952-ig őrizte az alsógödi lab
Alsógödi
Sport
Egyesület keretében, mint ve
darúgócsapat hálóját
zető. A teljességet mellőzve meg kell emlékez
ni Erdős Mihályról és Szekér Józsefről, akik a megalakulástól kezdve egészen
1938-ig a sportegyesület állandó tisztségviselői voltak. Hantos Károly, az
egyesület állandó támogatója, majd 1935-ben elnöke volt. Szvitka Géza,
Bisztriánszki János, Cövek István, Bucsányi Ferenc több évtizeden át fejtet
tek ki hasznos tevékenységet az Alsógödi Sport Egyesületben.
A negyvenes évek kezdetén egyre jobban megerősödő levente mozgalom
keretében mind nagyobb szerepet töltött be a sport. Mivel községünkben a
sportegyesület felfüggesztette működését, így lehetőség nyílt a leventemozga
lom keretében a labdarúgó szakosztály megalakítására 1942-ben.. A labdarú
gó csapat szervezésében és folyamatos működtetésében igen nagy érdemeket
szerzett Nagy István. A népszerű Pista bácsi”, aki mellesleg a légierőnél szol
gálatot teljesítő katona volt, szinte profi módon vezette a labdarúgókat. Sike
rült megszerveznie, hogy aki a labdarúgó csapat tagja volt, armak nem kellett
részt vennie a leventefoglalkozásokon. A labdarúgó csapat eredményeinek el
ismeréséért a Levente Otthonban (a jelenlegi polgármesteri hivataltól északra
levő ingatlan volt) kapott egy szobát, ahol ez a kis csapat szinte minden ide
jét töltötte. Mai értelmezés szerint szinte állandó edzőtáborozáson vett részt a
csapat. Ilyen jó közösségi szellem kialakítása, valamint a heti három edzés
eredménye, hogy a környék legjobb, legeredményesebb csapata lett Alsógöd.
A leventebajnokság komolyságára egy példa: Az elődökhöz hasonlóan az
Alsógöd-Felsőgöd mérkőzés felért egy Ferencváros-H ungária rangadóval. A
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két község - különben baráti viszonyban lévő sportolói - „összecsapása” (szó
szerint értendő) általában a mérkőzés lefújása után a pályán kivül folytatódott.
Erre mindig felkészült mindkét csapat. Az „összecsapásokon” általában
Felsőgöd lett a győztes, kihasználva a hazai pálya előnyét, mert Alsógöd
ezekben az években sem rendelkezett saját pályával, így minden mérkőzés
Felsőgödön került megrendezésre. Név szerint megemlíteném azokat a fiata
lokat, akik a nehéz háborús években játékukkal szórakoztatták a helyi lakos
ságot és a súlyos gondokat igyekeztek feledtetni velük. A legtöbbször együtt
szerepelt csapat a következő volt: Batizfalvi J., Szekér R., Csányi J., Sinka F.,
Eszes M., Hajas T., Tóth I., Hajas E., Szabó D., Bánhidi K., Gács L.
Érdekességként említendő, hogy a csapatnak egy garnitúra meze, nadrág
ja, sportszára volt. Mindenkinek saját cipővel kellett rendelkeznie, ha játsza
ni akart. Sokan a magasszárú civil cipőjüket alakították át „fútballcsukára”.
Természetesen a szerelés tisztításáról a mamáknak, a pálya előkészítéséről a
sportolóknak kellett gondoskodni. Jellemző az akkori idők baráti szellemére,
hogy a csapat kiváló labdarúgóját. Szabó Dezsőt egyik nagy múltú egyesület
kívánta átigazolni, azonban a nevezett sportoló inkább választotta a baráti tár
saságot. Sajnos az egyre közeledő háború elérte kis községünket is és meg
szüntette a labdarúgó csapat további működését. Pista bácsi még utoljára
összehívta a csapatot és kiosztotta a felső szereléseket azzal, hogy mindenki
kimosva őrizze meg és a békés idők beálltával az első edzésre hozza magával.

1945
Az 1944-es év decemberében községünket is elérte a háború vérzivatara és
az embereket a pincébe kényszerítette. A harcok elcsendesedésével az embe
rek örömmel üdvözölték egymást, így természetesen a korábbi évek sportolói
és vezetői is. Községünk fiataljai nagy lendülettel fogtak hozzá a helyi sport
élet újjászervezéséhez. Az első nyilvános szereplésre 1945. Május 1-jén ke
rült sor. A helyi sport szempontjából történelmi nap volt ez, mert Alsógödön
első alkalommal játszott a helyi csapat saját, az ideiglenesen kijelölt pályán, a
mai „Kincsem” mellett, az akkor még beépítetlen telken. Az ellenfél együtte
sen az Alsógödön pihenőben lévő szovjet katonák válogatottja volt. A rendkí
vül mostoha élelmezési viszonyok miatt, a rossz fizikai állapotban lévő
Alsógödi csapat hátrányát technikai tudásával ellensúlyozva 4:l-es vezetésre
tett szert az első félidőben. Szünet után megváltozott a helyzet. A szovjet csa
patban a 12-esként szereplő játékos-játékvezető, valamint a május elsejét
emelkedett hangulatban ünneplő egyenruhás „vendégszurkolók” eldöntötték
a mérkőzés sorsát. Végezetül a mérkőzést nyolc fővel befejező alsógödiek 7:5
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arányban elvesztették a mérkőzést. Az első „nemzetközi” mérkőzésen a kö
vetkező sportolók szerepeltek: Batizfalvi J., Tóth I., Sinka F., Varga L., Hajas
T., Hajas E., Eszes M., Bánhidi K., Stéhli Zs., Csányi I., Bucsányi R, Kecs
kés B. és Cövek I.
Az 1945-ös év elsősorban a sport újjászervezésével telt el. A sportolóknak ál
landó helyiség állt rendelkezésére a Hajas vendéglőben (jelenleg Kincsem), ahol
a szervezés és a jövő építése folyt. A december 23-ára meghirdetett közgyűlésen
a megjelentek az alábbi vezetőséget választották meg: Polgár Lajos elnök,
Szieber Ignác ügyvezető elnök, Thomka János, Pongrácz Lajos és Vigh Ferenc
alelnökök, Pólyák István főtitkár, Bauer János pénztáros, Fülöp Sándor intéző.
Alsógöd község elöljárósága december 28-án kelt határozatával a helyi
sportegyesület használatába adta át a Fácán vendéglő nagytermét, hogy sportés kulturális célokra használja.

1946
Ebben az évben már szervezett bajnokságban szerepel Alsógöd I-IL. labdarú
gó csapata. A focisták mellett megalakult a színjátszókör is, akik nagyon színvo
nalas, rendszeres előadásaikkal nem csak kulturális igényeket elégítettek ki, ha
nem bevételeikből a sport támogatására is jutott. Ebben az évben került végleges
kimérésre a jelenlegi sportpálya. A pályakimérés „honfoglaló” tevékenységében
részt vevők közül meg kell emlékezni Bucsányi Istvánról, Hajas Tiborról, Bánhidi
Károlyról, Varga Lászlóról, akik tevőlegesen részt vettek az új labdarúgópálya ki
alakításában. Pályaavatóra szeptember 1-jén került sor. Az ellenfél a
Nógrádverőce csapata volt. A mérkőzés eredménye 4:2 Alsógöd javára. A pályaavatón az alábbi csapat szerepelt: Batizfalvi J., Sinka R, Pálosi E., Saskői R, Tóth
L, Cövek I., Bucsányi R, Bánhidi K., Gács F.
Az 1946-os labdarúgó idényben a következő csapatok voltak az Alsógödi
SE ellenfelei: Nógrádverőce, Dunakeszi Barátság, Fóti MÁV, Váci Barátság,
Szobi MÁV, Alagi SC, Felsőgödi TK, Sződliget, Veresegyháza.. A bajnokság
ban az Alsógödi Sport Egyesület labdarúgó csapata a II. helyezést érte el.

1947
Ezt az évet is a már jól szervezett műkedvelő gárda pénzteremtő munkája
jellemezte. Több színvonalas operett-est, magyamóta-est, szüreti bál, sport
bál, szilveszteri est biztosította a sport aránylag gondtalan működését. Min
denki elismerését váltotta ki ebben az időben Magasházi Károly rendező és
szervező munkája. Községünkben nagy népszerűségnek örvendett Kőmíves
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János,
Reizik
Béla,
Kőmíves László és még
sokan mások az előadáso
kon mutatott kiemelkedő
színészi alakításukért.
A labdarúgó csapat a
következő ellenfelekkel
vette fel a küzdelm et:
Balassagyarmat,
Sződliget, Nógrádverőce,
Váci Remény II., Váci Ba
rátság, Alagi SCV, Fóti
MÁV, Szob, Kisalag,
Felsőgöd, Váci MÁV, Du
nakeszi Barátság, Sződ.
Az 1948. év járási asztalitenisz bajnok csapata.
A labdarúgó szakosz
tály ebben az évben indított II. csapatot. A tartalékcsapat ellenfelei: Orszentmíklós, Nógrádverőce II., Veresegyház II., Ipolydamásd, Pócsmegyer, Erdő
kertes, Tahi tótfalu. Leányfalu, Sződliget II.
A labdarúgó bajnokságban az I. csapat jobb gólaránnyal lett első az Alagi SC
előtt. A második csapat a tisztes 4. helyen végzett. Az Alsógödi Sport Egyesület
augusztus 30-án tartotta az évi esedékes vezetőségválasztó közgyűlését, amelyen
az alábbi személyek kerültek megválasztása: Díszelnökök: Havas László, Polgár
Lajos, Szieber I. Elnök: Bisztriányszky János. Ügyvezető elnök: Erdős Mihály.
Alelnökök: Vathy Antal, Papp Ferenc, Bogár Mihály, Pettendi Béla, Kovács Osz
kár. Titkár: Sárhidai Antal. Jegyző: Ménesi István. Főpénztáros: Csányi Károly.
Pénztárosok: Tér Imre, Kövecses Béla. Ellenőrök: Párkányi József, Palczer La
jos. Háznagy: Magasházi Károly. Gondnok: Beck József Orvos: Dr. Tóth Kár
oly. Választmányi tagok: Czuczor József, Hajs Lajosné, Pólyák István, Réső Jó
zsef, Balatoni György, Szűcs Gábor, Somogyi Györgyi, Bauer János, Dr. Váradi
Gábor, Pozsonyi Mihály, Pélíy János, Kozelka Ferenc, Sziklai Gyula. Póttagok:
Tolna Lajos, Thomka János, Tremmer Ferenc, Scholz Dezső, Fülöp Sándor, id.
Prónai István. Számvizsgálók: Szvitka Géza, i:Ç. Bemát István.

1948
Az Alsógödi Sport Egyesület keretében a szakosztályok állandóan emelke
dő eredményessége szükségessé tette, hogy egy nagyobb létszámú vezetőség
irányítsa az egyesületet. Az előző évben történt választások alkalmával töb-
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Alsógöd labdarúgó csapata 1949-ben az Alagi SC elleni mérkőzésen. Balról:
Vathy Antal szakosztályvezető, Decsi B., Hegedűs J., Csányi K., Kalmár J.,
Bucsányi R, Saskői R, Gács R, Szieber I. elnök, Fülöp S. intéző. Szőke J.,
Bucsányi F., Cövek S., Tóth L, Bácskai K., Cövek I.

bek között bizalmat kapott Pólyák István, Szieber Ignáe, Havas László,
Szvitka Géza és Kozelka Ferene. A Havas László elnök által vezetett egyesü
let előtt a lehetőségek széles skálája nyílt meg.
Labdarúgó szakosztály: Ebben az évben m ár az I. csapat mellett a II. csa
pat és az i^úsági csapat is részt vett a különböző bajnokságokban. Az első
esapat ellenfelei a bajnoki évben az alábbi csapatok voltak: Balassagyarmat,
Váci Remény, Nagym aros, Erdőváros, Váci SE, Tahitótfalu, Verőce,
Ipolydamásd, Szob, Váci MÁV, Felsőgöd, Fóti SE, Váci Barátság SE. A fen
ti csapatokat megelőzve Alsógöd labdarúgói ismét megnyerték a bajnokságot.
A csapat tagjai a következők voltak: Fodor Károly, Bucsányi István, Saskői
Ferenc, Tóth István, Csányi István, Bucsányi Ferenc, Sinka Ferenc, Kecskés
Balázs, Gács Ferenc, Pólyák György, Szőke József, Bánhidi Károly, Pálosi
Ervin.
A sztalitenisz szakosztály. E bben az évben alakult m eg az asztalitenisz
szakosztály, am ely m ár az első évben D allos G., B ánhidi Károly, Pálosi
Ervin, K árpáti Im re és R ácz L ászló összeállítású együttese a járási baj
nokságon első helyezést ért el.
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Alagi s e ellen Alagon 1950. március 5-én

1949
Labdarúgó szakosztály. Az előző évi bajnoki cím megszerzése szárnyakat
adott a labdarúgó szakosztálynak. További jól sikerült csapatépítésnek kö
szönhető, hogy az egyesület fennállása óta ettől az évtől kezdődően jobbnáljobb eredményeket ért el. Különböző bajnokságokban az I-II. és az i^úsági
csapat vett részt. Az eredmények elérésében döntő szerepe volt, hogy már he
ti két alkalommal vettek részt a sportolók a jól megszervezett edzéseken,
edzőmérkőzéseken. Ennek is köszönhető, hogy a megyei bajnokságban a csa
pat megnyerte a bajnokságot. Bajnoki címet az alábbi csapatok ellenében sze
rezte meg az Alsógödi SE: Nagymarosi MTE, Dunakeszi Magyarság II., Vá
ci MÁV, Váci DTK, Sződligeti TK, Fóti SE, Veresegyházi SE, Alagi SC, Du
nakeszi SE, Felsőgödi TK, Csömöri SE, Mogyoródi SE. Erdővárosi SE,
Ipolydamásdi SE, Szobi SE. A bajnokság megszerzésében az alábbi játékosok
jeleskedtek (a zárójelben feltüntetett szám a mérkőzéseken való részvételt je 
lenti: Cövek Sándor (15), Bucsányi István (23), Decsi Béla (23), Tóth István
(23), Kalmár János (22), Paunoch Ferenc (18), Bácskay Károly (21), Szőke
József (21), Répa József (24), Pólyák György (15), Gács Ferenc (17), Bánhidi
Károly (17), Csányi István (6), Fodor Károly (6), Saskői Ferenc (3), Kecskés
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Balázs (3). Ha már a csapatról emlékezünk, feltétlenül szólni kell arról az em
berről, aki minden idejét feláldozva segítette a csapatot a bajnokságra. Ennek
az áldozatot nem kímélő ember neve: FÜLÖP SÁNDOR INTÉZŐ - így, csu
pa nagybetűvel.

1950
Az 1950-es években a sportban is megkezdődtek az erőszakos átalakítások.
Ennek egyik következménye volt a hagyományokkal rendelkező sportegyesü
letek neveinek megváltoztatása. így lett az év elején az Alsógödi SE-ből
Alsógödi s z í t . Nem sokkal később az akkori hatalom kényszerítő eszközei
nek engedve Alsógödi DISZ SE-ként működött tovább. A névváltoztatásokkal
együtt új vezetők kerültek a felszínre. Szerencsére a korábbi években jó mun
kát végzett vezetők az egyesület közelében maradtak. így a vezetés szintjén
komolyabb visszaesés nem következett be.
Ebben az évben a labdarúgó szakosztályt Pólyák István, az asztalitenisz
szakosztályt Bánhidi Károly, az atlétikai szakosztályt Gergely Ferene vezette.
Az egyesület elnöke továbbra is Havas László, gazdasági vezető Kozelka Fe
renc volt. A labdarúgó szakosztály I-II. és iJQúsági csapattal szerepelt a baj
nokságokban. Az első csapat a megyei bajnokságban második lett. A legtöb
bet szereplő játékosok a következők voltak: Cövek Sándor (13), Báeskai Ká
roly (16), Pálosi Ervin (15), Csányi István (12), Bucsányi István (22), Saskői
Ferenc (23), Szőke József (25), Bánhidi Károly (12), Cövek István (23), Ré
pa József (13), Pólyák
György (10), Gács Ferenc
(23).
A lsó g ö d labdarúgó I.
c s a p a tá n a k elle n fe le i a
k ö v etk ező k voltak: E rdő
város, A lagi s e . D unake
szi
M a g y a rsá g
II.,
F első g ö d, Szob, Fót, D u
n a k e s z i SE , S z ő d lig et,
Ip o ly d am ásd, V áci D TK ,
Alsógöd labdarúgó csapata 1952. VI. 15-én
Alsógödön a Dunakeszi VSE elleni mérkőzésen,
Balról: Szabó D., Vécsei K., Szőke J., Saskői R,
Bácskai K., Fodor K., Gács F.,' Sztruhár F.,
Cövek I., Lovász B., Pató I.

V erő ce,

D unabogdany,

^''^^gyo

A sztalitenisz szakosztály. Ebben az évben is
megnyerte a járási csapat-
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bajnokságot.
A
cím megszerzésé
ben Dallos Gusz
táv, Kárpáti Imre,
Bánhidi Károly,
Pólyák György és
Pálosi Ervin Jeles
kedtek.

1951
Az egyre fokozó
Alsógöd labdarúgó csapata 1952. szeptember 4-én Alsódó sportolási igé
gödön, a Kismaros elleni mérkőzésen. Balról: Kovács T.,
nyeknek eleget téve Iván-Kovács L., Szabó D., Schmidt R, Tábori I., Bánhidi
ebben az évben már K., Pató I., Sztruhár E., Pólyák Gy., Saskői F., Gács L.,
hat szakosztály mű
Tóth I.
ködött az egyesület
keretében. Atlétikai
szakosztály, vezető
je: Gergely Ferenc.
Labdarúgó szakosz
tály, vezetője: Nagy
István. Asztalitenisz
szakosztály, vezető
je: Bánhidi Károly.
Röplabda szakosz
tály, vezetője Gőgh
Ferenc. Sakk szak
•' ,/ osztály,
vezetője:
Zaffiri Kálmán. Sí
szakosztály, vezetője
Veszélyben az alsógödi kapu
Havas László.
A szakosztályok közül rendszeres bajnokságban az atlétika, az asztalitenisz, a
labdarúgó (3 csapattal) és a sakk szakosztály vesz részt. A névváltozások ebben az
évben is folytatódtak. 1951. július 25.-ével az egyesület átalakul Alsógöd Termelő
Szövetkezet Sportegyesületté.
Visszatekintve az 1951-es évre, feltétlenül szólni kell Iván Kovács László
ról, az 1956-os forradalom után mártírhalált halt sportolónkról, aki 1951. No
vember 11-én első alkalommal játszott, mint labdarúgó Alsógöd színeiben.
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Bemutatkozó mér
kőzése a kisnémedi csapat ellen
volt. Ezen a kupam érkőzésen
az
alábbi csapat sze
repelt: Fodor K.,
Bucsányi I., Sinka
R , Tóth I., Iván
Kovács L., Csányi
I., Pató R, Pató I.,
Cövek I., Bánhidi
1953-ban megkezdődött a teniszpályák építése. Az első
K., Piros Gy.
négy vonó: Bánhidi K., Makai S., Bucsányi F., BísztA labdarúgó I.
riánszki J. (félig takarva)
csapat a bajnokság
ban a II. helyezést érte el. A legtöbbször játszó játékosok a következők voltak; Fo
dor Károly (15), Sinka Ferenc (15), Lovász B. (10), Bucsányi I. (9), Czövek Ist
ván (16), Bácskai Károly (11), Szőke József (11), Bánhidi Károly (13), Csányi Ist
ván (14), Gács Ferenc (13), Tóth István (8), Saskői Ferenc (7).

1952
Ettől az évtől lehet számítani az Alsógödi sport szervezeti életének és ered
ményességének a felemelkedését. A következőkben a sport egyesület egy-két
lényeges, a működést befolyásoló változásról kell szólni. Január első napjai
ban újból megváltozott az egyesület neve. A Termelő Szövetkezeti Sportegye
sület átalakult helyi Községi Sportkörré. A sporteredmények elismeréseként a
helyi tanács támogatásával első alkalommal kapott a Fürst Sándor u. 22. szám
alatt (jelenleg Vasvári Pál utca) klubházat. így sikerült megoldani a sakk- és
asztalitenisz-szakosztály teremproblémáit, valamint lehetőség nyílt egy szer
vezett sportélet kialakítására.
Saját szerkesztésében február 8-án jelenik meg első ízben az Alsógöd
Sportláp 150 példányban sokszorosítva. A kéthetenként megjelenő lap beszá
mol az egyesület mindennapos sporttevékenységéről és eredményeiről. A jú 
nius 13-án tartott rendkívüli közgyűlés határozatot hozott, hogy a Községi
Sportkör átalakul Alsógödi Petőfi Sportkörré, és a jövőben ilyen név alatt fej
ti ki tevékenységét.
A községi Tanács VB. December 15-i határozata szerint a Rákóczi Ferenc u. 23.
Szám alatt lévő „Fácán” kultúrhelyiséget 1953. Január 1-jétől a helyi sportegyesület
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kezelésébe adja át
sportcélokra
való
használatra.
December 15-én
tartotta meg a Petőfi
Sportkör évi vezető
ségválasztó közgyű
lését, ahol az alábbi
vezetőségi tagokat
választották meg:
Havas László elnök,
Kozelka Ferenc, Pár
kányi
József,
Bánhidi
Károly, A pályák építésében részt vevő legdolgosabb brigád.
Hlavács József és Balról: Bísztriánszki J., Gardó I., Bednarík I., Makai S.,
Jusztin Béla elnöksé
ifj. Bánhidi K., Egry R, Bánhídi K.
gi tagok.
Atlétikai szakosztály. A szakosztály ebben az évben is tovább növelte ered
ményes szereplését Vigh Ferenc vezetése alatt. Futópálya hiján főleg ügyes
ségi számokban jeleskedtek.
Asztalitenisz szakosztály. Alsógödön első alkalommal megrendezett járási
egyéni bajnokságon a férfi egyesben Bánhidi Károly III., női egyesben dr.
Jeszenszki
Károlyné III., férfi pá
rosban
K árp átiBánhidi III., női
párosban dr. Jeszenszkiné - Mor
vámé a II. helye
zést érte el.
Labdarúgó
szakosztály. A m e
gyei területi baj
nokságba
került
labdarúgó csapat
nak az alábbi csa
patokkal
kellett Teniszpálya melletti (volt) fenyves megtisztítása. Balról:
megküzdenie: Du Bisztriánszky mJ., ifj. Bánhídi, Gardó J., Bánhidi K.,
Bednarík I. valamint több ifjú sportoló
nakeszi VSE II.,
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Erdőváros, Ipolydam ásd, K ism aros, Nagym aros, Nógrádverőce, Szob,
Sződliget, Váci VL II., Váchartyán, Váci Lokomotív, Váci Forte, Veresegy
ház. Ebben a bajnokságban Alsógöd a negyedik helyen végzett.
A bajnokság során az edzői teendőket Csipány János látta el sok sikerrel. Az
alábbiakban közöljük a legtöbbet szereplő játékosok névsorát. Gács Ferenc (23),
Bánhidi Károly (20), Czövek István (18), Szőke József (18), Szabó Dezső (16),
Fodor Károly (16), Tábori Mihály (16), Saskői Ferenc (11), Sinka Ferenc (11),
Bucsányi István (10), Lovász Béla (9).
Tenisz szakosztály. Széleskörű társadalmi munka, valamint a sportolók
közreműködésének eredményeként július 1-jén a Jávorka Sándor u. 18. Sz.
(Ney villa) alatt felavattak egy salakos teniszpályát. A későbbi évek során ki
magasló eredményeket elért és országos szinten is elismert szakosztálynak ez
a nap tekinthető születése napjának.
Sakk szakosztály; A megyei csapatbajnokságon a Hayek, Zaffir, Zentai,
Molnár, Réső, Jörös és Dallos összeállítású csapat a II. helyezést érte el. Ezen
kívül az év folyamán több egyéni versenyen vettek részt a ZafFiri Kálmán ál
tal vezetett szakosztály versenyzői.
A fenti szakosztályokon kívül az Alsógöd színeket még lövész- és motoros
versenyeken képviselték sportolóink.
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1953
Ez az év sors
forduló volt az
Alsógödi Petőfi SE
életében.
Havas
László elnök több
éves „sportpoliti
kai” m unkájának
köszönhetően az
Alsógödi Petőfi SE
január 1-jén birto
kába vehette a volt
művelődési otthont
(a Rákóczi u. 23.
Az átadott pályákon megindul a verseny (a képen
Alatti Fácán ven Szentendrey Ivett - U. Dózsa)
déglőt) és a körü
lötte levő területet.
Ez az esem ény
megérdemli, hogy
idézzem az akkori
idők Sporthíradó
jának II. évf. 1.
számát, amelyben
az
esem ényről
Honfoglalás cím 
mel tudósít.
„1953. január 1.
Újév napja, reggel
hét óra. Alig múlt el
a szilveszteri mulat
ság zaja, amikor vé
gigmenve a közsé
gen, itt-ott még dü
löngélő emberekkel
lehet találkozni. Az
az érzésem, hogy a
község népe mély Az egyesület első bajnoka (a képen balról Keresztes
álomba merülve piMagdolna)
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heni ki az elmúlt éjszakai dorbézolás fáradalmait. Egyszerre csak az egyik utcá
ból kisebb csoport fiatal fordul ki és sietve iparkodnak a Fácán felé. Vidámak,
jókedvűek, nem látszik rajtuk az éjjeli mulatozás. Nyomukba szegődöm és be
kapcsolódom a beszélgetésükbe. Közben a mellékutcákból többen csatlakoznak
a vidám kis társasághoz. Megtudom, hogy a Fácánba igyekeznek. Ma kezdőd
nek meg az átalakítási munkálatok és ők társadalmi munkával segík az elkészü
lést. Mire célba érünk, már 10-15 fiatal sportoló van együtt és nagyban tárgyal
nak. A kör közepén Csipán János labdarúgó-edző ismerteti a nap jelentőségét.
Közben lihegve befutnak a sportköri vezetők is. Havas László elnök (pizsamá
ban), Csajka Lajos, Prónai István (utóbbi feszítővassal a kezében), Makkai Sándor
pénztáros a pénztárkönyvvel, valamint Jánosi Nándor, a szertáros. Gyorsan meg
tárgyalják a munka menetét és két brigádot szerveznek. Egyik brigád labdarúgók
ból áll, vezetőjük Csipán János. Tagjai: Ráth, Gombos Pató L, Pató IL, Piros, Sol
tész, Fazekas, Czakó, Kovács és Sztmhár. A másik brigád a vezetőségi és sportkö
ri tagokból áll. Vezetőjük Bánhidi Károly. Tagjai: id. Prónai, Csajka L., Makkai S.,
Havas L., Lami, Szegner János, Szőke József A színpad szétszedésével kezdetét
veszi a munka. A labdarúgók le akarják győzni a vezetőséget és nagy akarattal, len
dülettel kezdik a munkát. Ki deszkát hord, ki villanyt szerel, van aki téglahordás
ban jeleskedik. Makkai Sándor a pénztáros egy tartógerendán ül és elgondolkodik.
Bánhidi rá is szól: Makkai! Azon gondolkodom, hogy milyen jó labdarúgó vagy
ebben a téglahordási munkában, ugyanakkor a mérkőzések alkalmával úgy tűnik
nekem, hogy jobb volna a téglahordásnál maradnál. így viccelődnek egymással és
lassan eltűnik a színpad és csak kopár helye mutatja, hogy előző éjjel ezen még
előadást tartottak. Észrevétlenül elrepül az idő, s már du. 4 óra van. Lassan abba
hagyják a munkát, elvégre ebédelni is kell. Fáradtság látszik a fiúkon, sőt Gombos
„Tuja” megjegyzi, hogy ez a kis munka jól is esett. Szombaton két órakor itt talál
kozunk - mondja az edző. Természetesen itt leszünk - volt az egyöntetű válasz.
Leszáll az est, az utcák lámpái fénykoszorút öveznek a házak köré. Alsógödön új
vérkeingést adott a sportnak ez a nap s reméljük, hogy sportolóink további jó és
eredményes munkával köszönik meg ezt a lehetőséget, amit kaptak.”
A Pest megyei sportbizottság január 8-án értékelte a megyei sport előző évi
eredményeit. Ennek keretében a legjobban teljesítő egyesületek vezetőit ki
tüntetésben részesítették. Alsógöd Petőfi SE részéről kitüntetésben részesült
Havas László, Csipán János, Bánhidi Károly és Bucsányi Ferenc.
Atlétikai szakosztály. Vigh Ferenc és Várady Gábor vezetése mellett to
vább növelte a szakosztály népszerűségét és eredményességét. Ebben az év
ben már megyei válogatottal is rendelkezett a szakosztály Jóvér József szemé
lyében, aki egyben az ifjúsági aranyjelvényes sportolói szintet is teljesítette.
Nagy nyereséget jelentett a szakosztály szakmai munkájában az, hogy
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Kóczán Mór, az 1912-es stockholmi olimpián gerelyvetésben III. helyezést el
ért versenyző, mint edző bekapcsolódott a szakosztály munkájába. Munkáját
nagy szeretettel és lelkesedéssel végezte, társadalmi munkában élete végéig.
Községünk egyik legjobb helyezést elérő olimpikonunkról egy méltó megem
lékezés talán még ma sem volna késő.
A szakosztály ebben az évben március 7-én rendezte meg első községi me
zei futóversenyét 1000 illetve 3000 méteren.
Labdarúgó szakosztály. Labdarúgó csapatunkat a területi bajnokság „A”
csoportjába osztották, ahol a következő ellenfeleket kapta: Vámosmikolai
Traktor, Ipolydamásdi Építők, Szobi Lokomotív, Nagymarosi Vasas Gépgyár,
Kismarosi KSK, Nógrádverőcei Építők, Visegrádi Lendület, Váci Szikra For
te, Sződligeti Traktor, Fóti KSK, Gödöllői Ganz Vasas, Aszódi Lokomotív,
Márianosztrai KSK, Váci Alumínium Vasas SK..
Az év kimagasló labdarúgó eseményeként kell megemlíteni az Alsógödön le
játszott Alsógöd-Nagymaros bajnoki rangadót, ahol 3842 fizető néző előtt, nagy
izgalmak után Alsógöd 2; 1 arányban nyert és ezzel megnyerte a bajnokságot is.
Végeredmény: 1. Alsógödi Petőfi SK, 2. Nagymarosi Vasas Gépgyár, 3. Fóti
KSK, 4. Váci Szikra Forte, 5. Vámosmikolai Traktor, 6. Nógrádverőcei Építők.
A legtöbbet szereplő játékosok az alábbiak: Sebestyén, Bucsányi L, Lovász
B., Iván-Kovács L., Pálosi E., Saskői R, Szőke J., Bánhidi K., Műk L., Pató
I., Gács F.
Sakk szakosztály. Ebben az évben is folytatta jó szereplését a megyei baj
nokságban. Egyéni versenyeken jó szereplésével kitűnt Zaffiri Kálmán,
Hayek Lóránt és Molnár Károly.
Tenisz szakosztály. Az év folyamán kezdte el építeni a klubház mellett a te
niszpályákat. A rövidesen elkészült két pályát ünnepélyes keretek között ad
ták át az Alsógöd fiataloknak. A szakosztály versenyzői több megyei és orszá
gos versenyen értek el kimagasló eredményt.

1954
A januárban megtartott közgyűlésen az alábbi vezetőséget választották:
Bánhidi Károly elnök, Bucsányi Ferenc elnökhelyettes. Makai Sándor, Szalay
Ferenc, Oszadszky Sándor és Czuczor József tagok, Bisztriánszky János és
Lajos Gyula felülvizsgáló bizottsági tagok.
Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is nagyon mozgalmas élet volt
a közelmúltban kialakított klubhelyiségben. Az elnökség kéthetenként ülése
zett. Minden nap volt valamilyen programja a klubnak.
Atlétikai szakosztály. Várady Gábor és Vigh Ferenc vezette szakosztály eb-
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ben az évben is gyarapította sikeres szerepléseit. További fejlődésről tett bi
zonyságot az egyetlen válogatott, a tehetséges fiatal: Jóvér József.
Kerékpár szakosztály. Az egyesület eredményeinek elismeréseként a felet
tes szervek öt darab „Favorit” versenykerékpárt adományoztak az SE-nek..
Több fiatalnak a kerékpározás iránti vonzalma lehetővé tette a kerékpár szak
osztály megalakítását. Az első évben inkább az i^ ú sportolók csak ismerked
tek a sportág rejtelmeivel, majd kisebb túrákat szerveztek.
Labdarúgó szakosztály. Ebben az évben megszakadt a korábbi évek sikersorozata. Több labdarúgó kiöregedett, más területekre kerültek. Ez a nagy létszámesökkenés meglátszott a csapat teljesítményén, mert a bajnokságban
csak a 7. helyen végeztek. Alsógöd Petőfi csapata az alábbi csapatokkal vette
fel a küzdelmet: Váci Forte, Dunakeszi VSE II., Váci Honvéd, Sződliget,
Kisalag, Veresegyházi Petőfi, Fót, Nagymaros, Váci Dózsa, Fóti Lokomotív,
Váci Törekvés II.
Tenisz szakosztály. 1954-ben teniszezőink megindultak a sikerekhez veze
tő úton. Elsősorban az utánpótlás vonal illetve a felnőtt női versenyzők értek
el említésre méltó eredményeket. Például megyei egyéni leány bajnok lett Ke
resztes Magdolna, aki az Alkotmány Kupában, az i^úsági leány egyesben is
első lett. A megyei felnőtt női egyest dr. Fördős Béláné nyerte. A megyei női
csapatbajnokság első helyezettje is Alsógöd lett.
A fentieken kívül még számos országos verseny győztesei és helyezettjei
voltak a szakosztály versenyzői.
Horgász szakosztály. A horgász egyesület és a sportegyesület megállapodá
sa alapján ebben az évben a horgászok már mint önálló szakosztály működ
nek az Alsógöd egyesület keretében. A problémák megoldása lehetővé tette,
hogy a horgászok is rendelkezzenek egy helyiséggel a klubban, ahol megbe
széléseiket megtarthatják.

1955
A névváltozási kényszer ebben az évben is működött. Az Alsógödi Petőfi
SE - hasonlóan minden Petőfi nevet viselő SE-hez - a július 1-jén megtartott
közgyűlésen a Bástya nevet vette fel. így a továbbiakban mint Alsógöd Bás
tya SE működött.
Az egyesület vezetése a megnövekedett szakosztályok számát tekintve 2-3
hetenként tartott vezetőségi ülést, amelyen értékelte egy-egy szakosztály
munkáját. M egszervezték , hogy minden nap egy vezetőségi tag tartson ügye
letet a klubban.
Atlétikai szakosztály. A szakosztály ebben az évben a „felnőtt korba” lépett.
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Versenyzői rendszeres résztvevői voltak a megyei és országos jellegű verse
nyeknek. A továbbra is sikeresen szereplő Jóvér József mellett kitűnt jó
eredményeivel Jaross Csaba iQúsági súlylökő.
A szakosztályi teendőket Gergely Ferenc, az edzői feladatokat Vigh Ferenc
végezte.
Labdarúgó szakosztály. Az előző évi gyenge szereplésből a szakosztály le
vonta a tanulságokat. A felkészülés már januárban megkezdődött az egyesü
let tornatermében. Heti két tornatermi és egy futóedzés szerepelt az alapozá
si időszakban. A megfíatalitott csapat a megyei bajnokságban második lett.
Alsógöd ellenfelei a következő csapatok voltak: Váci Forte, Dunakeszi VSE
II., Erdőkertes, Váci Honvéd, Sződliget, Sződ, Kisalag, Váci Bástya, Fót,
Nógrádverőce, Nagymaros, Szob, Ipolydamásd.
A labdarúgó szakosztály vezetője Szalay Ferenc volt, a szakmai munkát
Csipán János edző látta el mindenki megelégedésére.
Tenisz szakosztály. A másfél év alatt társadalmi munkával felépített öt sa
lakos pályát április végén átadták. Pályaavatóra a megyei egyéni bajnokság
keretében került sor. A szalag ünnepélyes átvágását Salga Lajos, a Pest Me
gyei Sportbizottság tagja végezte. Ünnepélyesen kiosztották a társadalmi
munkában jeleskedőknek a kitüntetéseket. Egy két név ezek közül: id. Prónai
István, Lajos Gyula, Bednarik István, Szűcs Gábor.
Eredmények: megyei felnőtt női egyes: I. Dr. Fördős Béláné.' Megyei fel
nőtt női CSB: I. helyezés. A csapat tagjai: Thury Irén, dr. Fördősné, Lajos
Gyuláné, Vassné.
Az Alsógödön első alkalommal megrendezett országos I. osztályú verse
nyen több budapesti élvonalbeli szakosztály versenyzői az alábbi helyezéseket
érték el: Férfi egyes, L: Szentpéteri Emil - Bp. Vasas. Női egyes, L: Bardóczy
Klára - Bp. Honvéd SE. Férfi páros, L: Bánhidi-Tóth, Bp. Honvéd SE.
Utánpótlásunk is jól vizsgázott: a megyei csapatbajnokságban elsők lettek.
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Antal György Bálint:

Emlékképek a Gödi Dunamenti MGTSZ életéből
1966. július 1-én kerültem a G öd-D unakeszi Egyesült
Dunamenti MGTSZ-be, mint agrármérnök gyakornok.
Ez évben fejeztem be tanulm ányaim at a Gödöllői
Agrátudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Ka
rán. Az egyetem előtt 1962-ben végeztem a Váci
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikumot. Ebben
az évben társadalmi ösztöndíj szerződést kötöttem a Du
nakeszi Nagyközségi Tanács V. B.-vel, hogy egyetemi
éveim alatt anyagilag támogatnak a tanulmányi eredmé
nyeim függvényében, és az egyetem után mérnöki mun
kakört biztosítanak a Dunakeszin működő termelő szö
vetkezetben. Tehát így kerültem a Gödi MGTSZ-be.
A gyakornoki évemben dolgoztam a növénytermesztésben, állattenyésztés
ben, traktorüzemnél és a gépkocsiüzemnél. Az egy év elmúltával L. Gy.
főkönyvelő megkérdezte, hogy hol szeretnék dolgozni. A növényvédelmet vá
lasztottam.
A növényvédelem gépeit néhány Rapitox II. permetezőgép alkotta, igen el
hanyagolt állapotban voltak. Első dolgom a munkások beiskolázása volt,
hogy megszerezzék a növényvédelmi szakmunkási képesítésüket. A központi
terményraktár mellet volt egy kis méregkamra, melyet az akkori raktáros B.
R. kezelt. Később a növényvédelmi munkák megnövekedésével kaptunk még
egy helységet, de ezzel is zsúfoltan tudtunk csak dolgozni. Szorgalmaztam
egy komoly méregraktár kialakítását, de csak a kiürített disznóólát kaptam
meg, amikor a téesz befejezte a sertéshizlalást.
A növényvédelem vezetőjétől elvárta A. M. elnök és a vezetőség, hogy min
denhol ott legyen, ahol a vegyszer van. Mindenkit kioktasson és ellenőrizzen,
nehogy baleset történjen. De azzal nem törődtek, hogy a vezető túlzottan ki van
téve a mérgek hatásának, s ennek nem lesz jó vége. A hatvanas évek végén még
nem éreztem magamon a vegyszerek káros hatását, de a hetvenes évek elején
igen. A szakmunkások kiemelt fizetést vagy teljesítménybért, veszélyességi pót
lékot, plusz védőételt és védőitalt kaptak. A vezetőnek nem adtak kiemelt fize
tést, veszélyességi pótlékot. Sőt amikor a Sződi Virágzó és a Kosdi Tsz-eknek
nem volt agronómusa, engem kértek meg, hogy segítsek be, az átutalt fizetése
met a téesz elnöke A. M. nem fizette ki azzal: „Belefért a munkaidődbe.”
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1969 márciusában a
téesz vezetőség érté
kelte a növényvédel
met. Vezetőségi dicsé
retet kaptam. Olyan
növényvédelmet szer
veztem, hogy híre
ment az egész járás
ban. Április elsején
behívattak az irodába
és a főagronómus dr.
L. D., az elnök A. M.
és a párttitkár T. L. kö
zölték velem, hogy áp
Bacek Péter, Majdán János, Lukács István
rilis másodikától nem
tartanak a munkámra
igényt. Menjek a Járá
si Pártbizottságra, ott
tudnak a szám om ra
megfelelő
m unkát
ajánlani, valahol főagronómusnak.. Nekem
gyanús volt, hogy
máshol jó vagyok főagronómusnak,
de
Gödön még brigád
vezetőnek sem kellek.
,Paprikások” között
De azért felmentem a
Pártbizottságra, ott T. S. közölte velem, hogy Ácsán vár rám a főagronómusi
állás, de sajnos lakást nem tudnak adni. Akkor pedig - mondtam - megyek
vissza Gödre. Nem vagyok hajlandó naponta motorral Ácsára járni.
Gödön a pártirodán azt javasoltam T. L. párttitkámak, hogy hajlandó vagyok
még fizikai állományba is dolgozni, de azt felelte, hogy ezt sem lehet. Ekkor
bejött a zöldségkertészet vezetője P. L., akitől megkérdeztem, hogy nincs-e
szüksége egy egyetemet végzett növényvédelmi szakmunkásra. O azt felelte:
„Igen, szükségem van.” - Mit fizet? - kérdeztem. „Most mennyi a fizetésed?”
Ennyi. - feleltem. „Azt kapod nálam is. Holnap jelentkezz kint a Malomárok
ban az irodában!” A párttitkár szaladt az elnökhöz és a főmezőgazdászhoz, fog
ták a fejüket, s azt mondogatták: „... ezt nem lehet, ezt nem lehet...” De lehe-
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tett. Egy hónapig
dolgoztam a ker
tészetben. M in
denki ujjal muto
gatott rám: „Az a
hülye
agronóm us.” Májusban
megkaptam a be
hívómat, és bevo
nultam.
Sokáig
bosszantott az en
gem ért sérelem,
de ma már tudom,
hogy
helyesen
A Dunakeszi Tsz, 1962 nyara
cselekedtem, ami
kor felszólításra
nem léptem ki a tsz-ből. A Pest Megyei Tanáeson panaszt tettem a téesz
vezetőire, akikkel kicsit elbeszélgettek, s megdorgálták őket. Ezután viszont
„fekete bárány” lettem.
1969 szeptemberében még katona voltam, amikor megkerestek és tudatták
velem, hogy megindul októberben Gödöllőn a növényvédelmi szakmérnök
képzés. Siessek Gödöllőre, kérjek jelentkezési lapot, és jelentkezzek. Ha a té
esz vezetői nem javasolnak, akkor most kell otthagyni őket. A jelentkezési la
pomat dr. L. D. főmezőgazdász szó nélkül aláírta. így aztán ismét egyetemre
jártam. Elég nehéz volt a tanulmányi szabadságomat igénybe venni, mivel tá
vollétemben a főmezőgazdász vezette a növényvédelmet, a szakmunkások őt
nem kedvelték és az egyes permetszerek keverési arányát írásban kérték. Sok
szor 10-20-szoros töménységű vegyszert permeteztek ki, mivel a főmezőgadász rossz keverési százalékot adott meg nekik. Ebből aztán sok probléma
keletkezett. Visszahívtak a tanulmányi szabadságomról. Nappal dolgoztam,
éjjel tanultam. Ekkortájt halt meg anyám, így aztán gyászom is nehezítette ta
nulmányaimat. De azért 1971-ben sikeres államvizsgát tettem, s növényvédel
mi szakmérnök lettem.
A növényvédelem szervezettségének híre ment nemcsak a Váci Járásban,
hanem Pest megyében is. Még bérmunkákat is végeztünk. A KPM -nek az
amerikai fehér szövőlepte elleni karantén védelmet, vagy a Váci Húsüzemben
a fertőtlenítési munkát. Különböző saját, és vásárolt alkatrészekből perm e
tezőgépeket alakítottam ki. Ezt viszont megelőzte a m éregraktár kialakítása,
mely úgy kezdődött, hogy kijöttek a KÖJÁL-tól egy feljelentés kapcsán, s
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megvizsgálták a növényvédőszer raktározás körülményeit. Mivel nem találták
megfelelőnek, azt mondták A. M. elnöknek, hogy vagy lesz két hónapon be
lül megfelelő méregraktár, fekete-fehér öltözővel, vagy mindent lelakatolnak,
s akkor csak más üzemmel végeztethetik el a növényvédelmi munkákat. A téesz vezetése hajlandó volt az azonnali cselekvésre. Az elnök megtudta az
ellenőröktől, hogy A. Gy. B. jelentette fel A. Gy.-t, tehát saját magát. Megter
veztem a 33-as tehénistállóból kialakítandó méregraktárt, és J. K. építésvezető vezetésével az építőbrigád kialakította a megfelelő méregraktárt, a fe
kete-fehér öltözővel.. Amikor a munkák befejeződtek, s a vegyszerek beköl
töztek a helyükre, a téesz vezetőség nem volt hajlandó méregraktárosi státuszt
biztosítani; „Te akartad annyira a raktárt, akkor csináld is!” - mondták. „Kü
lönben nem tesz ki egy egész munkaidőt a méregraktáros tevékenysége.” mondta B. L., az Ellenőrző Bizottság elnöke. A nem akarásnak nyögés lett a
vége, mivel 1973-ra olyan erős vegyszerbehatás ért, hogy megromlott az
egészségem. Bármily munkát hajlandó voltam máshol elvállalni, csak hogy
innen elkerüljek. Májusban áthelyezéssel a Kisnémedi Egyesült Aranykalász
MGTSZ-be kerültem függetlenített párttitkámak, de ezzel a távozással még
nem hagytam el végleg a Dunamenti MGTSZ-t, s nem fejeződött be a nö
vényvédelemmel való kapcsolatom se.
Előfordult egyszer a zöldségkertészetben a káposzta gyomirtása kapcsán,
hogy néhány palánta kipusztult. Ez úgy történhetett meg, hogy nem volt
megfelelő a talaj előkészítés, a beöntözés után nagyobb területeken víztócsák
keletkeztek, itt felázott a talaj. Amikor a gyomirtó vegyszert szóró traktor
ezekhez a felázott részekhez ért visszakapcsolt a sebességen a traktoros, így
aztán a nagyobb nyomás miatt egységnyi területre több vegyszert permetezett
ki, és a satnya palánták kipusztultak. Mivel kárt okoztam, mondta B. L. az
Ellenőrző Bizottság Elnöke, nem kapom meg a prémiumomat az év végén. Ez
évben lett a legjobb a káposzta termése. A prémiumomat mégse kaptam meg,
mivel a burgonya termése nem sikerült. Ez úgy lehetett, hogy a burgonya ül
tetésével egy menetben megtörtént a töltögetés is. Ezután került sor a vegy
szeres gyomirtásra.. Felhívtam a kertészet vezetőjének figyelmét, hogy ezu
tán már nem szabad a burgonyában semmiféle talaj munkát végezni, főleg
nem szabad kapálni. A burgonya táblába viszont fÖltört a parlagfű, ami ellen
a vegyszer nem véd. Tehát ki kell gyomlálni azt - mondtam, hiszen kapálni
nem szabad. A kertészet vezetője, P. L. megkapáltatta. Ezután olyan gyomten
gerré alakult a burgonyatábla, hogy burgonya alig termett. Nem hibáztam,
mégis én lettem a bűnös, a bűnbak. Abban az évben prémiumot nem kaptam.
Egyszer a rozsaratás kellős közepén Budapestről a szállító autókat vissza
küldték, mert mozgó gabonazsizsikeket találtak az átvételi mintában. A téesz-
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ben kitört a pánik. Hiszen a gabo
nazsizsik karantén-kártevő. Ho
gyan kerülhetett a beszállított
rozsba élő gabonazsizsik? Mivel
a tábláról nem kerülhetett, ezért
csak a kombájnszérűn kell keres
ni. A magtisztító serleges felvonó
jában felfedeztem a zsizsiktanyát.
A raktáros B. R. nem tisztította ki
az elmúlt évben a serleges felvo
nót. Ekkor megtörtént a kitisztí
tás, de mindenhol mászkáltak a
zsizsikek a tisztítóban, a garma
dákon. Mivel az esetet késő dél
után fedeztük fel, a növényvédő
szakmunkások nem vállalták a
vegyszeres védelmet, mivel már
befejezték a napi munkát és meg
ittak egy-két üveg sört. - „Magam
uram, ha szolgád nincs.” - mond
ta A. M. elnök. Beöltöztem, s
Foszdrinból és Nogoszból perSzántóversenyen
metlevet készítettem és gázállarcban, vegyvédelmi munkaruhá
ban kompresszoros permetezőgéppel elvégeztem a teljes kombájnszérű fer
tőtlenítését.. Permetezés közben - mivel a növényvédelmi keretálarc gyenge
minőségű gázálarc utánzat volt - éreztem a Foszdrin rothadt hal szagát. Tud
tam, hogy foszforsavészter-mérgezést kaptam, de ennek tünetei akkor még
nem jelentkeztek. Plussz munkámat csak a dolgozóim köszönték meg.
Növényvédelmünk őskorában, 1968-ban a műhely előtt szereltem Tátrán
motoromat, amikor a mellettem beálló furgonból Foszdrin szagát észleltem.
Kérdeztem iQ. S. L. gépkocsivezetőt, hogy kiömlött-e a szer, mert érzem a
szagát. Elmondta, hogy még előző nap M. E., a virágkertészet vezetője
Foszdrint kért, és reggel meg is kapta B. R. raktárostól, de a kertészetben el
felejtette leadni, és elvitte Vácra. Olyan büdös volt, hogy csak úgy tudta az
autót vezetni, ha a fejét kidugta az ablakon. Azonnal hívtam a mentőket, és a
gépkocsivezetőt beszállítottuk Vácra, ahol megkapta a PAM ellen injekciót.
Amikor az injekciót beadták intravénásán, az reakcióba lépett a mérgezést
okozó Foszdrinnal és a sofőr rosszul lett. Az orvosok úgy döntöttek, hogy há-
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rom napra bevitetik megfigyelésre a járvány kórházba. A téeszbe visszatérve
egy mentesitő brigádot szerveztem és a furgont kimostuk, nehogy mások
szenvedjenek mérgezést a kocsiban kiömlött vegyszer miatt, s másnap a fur
gon: ha akarják használható legyen. Úgy hiszem megmentettem egy ember
életét, s nem vártam, s ma sem várom el, hogy valaki is megköszönje. De ak
kor jólesett volna.
Az egyik évben a téesz vezetősége úgy döntött, hogy a kúria alatti kettős
borospincét az erdő felől kibontja, s a pincében savanyúkáposztát fog előállí
tani. Dr. L. D. főmezőgazdász megszervezte s a markoló ki is termelte a föl
det, a kőművesek pedig kibontották a falat. Az alsópince kipucolása után a la
katosok nagy vasajtót készítettek az új bejáratra. Lépcső még nem készült. A
főmezőgazdászt megbízták, hogy szerezzen hordókat, - hiszen ő már Jászfényszarun savanyított káposztát - mindent tud hogyan kell ezt csinálni. Szer
zett hordókat, és egy gépet, mellyel kitorzsázták és leszeletelték a káposztát
az asszonyok. A hordókat gerendákra állították a férfiak. Engem megbízott,
hogy felügyeljek a savanyításra és szerezzem be a sót és a fűszereket a bolt
ból. Gondosan kezeltük a káposztát. Amikor eljött az ideje lemerték a sólevet,
levették a köveket és a fedeleket, s mit láttunk? A hordók körül vastagon bar
na volt a káposzta, csak a hordó közepén egy kis körben volt fehér. Megkós
toltam a barna káposztát. Likőríze volt, egy másiknak ürmösíze, egy harmad
inak rum íze. A sok káposzta eladhatatlan lett, mert a hordókat a főmező
gazdász a Likőripari Vállalattól szerezte, kapta vagy vette, s a savanyítás előt
ti hidegvizes tisztítás nem, de a só kioldotta a likőr aromáját. A véletlen úgy
hozta, hogy néhány hordóban fehér maradt a káposzta, s semmi szermyező íz
nem volt benne. Szállítottunk hát belőle a Kossuth téri üzletünkbe. Másnap
megjelent az elnök felesége, hogy adjak neki savanyúkáposztát. Azt mond
tam: „Nem adok, vegyen a boltban, elég jól keres a férje”.
Azt kell mondani a káposztasavanyítás teljes ráfizetés volt. Ezután már ki
csiben nem is foglalkoztunk vele. Evekkel később a zöldségkertészetben két
nagy bitumenezett betontartályban nagyban végezték a káposzta savanyítását.
De minőségileg az sem tudott vetekedni a Vecsési káposztával, s ráfizetéses
lett, bár azért néhány évig munkát adott náhány asszonynak, s a zöldségker
tészetben megtermelt káposzta felhasználásra került.
1967-68-ban a szőlészetet is vezettem. A Száhlenderben 14 kh szőlő volt,
s az utak mellett kajszibarack. A terület közepén állt a présház. A szőlőt B. M.
és T. S. művelte, a terület kettőjük között volt elosztva. A szőlőből bort készí
tettünk, a törkölyt és a barackcefrét kifőzettük pálinkának. A gyalog művelé
sű szőlőt háti permetezővel védték a kártevők és kórokozók ellen. A fajták a
következők voltak: Izsáki Sárfehér, Rizling, Ezerjó, Mézes Fehér. Hogy mén-
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nyi szőlő és bor termett azt már nem tudom, de a présházban lévő hordók ele
gek voltak a bor kezeléséhez, szellőztetéséhez, fejtéséhez és a pálinka tárolá
sához. Úgy emlékszem, minden tag 5 liter bort és 1 liter pálinkát kapott ter
mészetbeni juttatásként, évente.
Már nem tudom, hogy melyik évben történt a következő esetem. A zöld
ségkertészetben egy katonás külsejű, határozott, alacsony termetű brigád
vezetőjelentkezett leány brigádjával, akiket a téesz vezetők hívtak, mivel ke
vés és idős volt a dolgozók létszáma, s nem győzték a munkát elvégezni. A lá
nyokat az üvegház épületében szállásolták el. K. J. brigádvezető igen szigo
rúan tartotta lányait, akik elég jól dolgoztak. A baj csak az volt, hogy K. J. na
gyon enyveskezűnek bizonyult. A kertészet vezetője, P. L. felfedezte a kör
nyék zöldségboltjaiban a kertészet termelvényeit, bár tudta, hogy hivatalosan
oda nem szállítunk. Megbízott, hogy nyomozzam ki, honnan kapják azokat.
Mikor megbizonyosodtam, hogy K. J. viszi a boltokba a zöldségeket, mielőtt
bejelentettem nyomozásom eredményét a kertészet vezetőjének, kérdőre von
tam a brigádvezetőt, aki kést rántott elő s meg akart szúrni. A kést kicsavar
tam a kezéből - nem hiába tanultam az önvédelem fogásait - és indultam a
rendőrségre. Mikor a motoromra ültem, az egyik leány odajött s azt mondta:
„Menjen el mással, mert K. J. a motor tankjába porcukrot tett, hogy álljon fej
re az úton!” M egköszöntem segítségét, s megmenekültem egy nemkívánt
balesettől. K. J.-nak és brigádjának történetét elmondtam a téesz vezetőinek,
akik azt mondták: „Ha ennek a fele igaz, az is rémtörténet.” S felmondtak a
lány brigádnak.
Az egyik ősszel kukoricaszár silózása idején a főagronómus és az agronómusok közé még egy főnököt vettek fel, akit egy állami gazdaságból rúgtak
ki. Ott nem volt jó vezetőnek, akkor jó lesz a Gödi Tsz-nek. Ezt a főnököt M.
J.-nek hívták, s őt bízták meg a kukoricaszár silózásával. B. P. és én voltunk
az agronómusok. Úgy emlékszem, akkor a traktorüzemet vezettem, bár nem
biztos. Elég az hozzá, hogy a juh-hodály mögött, - ami most lovastanya - a
sima földre kezdték hordani a száraz kukpricaszárat és MTZ traktorokkal tapostatta. Mondtuk neki, hogy ez nem lesz jó. Melasz kell, vagy sörtörköly rá
és úgy kell tömöríteni, mert különben ez a száraz kukoricaszár olyan, mint a
szivacs, visszaugrik és a levegő benne marad. Nem tejsavas, hanem vajsavas
erjedésnek indul és a tehenek számára ehetetlen lesz. De ő hajthatatlan volt.
Azt mondtam neki: „Előbb össze tudja tömöríteni a tollat, mint ezt a száraz
kukoricaszárat.” Amikor a teheneknek szükségük lett volna a silótakarmány
ra, kibontották az ősszel leföldelt szársilót, s mind meg volt rohadva. Úgy 20
vagonra való. M. J.-nek szednie kellett a sátorfáját.
1966-67-ben a téesz 62 hektár cellulóznyárfát telepített. Először beiskoláz-
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tak Vasadra, ahol megtanították, hogy hová nem szabad cellulóz nyárfát tele
píteni. Ennek megfelelően talajvizsgálat nélkül ne telepítsünk nyárfát, kérték.
Az előadó O. K. volt, aki akkor a Váci Járás Mezőgazdasági Osztályán dol
gozott. A gödi telepítési okiraton ott díszlett a Gödöllői Állami Erdőgazdaság
két mérnökének aláírása, hogy talajmintavételezés és meghatározás nem
szükséges, s mellette a gazdaság pecsétje. A telepítési okirat szerinti területe
ket megvizsgáltam - a tanultak alapján - és megállapítottam, hogy Dunake
szin 7,5 ha tőzeges, vizes terület alkalmas csak cellulóznyárfa telepítésére.
Ennek én hangot is adtam, hogy máshol nem vagyok hajlandó nyárfát telepí
teni, de a téesz-vezetők - élükön A. M. és L. Gy. - köteleztek. írásban kértem,
hogy kötelezzenek a nyárfa-telepítésre, amit O. L. főmezőgazdász meg is tett.
A területeket egy méteres rigói ekével először fölszántották; kimértem a nyár
facsemeték helyét, nádvesszőkkel megjelöltem. A telepítést kézzel végeztük.
Az elültetett fákat lajtból megöntöztük, a többit rábíztuk az időjárásra. Nyár
fát telepítettem fél méteres márgába, futóhomokba, tőzegbe és tófenékbe.
Még láthatók a Bulgárkertben a volt halastó környékén. Dunakeszin a tőzeg
mellett. A téesz ápolási munkát nem végzett, nem is volt rá szükség, mert a
nyárfa a legtöbb helyen kipusztult. De azért 15 éven keresztül a művelési költ
séget a tsz felvette. Tulajdonképpen ezért az állami támogatásért történt a cel
lulóz nyárfa telepítése. Amikor a nyárfa végkivágásának ideje eljött, hiányzott
a nyárfa hozama, melyet a statisztikai lapok bizonyítottak. Kijött a téeszbe a
rendőrség, A. M. elnök hozzám irányította őket, mivel én vagyok a felelős, én
telepítettem a nyárfát. Beszámoltam nekik hová lett a sok nyárfa. Ki kellett
ábrándítanom őket. Elmondtam nekik, hogy menjenek Gödöllőre ahhoz a két
erdészhez, akik engedélyezték a cellulóz nyárfa telepítését talajvizsgálat nél
kül. Sajnos az ilyen engedélyezés nem volt egyedi eset, s a megkeresett erdészmémökök hirtelen halállal távoztak az élők sorából. Az ilyen megoldások
általánosak voltak az egész országban, ez nem egyedi gödi eset. Ez okozta az
ország cellulóz programjának kudarcát.
A hetvenes évek elején, amikor már szakmérnök voltam, s a növényvédel
mi vérvizsgálatokra került sor, a kolinészteráze-aktivitási szintem - amely en
zim a foszforsavésztereket közömbösíti a szervezetben - igen kicsi volt, a
megengedett érték alatti. Azt mondta dr. H. K. üzemorvos: „Csoda, hogy még
élsz!” Ezért aztán eltiltottak a növényvédelmi munkától. Persze ezt a gyakor
latban nem lehet betartani egy vezetőnek, nem vesznek fel mást helyette, nem
hagyhatja abba a megszokott munkáját. Nem tudom, hogy képzelték ezt a ren
delet alkotói.
El voltam tiltva, alig éltem, de dolgoznom kellett, a bérem alacsony volt,
veszélyességi pótlékot nem kaptam. 1971 májusában amikor a szakmérnökit
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elvégeztem, rendelet szerint járt volna 400 Ft fizetésemelés. A téesz jogásza,
dr. Gy. L. azt mondta: a rendeletben az áll, hogy „adható”. Tudásom és m un
kám alapján a Gödi Tsz-nek nem érte meg, ezért nem adták ezt sem. Az egész
ségem romlásáért, majd későbbi elvesztéséért, a munkám elvesztéséért, az
életvitelem romlásáért nem kárpótolt senki és semmi!
1972-ben már szinte állandóan el voltam tiltva a növényvédelemtől, de a
téesz vezetői nem segítettek rajtam, nem kaptam méregraktárost, nem tudtam
csökkenteni az expozíciómat a mérgekkel. Az egyetlen előrehaladás az volt,
hogy életbiztosítást kötöttek a nevemre, mivel akkor ezt rendelet írta elő.
Amikor az 1973-as távozásom, majd az 1974-es visszakerülésem után 1975ben kórházba kerültem kértem a biztosítási kötvényemet, hogy egy kis kárté
rítést kapjak a növényvédelmi mérgezéseim miatt bekövetkezett egészségromlásom kárának ellensúlyozására. A megkapott kötvény érvénytelen volt,
mert a téesz 1973-ban felmondta a biztosítást, nem törődve azzal, hogy a nö
vényvédelem veszélyes üzem, és a növényvédelem lappangó betegségeket is
okozhat, amelyek évek múlva jelentkezhetnek.
1979-ben történt leszázalékolásom után azt gondoltam, hogy pert indítok a
gödi Dunamenti Mgtsz ellen, mivel meg voltam győződve, hogy betegségem
oka nem az, amit a orvosaim mondanak, hanem növényvédőszer-mérgezés,
tehát munkaköri ártalom. Bizonyítékul mellékelni akartam a Munkaegészség
ügyi Intézet vizsgálati eredményeit, amelyet 1969-1973-ig vérvételeim kap
csán kaptak. Sajnos a M unkaegészségügyi Intézetben nem találták az eredmé
nyeket, arra se tudtak válaszolni, hogy Antal Györgytől mikor vettek vért. Va
laki eltüntette a vizsgálatok eredményeit. Valakinek érdekében állt, hogy ne
kerüljön a kezembe az eredmény. Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy kitalál
juk, kik voltak.
Az egyik orvosom, dr. S. K. azt kérdezte: „Hány kollégája kapott növény
védőszertől egészségkárosodást?” - Sok - feleltem. „Hány kollégája nyert
pert a munkáltatójával szemben?” - Egy sem - mondtam. „Akkor maga sem
nyer soha, ezért ne is pereljen!” - Nem pereltem, hanem 1982-ben visszamen
tem dolgozni, félállásban, nyugdíj mellett, növényvédelmi kutatómérnöknek.
A hetvenes évek elején, amikor megvolt a méregraktár, de már nem adtunk
a kertbarátoknak vegyszereket, egyszer felkeresett egy idegen férfi és azt kér
te, hogy adjak neki gyomirtószert, hogy a kerítése mellett kiirtsa a gyomokat.
Nem adtam neki, azt mondtam: „Nem kereskedünk a vegyszerekkel, ha szük
sége van valamire vegye meg a boltban.”
Evek múlva, már nyugdíjas koromban találkoztam az orvosnál ezzel az
emberrel. Azt kérdezte, hogy ismerem-e? Azt válaszoltam neki, hogy ismerős,
de nem tudom honnan. Elmesélte a gyomirtókérés történetét, és azt mondta:
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„Szerencséje volt, hogy nem adott gyomirtót, mert A. M. téeszelnök küldött
oda! Ha adott volna, kirúgták volna a tsz-ből. ”
Az egyik év végén a vezetőség megbízott, hogy A. A.-néval és P. B.-vel
végezzük el a leltározást a majorban. A tehenészeti telep építkezésénél felfe
deztük, hogy a kapcsolószekrény a földön, a fűben rozsdásodik és össze van
törve, mintha nem vették volna le, hanem ledobták volna az autóról. Kikeltem
magamból, hogy ebben a téeszben senki sem törődik a rábízott értékkel. A
traktorok és a mukagépek a szabad ég alatt, a gazban a rozsda és az enyészet
martalékaivá válnak.
Úgy döntöttünk felbecsüljük, hogy egy év alatt a majorban mennyi kár ke
letkezik a gépek állagában, hogy nincs gépszín és korrózióvédelem, s egyál
talán nincs gépudvar és nem törődnek a gépekkel. A becsült éves kár 750 ezer
forintra jö tt ki. Jelentésünket m indhárm an aláírtuk, és eljuttattuk a
főkönyvelőnek és az Ellenőrző Bizottság elnökének.
Másnap behívattak a pártirodára. T. L. párttitkár azzal fogadott: „Antal elv
társ már megint nagyon elvetetted a sulykot! Vállalod-e annak ódiumát, hogy
rendes gazdasági vezetőket gyanúsítottál meg? Vállalod-e az erkölcsi
felelősségét, annak, hogy nem volt ilyen magas a kár? - Vállalom az erkölcsi
felelősséget - mondtam - , ha ők is vállalják az anyagi felelősséget, amit
nemtörődömségükkel okoztak. Felhívhatjuk a rendőrséget; állapítsák meg ők
a ténylegesen okozott kárt, ami lehet, hogy kevesebb, vagy több, mint amit mi
becsültünk. Azzal otthagytam, hogy főjön meg a saját levében. Egye meg,
amit főzött.
Már aznapra összehívták a vezetőséget. A vezetőség elmarasztalta P. B.-t,
akit már korábban azzal bíztak meg, hogy a gépeket lekezelje, ó mégis aláír
ta a jelentésünket.
Másnap olyan sürgés-forgás kezdődött a majorban, hogy öröm volt nézni.
A kombájnszérűről kivitték az autókat, és becipelték a fontos munkagépeket.
A. M. elnök is fizikai dolgozónak csapott fel. Megindult valami, ami jó irány
ba vezette a gépesítést, több területet kapott; vegyszerekkel kiirtottuk a gyo
mokat, ahová traktorok és munkagépek kerültek. Beindult a korrózióvédelem.
Attól a naptól kezdve úgy nézett ki a major, mint egy gazdag nagyüzemé. Bol
dog voltam, hogy ezt a nagy változást kemény harccal, szakértelemmel, hoz
záértéssel, megfelelő módszerrel én indítottam el. Kár, hogy a gazdaság
vezetői ezt nem így látták. Mert akkor ki is mutatták volna véleményüket, ami
valójában sohasem történt meg.
Egy árvizes év után, a Budapesti Csokoládégyárban megpenészedett vagy
csak átnedvesedett több autónyi csokoládé. A. M. elnök megvette és kihozat
ta a téeszbe, hogy jó lesz a disznóknak. D. D. főállattenyésztő nem adta ne-
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kik, nehogy megbetegedjenek a sok sztaniolpapírtól, ezért aztán, hogy kárba
ne vesszen, a tagoknak természetbeni juttatásként kiosztották. Én is kaptam
vagy 5-8 kg vegyes csokoládét, amely többnyire Sport- és Rózsi-szelet volt.
Megmondom őszintén a csokoládé nem volt penészes, és ezért úgy ettem,
mint a cukrot. Meg is híztam tőle, és jó munkabírásom lett, és jó étvágyam.
Olyan jóízű Sportszeletet azóta se ettem.
Az egyik évben a téesz vezetősége úgy döntött, hogy málnát fog telepíteni,
a megtermő málnát pedig a Hűtőháznak adja le exportra. A málnát a „halálsorompónál” lévő táblába telepítették. Akkortájt persze a sorompót nem így hív
ták. A málnát kordon mellé ültették, és szépen növekedett. A termőre fordulós
évében jó termést adott, de attól kezdve egyre csökkent a terméshozama. A te
lepítés előtt nem tartottam megfelelő helynek málna számára ezt a táblát, és en
nek hangot is adtam. Azt mondták túl pesszimista vagyok. Majd az öntözőmű
segítségével megfogják locsolni. Egyszer meg is tették: a telepítéskor.
Az egyik nyáron megmértem a málna sorában a talaj hőmérsékletét, 52 C
fok volt. A málna erdei növény, az ilyen magas talajhőmérsékletet nem szere
ti, ha mégis ezt kapja, akkor a betegségek elszaporodnak rajta. Próbálkoztak
azzal, hogy a sorközökbe gombát vetettek, majd lekaszálták, hogy ezzel takar
va védje a talajt. De ez sem segített. Egy Rapitox Il-es permetezőgépből mál
na permetezőgépet szerkesztettem és ezzel M. Gy. szakmunkás permetezte a
málnát. Ha fagy fenyegetett, akkor a tábla környékén vízzel és gázolajjal
meglocsolt szalmabálákat égettünk, és a keletkezett párás füst megvédte a
málnát az elfagyástól. A várt élettartamnál rövidebb időn belül a málna meg
ritkult, s meg kellett szüntetni a termesztését.
1973ban már igen beteg voltam. Remegtek a kezeim, rossz volt a közér
zetem, nem tudtam aludni, nem éreztem jól magam a növényvédelemben, de
az irodában sem, a vegyszerek szagától megfájdult a fejem.
Kértem A. M. elnököt, hogy a 3600 forintos fizetésemhez tegyen még 400
Ft-ot. Nem pótlékot, hanem fizetésemelést kértem. Nem kaptam meg. Egy
szer a gépkocsijában ültem és P. I. gépkocsivezető előtt azt mondta: „Ha nem
tetszik, el is lehet menni!”
Egy kolleginárrmak elpanaszoltam a lehetetlen helyzetemet, akinek a félje
dr. O. M., a járási pártbizottságon dolgozott. Néhány nap múlva dr. O. M.
megkeresett a lakásomon és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem függetlenített
párttitkámak menni Kisnémedire. Ezer forinttal több fizetést kapok. Elvállal
tam és elmentem.
1974ben feleségem egészségi állapota igen rosszra fordult, kértem a Járá
si Pártbizottság titkárát B. E.-t, hogy segítsen rajta, mert az orvos nem akaija
kórházba küldeni. Elintézték, hogy a Váci Kórházba bekerüljön, ahol lenőtt
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mandulagyulladásból kialakult szívizomgyulladást állapítottak meg.
Szociális helyzetem romlása miatt úgy döntöttek a pártbizottságon, hogy
cseréljek helyet T. L. gödi párttitkárral, visszakerültem a Gödi Dunamenti
Mgtsz-be. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz párttitkámak lennem az „oroszlán
barlangjában”.
A gazdasági vezetők elkezdtek „dörgölődzni” hozzám, bár megtartottam
mindenkivel a három lépés távolságot. Úgy éreztem, várják a megfelelő pil
lanatot, hogy mikor tarthatnak be. Erre nem kellett sokáig várniuk.
A téesz vezetősége meg akarta erősíteni az ipari ágazat vezetését, és felvet
te H. G. technikust. A fizetésének megállapítása a pártvezetőség jóváhagyásá
val, a vezetőség javaslatára a Közgyűlésnek volt a feladata. A pártvezetőség
nem tudott egyetérteni a téesz vezetőség javaslatával - amelyet már előre
megígért K. L. főkönyvelő H. G.-nek, - hanem próbaidőt javasoltunk, hogy
ne legyen bérfeszültség az ipari és mezőgazdasági ágazat vezetője között.
A téesz vezetőség párttagjai nem voltak hajlandóak a páitvezetőségi véle
ményezési jogkörét tiszteletben tartani, és elfogadni, hanem a vezetőségben
mindig ellene szavaztak. Közeledett a közgyűlés időpontja, de egy esség nem
született. A közgyűlés előtt - már Dunakeszin - ismét tartottunk egy együttes
vezetőségi ülést, de itt nem született egyesség.
A Közgyűlésen dr. Gy. L. jogtanácsos ismertette a téesz vezetőségének ja 
vaslatát H. G. fizetésének megállapítására. Ezután szót kértem, és elmondtam
a pártvezetőség határozatát a fizetés megállapítására, és kértem a párttag té
esz tagokat, hogy szavazzanak a téesz vezetőség javaslata ellen. Megtörtént a
csoda, nemcsak C. L., hanem sok párttag a vezetőség javaslata ellen szava
zott. A közgyűlésen résztvevő I. L. a járási pártbizottságról azt mondta: „Nem
szabad a pártot ilyen helyzetbe hozni!” - Hát én hoztam ilyen helyzetbe? kérdeztem. H. G. a magas fizetést megkapta.
Tény, hogy az ipari ágazatra nagy szüksége volt a Dunamenti Mgtsz-nek.
A mezőgazdasági ágazat veszteséges volt. Kellett hát a gombaüzem, az asz
talosüzem, a MŰFÉM, a fröccsüzemek, az öntöde, az ipari bedolgozók, a só
der- és homokbánya, az építőipar. Az itt megtermelt nyereségből tudta a té
esz a mezőgazdaságot és a központot fejleszteni. Például: a paradicsom- és
borsó gépsorokat, a 300-as tehenészeti telepet, gépkocsik, traktorok, kombáj
nok, munkagépek, növényvédőszerek vásárlását, a munka- és tűzvédelmi kö
rülmények javítását, a konyha kialakítását és az üzemi étkezés beindítását.
A Gödi Dunamenti Mgtsz gazdag termelőszövetkezetté fejlődött, és több
ször Kiváló Szövetkezet lett. A kényszerű és elszaporodó egyesülések kon
cepciója hibás politika eredménye volt, s nem segítette a Dunamenti szövet
kezet hosszútávú érdekeit.
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A későbbiekben - a rendszerváltás után - megdöbbentett a mezőgazdasági
szövetkezetek szétrombolása. Ez a lépés helytelen volt s meg fogja bosszulni
magát. Az ötvenes években elvett földeket egy tollvonással vissza lehetett
volna adni az eredeti tulajdonosoknak, vagy örököseiknek.

Epilógus
Emlékezéseimből úgy tűnhet, hogy a sorsom alakulása miatt egy vérig sér
tett ember vagyok, s haragszom mindenkire, aki közrejátszott ebben. Ez nagy
tévedés! Senkire sem haragszom. Tudom, hogy mindenki tudása legjavát ad
ta, ha ebből az sikeredett, ami, nem rajta múlott; ilyen időket éltünk. Minden
kinek mindent megbocsájtok. S mindenki bocsásson meg nekem, hogy e so
rokat közreadtam!
Göd, 1997. február.

