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Gödi Almanach

Köszöntő

Egy politikus természetes kötelessége, hog}  ̂ az 
országos érdekekkel egy idól)en és azonos lendü
lettel szolgálja a helyi, a községi érdekeket is. Ezt 
ígértem az első, 1994-ben megjelent kötetünkben 
és úgy érzem ebben a szellemben tevékenykedtem 
mind a mai napig.

Ezért láttam szükségét annak, bog}' támogas
sam azt az öntevékeny mimkát, amelyet Ahnanac- 
hunk szerkesztői és szerzői kifejtettek.

Göd múltjának megismertetése fiataljainkkcd -  
kötelességünk - ,  de az újonnan betelepülőid részé

re -  akik különösen az elmúlt három évben érkeztek nagy számban -  
fontos, hogy tudják hová jöttek.

Nagy erőfeszítések árán jutunk csak elől^bre és nem nélkülözhet
jük a lakosság alkotó kezdeményezését. Mint majd e kötetben látni 
fogják az ilyen kezdeményezések jellemezték nagj  ̂ elődeinket, akik 
itt a török dúlás utáni pusztaságban egy-kettőre fejlett mezőgazdasá
got, ipart, iskolát, közkönyvtárat hoztak létre, mert az embert tartot
ták a legfontosabbnak.

Kérem olvassák szeretettel ezt a kötetet is és hívják fel rá ismerő
seik figyelmét, hiszen a szabadságharc 150. évfordulóját is eg^aitt 
ünnepeljük benne.

Dr. Bognár László 
polgármester
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Bátorfi József

A negyedik

íme, megjelent. Már nem nagyon reméltem. 
Végül is társadalmi összefogás és az önkor
mányzat júniusi döntése tette lehetővé, hogy 
Ön most kézbe veheti ezt a könyvecskét. Szí- 
vet-lelket melengető érzés, hogy ismét van
nak e tájnak olyan lakói is, akik nem vinni, 
hanem hozni kívánnak.

Ilyen hajlamú, törekvésű emberek jártak 
már errefelé századokkal ezelőtt is. Meg is 
maradt az emlékük, bár nem ezért voltak 
adakozók a köz érdekében. Mint már annyi

szor, most is a véletlen csillantotta fel neveiket. Kötelességünk min
dent elmondani a jövő nemzedéknek, mert különben azt vélheti, hogy 
minden úgy volt régen is ahogyan ma van, víz, gáz, telefon, villany, 
autó, stb.

A napokban beszélgettem még harmincon inneni fiatalokkal. Tágra 
nyílt szemmel, hitetlenkedve hallgatták, hogy a hatvanas évek elején 
még javarészt marhavagonokban utaztimk Pestre, és hogy a konyhai 
tűzhelyekben folyamatosan fát, szenet kellett égetni főzés közben.

Nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek képet adni a szá
zadelő embereiről és körülményeikről. A magam részérói nagy élve
zettel olvastam az írásokat. Csaknem minden írás a „kisemberek” 
nagyságát mutatja meg -  különösen nagy bajok idején, -  amikor a hata
lom segíteni nem tud, nem is akar és a polgárok magukra maradnak.

A kéziratokon nem változtatt8un most sem. Az előttünk járók alko
tásai még ma is felismerhetők;, még kézzel foghatók. De kik voltak ók 
a XIX. században? Már leírtuk korábban, hogy a megyei levéltár a 
püspökivel együtt 1682-ben elpusztult, miután a török elől Fülek vá
rába mentették, de Thököly Imre megostromolta a várat és június 5- 
én sikeresen fel is gyújtotta. A Grassalkovich uradalom dokumentá
ciója a Duna partján állott ódon szeszgyárban 1945-ben, a Nemeskéri 
birtok levelezései pedig a TSzCs betelepülését követően lett az embe
ri butaság prédája. írott anyag helyben nem maradt, és ma sem lelhe
tő fel a régi időkről. Ám az elismerésre méltó tettek híre egészen vá-
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ratlanul, évszázadnyi messzeségből törhet felszínre. Ha pedig a hír 
Göddel kapcsolatba hozható, már melegedhet a szív.

Most két ilyen alkalom is van.
Történt pedig, hogy a fia gödi birtokára gyakran kijárogató Arany Já

nosnak is feltűnt a múlt század ’70-es éveiben egy síremlék, az akkor 
már igen forgalmas városhgetben. Pesten. Nem tudhatta ki temetkezett 
oda és miért, mert csak ez a latin szó van a sírkőre vésve: FŰIT (volt). 
Arany írt egy verset „Ének a pesti hgetben” címmel 1877-ben.

„El is megyek talán nem sokára.
Hírnév, dicsőség nem maraszt.
Tudom, mit ér fagyos sugára.
Itt is megtanultam azt.
Nyerd bár világi életedben 
Ég és föld minden koszorúit:
Neved csak az, mit e ligetben 
Egy sírkő rád olvas: FŰIT”

A múlt század ötvenes éveiben sok romantikus szerelmi történetet 
fontak a sírkő köré, mígnem Schmall Lajos fővárosi levéltáros rá nem 
bukkant egy régi, 1809-bóT származó száunlára.

Kiderült, hogy sem meghasonlott költő, sem öngyilkos főúr nem 
volt a sír lakója, hanem egy Horváth Jakab nevű pesti ügyvéd, 
Grassalkovich herceg jószágigazgatója, egy bölcselkedésre hajlamos, 
tekintélyes, köztiszteletben álló polgár. Végrendeletében 700 forintot 
hagyott pest városának olyan kikötéssel, hogy temessék el az akkor 
Pesttől távol eső „Okördűlő”, majd „Batthyány erdő” néven ismert te
rület ember nem járta belsejébe. A sírt Zitterbarth Mátyás kőműves 
mester 190 Ft-ért, a sírkövet Okenfusz János 150 Ft-ért készítette el. 
A fennmaradt 360 Ft a városi pénztárba került.

Horváth Jakab 1738-ban Toporczon született, Késmárkon, Pozsony
ban, és Pesten tanult. Ügyvédi irodájában harminc jurátus dolgozott. 
A század végén már vagyonos ember volt. A Martinovics per irataiból 
tudott, hogy része volt a perben és a vádlottak egy részét ő védte -  
sikerrel. Kazinczy naplójában sokszor előfordul a neve. Arra lehet 
következtetni, hogy mint a századvégi nemesi és lateiner osztály eg>’ 
része, ő is jakobinus volt. Rokonszenvezett a forradalmi eszmékkel. 
Összes vagyonát -  mint igazi szabadkőműves -  jótékony célra hagy
ta. Ezen hitvallása, valamint a Grassalkovich jószágigazgatóság ré-
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vén állott kapcsolatban a mi gödi reformkori nagy 
alakunkkal, Majerfy Józseffel, az első magyar fel
iratú harang öntetőjével.

A szabadkőművesség kötelez. Adni, segíteni kell 
akár ha a nemzet egészének, akár ha egy polgá
rának van rá szüksége! A fennmaradt síremlé
kek összekötnek bennünket más, valamikori je 
les emberekkel is. Az 1997-es év őszén az alsógödi 
lokálpatrióták a TESZ segítségével megtisztítot
ták a régi pusztai temetőt, melynek kerítését, kis 
kápolnáját vagy húsz éve hordták szét a község
hez nem kötődő emberek. A mindent elborító ős-

Horváth Jakab 
síremléke a 

városligetben

Volt mit rendbetenni a pusztai temetőben

Kevés volt a kéz ereje

A  gépi erő sokat segített. Forián Miklós

Parall József sírja 
háttérben reformkori nagy 

földink síremléke
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bozótból csodálatos szépségű régi-régi síremlékek váltak láthatóvá.
Nemes Majerfy József síremlékének közelében öntöttvas lándzsák

ból álló kerítéssel védett sírban nyugszik 1862 óta Parall József, báró 
Sina nyugalmazott tiszttartója. Ki volt ez a furcsa nevű báró és mit 
csinált itt Gödön?

Majdnem ugyanezt a kérdést tette fel magának és az olvasóknak 
egy névtelen újságíró 1941. január 1-jén a Tolnai Világlapjában, ugyan
is Budapestre érkezett a „baráti jugoszláv állam” külügyminisztere 
CINCÁR MARKOVICS ALEKSANDER, hogy aláírja a két nép közöt
ti örökös barátságról szóló szerződést gróf Teleki Pállal. A riporter 
képzeletét megragadta a Cincár előnév. Kiderítette, hogy a „cincár” 
ragadványnév, amellyel a Balkán félsziget egyik legtehetségesebb 
embercsoportját, az „arumunokat”, vagy makedo-románokat illetik. 
Kiváló kereskedők, építőmesterek és ötvösök voltak. Egy részük pász- 
torkodott. Számuk mintegy félmillió. A török zaklatások és kegyet
lenkedések miatt földönfutóvá váltak. Kelet felé, illetve Magyaror
szág irányába menekültek. 1718-ban a török szultán a bécsi császár
ral kötött békeszerződésben kérte, hogy a cincárok Pesten és Budán 
letelepedhessenek és nagykereskedést folytathassanak.
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Nem volt akadály. Kiemelkedő emberek voltak közöttük. Igazi nagy
kereskedelmet folytattak Pest és a Kelet között a Dunán. Pesti koló
niájuk a mai Petőfi tér környékén volt saját templomuk körül. A temp
lom hátsó falán olvashatók a nevek: Agorasztó, Derra, Ghyka, Haris, 
Lyka, Murati, Nákó és Sina. Közülük való volt Paziazzi Mihály, aki 
Széchenyi „HiteF-ét forditotta németre. Talán a leghíresebb volt kö
zülük Sina György Simon (született: 1782, meghalt: 1856), aki 29 ura
dalmat, több, mint 240000 hold földet birtokolt. Széchenyi jó barátja 
volt. Minden magyar haladó mozgeilomból kivette a részét. A Lánchí
don is ott a neve, de a Nemzeti Múzemn, az Akadénűa, a Nemzeti 
Casino, a Nemzeti Színház, a Zenede, a Lovarda, a Köztelek, a Bazi
lika és még sok más intézmény megalapításában volt ott a keze és a 
tárcája. Övé volt a Grassalkovichoktól megvásárolt Gödöllői birtok és 
azzal eg3Üitt Göd is. Azok közé tartozott, akik Széchenyi mondását meg
fogadták és meg is tartották: ,Jjegyünk jó hazafiak, de inkább váUal, 
mint szájjal.” Arról a csodálatos korról, Nemeskéri Kiss Miklós honvéd 
ezredesről és a szabadságharc 150. évfordulójáról írt G3Üire János.

Úgy hallom a Nemeskéri Kiss család is helyreállíttatja a síremlé
keit a megtisztított temetólaen. Ideje, hogy akiknek ott nyugszik vala
kije, kövesse a sírkert kialakításához nélkülözhetetlen példát.

Negyedik Almanachunk arról tanúskodik, hogy növekedik a szer
zőik száma. Sokszor megdöbbentő szívszorító eseményeket ismerhe
tünk meg. Több felkérést és visszalépést követően végre Vízváry Vil
mos szép írásában találkozhatunk a Felvidékről erőszakkal kitelepí
tett erős hitű magyarokká, akiknek oly sokat köszönhetünk a hábo
rú utáni közösségi életünkben. Már bizonyos vagyok abban, hogy a 
2010-es, vagy 2020-a Gödi Almamach szerkesztői találnak feljegyzés
re és kíkutatásra méltó tetteket napjainkról is. Olyanokat, amilyene
ket mi nem is veszünk észre, de a jövő majd nag3Ta tart.

Nemcsak Arany László, Beck Ö. Fülöp, Wigner Jenő, Huzella Tiva
dar élt és hagyott maradandót maga után Gödön, de járt itt József 
Attila, Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő, Radnóti Miklós, Németh László 
és mások is. Jó lenne tudni, hogy mindannyian ismertek lesznek a 
mai Göd lakosai számára, úgy ahogyan dr. Horváth Károly főorvos úr 
ezen kötetben elkezdte.

Meggyőződésem, hogy az „inkább vállal, mint szájjal” gondolat kö
vetésre méltó példája lesz a Vízváry családé, vagy a Szent Orsolya 
Rend kiváló tagjáé, Teréz nővéré, aki 41 évig élt, dolgozott, tanított 
közöttünk, a rászorulók között önzetlenül. De ugyanebbe a sorba tar-
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toznak Adametz István, az első tanítómester fia Ádám Lajos tanító 
úr, valamint akik a gödi melegvizes strand létrehozásában a legtöb
bet tették: Ambrus László és az idén 91 esztendős Szász Ferenc. Ma
napság nem késlekednek mélyen a zsebbe nyúlni -  ha az iskolákról, 
óvodákról, szóval a gyerekekről, a jövő nemzedékről van szó -  Agócs 
János és Csányi József is.

Göd híre már sok országba eljutott. Rendszeresen kapják az Alma- 
nachokat az USA-ban, Kanadában és Franciaországban. Számomra 
az a fontos, ha megkérdezik: Jön-e már az új kötet? Mi lesz benne?

Sokan segítenek. Cikkeket kaptunk Budapestről, Vásárosnamény- 
ból, Vácról. Dunakesziről Dobrovics István még térképgyűjteményt is 
küldött. Gergely Tibor regényt ír a tatáijáráskori Gödről.

A múlt emlékei között forgolódva tűnt fel, hogy sok minden hiány
zik még községünkben, olyasmi, ami másutt természetes.

Amire tellett, igyekeztünk bepótolni. Csak a legfontosabbakat, ami 
az önbecsülésünkhöz nélkülözhetetlen, de amit csak a szülőfaluhoz 
való személyes kötődés ösztönözhet.

A temetői harang még a templom védelmében
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A  temetői keresztet Kovács Gyula, Ország Tibor r.kat. plébános felszenteli
a töviskoszorút Jőrös András készítette a hazáért haltak emléktábláját

Az alsógödi háborús emlékművet 
megáldja Mónus László ev. lelkész

Es akik nagyon hálásak a sorsnak
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Elkészült, és még az idén „hívni fogja az élőket, siratni a holtakat” 
a temetőben a tavaly megígért harang. Elkészült a Hemád utcai te
metőben a mindenki keresztje. Az alsógödi új római katolikus temp
lomon ott van a két világháború alsógödi katonahőseinek emléktáblája. 
Június 21-én a történelmi egyházak lelkipásztorai szentelték fel az 
alsógödi temetól)en végre méltó helyre került világháborús emlékművet.

A HAZAfcfíT HARCOlí
IS41 -- ■

sw. íiTTM AS?«  IJTViN

m , f  c m o  .ÍÁHOr,
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Az édesapa temetése 53 évvel 
a háború után

A  felsőgödi honvéd emlékmű 
felújítva 1998-ban

Mire a könyv megjelenik már harangtornya is van a Szent István 
templomnak és lassan templommá válik a református imaház is.

Felsőgödön a Jázmin utcai temetóloen felújították az első világhá
borús emlékművet és a márványtáblán már ott vannak a II. világhá
borús katonahősök nevei. Nem voltak hiábavalóak Gyímesi Györgyné 
fáradozásai.

Mondanom sem kell, hogy mindez elsősorban polgári kezdeménye
zésre és finanszírozással. Ami az erőt meghaladta, az a falumúzeum 
létrehozása.

Befejezésül köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítettek 
és önzetlenül hozzájárultak a megjelentetési költségek csökkentésé-
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hez. Dégi Attilának a fénymásolásokért, Szilág}á Attilánénak a szá
mítógépes szövegszerkesztésért, Hohner Miklósnak a mindenkor gyors, 
kitűnő fotómunkákért. Markó Józsefnek a régi községi nyomtatvá
nyokért és a sok segítségért, amit az elmúlt években nyújtott. Szegedi 
Sándornak a szedési költségek vállalásáért. A GÖDI PRINT nyomda 
tulajdonosának. Lakatos Imrének a támogató árajánlatért.

Igen és Őrszentmiklóson Gombos Miklósnak a harang megöntéséért.
Jó szórakozást. Kedves Olvasó!
Göd, 1998. június 14. Bátorfi József
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Gyüre János

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójára

w w

Nemeskéri-Kiss Miklós Honvéd ezre
des, Göd Nagyközség Díszpolgára, az 
1848-49-es forradalom és az azt követő 
szabadságharc egyik kiemelkedő, de a tör
ténészek által méltatlanul mellőzött ka
tonája, a magyar emigráció tevékeny szer
vezője, az 1859-ben Ausztria elleni küzde
lem céljából létrehozott „Magyar Sereg 
Olaszhonban” nevű légió második dandá- 
rának parancsnoka, Kossuth emigráció
beli közeli munkatársa, az 1867-es kiegye

zés után magyarországi földbirtokos.

Nemeskéri-Kiss Miklós, a Sopron vármegyei Nemeskér községet 
birtokoló nemesi családból származott. Apja, Nemeskéri-Kiss Antal 
(1783-1847), anyja vizeki Tallián Júlia. Ok már Sopron vármegyét 
elhagyva, a Tolna vármegyei Miszlán éltek földbirtokukon.

Nemeskéri-Kiss Antalnak és feleségének három fia született: Gá
bor (1807-1878), Lajos (1818-1904) és Miklós (1820-1902). A szülők 
mindhárom fiukat taníttatták. A középső fiúról, Lajosról -  aki az 1843- 
as évtől már szolgabíró -  fennmaradt egy említésre méltó történet, 
amely kapcsolatba hozza őt a fiatal, lobbanékony Petőfivel.

Lássuk a történetet: Petőfi Sándor 1845 szeptemberében Boijádon, 
volt iskolatársa szüleinél, Sasséknál, vendégeskedett. Ugyanakkor 
szintén vendége volt Sasséknak Nemeskéri-Kiss Lajos is, mint fiatal 
szolgabíró, akinek ott egy nagyon csúnya bűnperben kellett döntenie 
és ítélkeznie. A tárgyalás elhúzódott. Petőfi már éhes volt, de még 
nem lehetett tálalni addig, amíg a „fontosabb” vendég, a szolgabíró 
meg nem érkezik. Az kisvártatva meg is érkezett és köszöntötte a 
nálánál öt évvel fiatalabb Petőfit: „Szervusz Amice.” Petőfi erre az 
üdvözlésre (ami szerinte egy kissé lekezelő volt), azonnal felkapta a 
fejét és elvörösödött. Ebéd közben elhangzott aztán Nemeskéri-Kiss
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Lajostól a következő -  nem éppen válogatott -  kifejezés, az imént 
befejezett büntetőperre utalva: „Amikor ilyen gazemberekkel van dol
gom, szinte sajnálom, hogy a derest eltörölték!” Petőfi ezt hallva, fel
ugrott az asztaltól és kirohant Sassék méhesébe. A méhes épületének 
ajtaja túl alacsony volt, fejét, orrát beütötte a szemöldökfába. Dagadt 
homlokkal, még ott a méhesben minden dühét beleadva megirta „A 
magyar nemes” című versét.

így az irodalomtörténet és a családi hagyomány Nemeskéri-Kiss 
Lajost, a későbbi Honvéd ezredes bátyját úgy tartja számon, mint „A 
magyar nemes” című vers ihletőjét.

Miklós két testvérével a továbbiakban itt nem foglalkozom. Róluk 
azonban annyit meg kell jegyeznem, hogy a Szabadságharcot mind a 
ketten -  Miklóshoz hasonlóan -  tisztként harcolták végig, rácáfolva 
Petőfi Sándor az előbbiekben említett híres versében kigúnyolt ma
gyar nemes jellemére. („Mit törődöm a hazával? A hazának száz bajá
val? Majd elmúlnak a bajok. Én magyar nemes vagyok!”)

Nemeskéri-Kiss Miklós 1820. szeptember 22-én született a Miszla 
község melletti Bikád pusztán (Tolna vármegye). A szomszéd birto
kon Bezerédj István, a kiváló reformpolitikus élt és az ő szabadelvű- 
sége nagy hatással volt a serdülő Kiss Miklósra. Gimnáziumba a pé
csi Piaristákhoz járt. Ezen iskola elvégzése után jogi egyetemi tanul
mányokat folytatott Pesten. 1841-ben kapott oklevelet, melynek bir
tokában nagybátyjához, Nemeskéri-Kiss Pálhoz, Fiume és a magyar 
tengerpart Kormányzójához került, aki gyermektelen lévén, örökbe 
akarta fogadni és nagy vagyona örökösévé tenni. Az örökbefogadás 
feltételéül szabta azonban, hogy a szabadelvű eszméket valló ifjú 
megígéri, hogy nem lázad Bécs ellen. (Nagybátyja hűséges Habsburg- 
párti volt, bizalmasa Zsófia főhercegnőnek, a későLbi király, Ferenc Jó
zsef anyjának.) A fiumei Kormányzó megmutatta unokaöccsének az örök- 
befogadási okmánjd és kérte az i^ú becsületszavát az elóLb említett fel
tétel megtartására, ellenkező esetben megsemmisíti azt. „Ne fáradjon!” 
-  kiáltott Miklós, és ő maga tépte szét az örökbefogadási okiratot.

Az ifjú rebellis ezután a család egyik őse, Nemeskéri-Kiss Katalin és 
férje, Jankovich Antal gróf által létrehozott alapítvány anyagi jóvoltából 
elment világot látni. Tanulmányútja Törökországba, Egyiptomba, Ola
szországba, Spanyolországba vezetett. KésóLb, 1847-ben Franciaország
ba és Angliába is eljutott.

Olaszországban megismerkedett és barátságot kötött az olasz nem
zet későbbi hősével, Giuseppe Garibaldival. Itt Itáliában történt meg
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Nemeskéri-Kiss Miklós honvéd ezredes idős korában
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vele 1843-ban, hogy a Vezúv ormán egy német úrral találkozott, aki
vel elcsevegve, fiatalos hévvel bírálni kezdte Lajos bajor királyt, mert 
művészi passzióra pocsékolja országa pénzét. Néhány nap múlva a 
Nápolyi Király udvarában egy fogadáson, ahová Nemeskéri-Kiss Mik
lós és a vezúvi beszélgetőtárs is hivatalos volt, derült ki, hogy a német 
turista maga Lajos, a bajor király! Lajos nem neheztelt rá, sőt, a nyílt, 
éles eszű fiatalembert meghívta Münchenbe.

Londonban pedig barátságba került Louis Napóleon Bonaparte 
herceggel, aki később a Francia Köztársaság Elnöke, majd III. Napó
leon néven az ország császára lett. A herceg ebben az időben igen 
rossz anyagi körülmények között, az angol fővárosban élt. Valószínű, 
hogy ekkor Nemeskéri-Kiss Miklós a francia herceget anyagilag segí
tette, mert erről egy megmaradt III. Napóleontól származó levéltö
redékben ez olvasható; „... különben tudja, hogy bennem a régi nehéz 
napok barátját találja, s ezek a barátok, akikre mindig számíthatunk.”

Ez a kapcsolat a későbbiekben meghatározó következményeket 
hozott Nemeskéri-Kiss Miklós életében.

Az első, több országot érintő tanulmányút (1843) után, 1844-ben 
fogalmazó lett a Helytartó Tanácsnál, majd 1846-ban titkárrá nevez
ték ki. Ebben az időben ismerkedett meg a nemzetújító vezetőkkel. 
Teleki Lászlóval, Irányi Dániellel, Hajnikkal és magával Kossuthtal, 
akinek törekvéseit igyekezett előmozdítani István nádornál.

Hogy ott volt és bizonyára részese is lehetett az 1848. március 15-i 
pesti eseményeknek, bizonyítja azt nagybátyja, Nemeskéri-Kiss Pál 
(a volt fiumei Kormányzó) feleségének tagyosi Csapó Idának naplója, 
amelyben a császárpárti hölgy így írja le -  természetesen a saját szem
szögéből nézve -  a Nemzeti Múzeumnál történt eseményeket: 
„Nemeskéri-Kiss Miklós elkisért a Múzeum térre a népszónokok meg
hallgatására, de figyelmeztetett, hogy bérkocsin menjünk, ne magán
fogaton, melyet már rossz szemmel néztek. A Múzeum lépcsőzetén be
szédet tartottak Bulyovszky, Irinyi, Petőfi, Vasuáry. A szent szabadság 
és a hazaszeretet nevében gyűlölséget hirdettek, a tömeg gonosz szen
vedélyeit felizgatva. Vasváry strucctollas, veres kalappal, fekete köpe
nye a széllel lengetve, átokra emelt jobbjával volt a legmegragad óbb. 
Petőfi beszéde közönséges; valódi nemes költőink, egy Jósika, Vörös
marty, Garay elnémultak ilyen időben.”

Ezekből a sorokból is láthatjuk, nemhogy országos viszonylatban, 
hanem még egy családon belül is különböző volt az 1848. március 15- 
i események megítélése.
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A márciusi események után, alig huszonnyolc évesen, Nemeskéri-Kiss 
Miklós az elsóTc között csatlakozott a forradalomhoz, lelkesen vetette 
magát az ország szabadságáért és függetlenségéért folyó küzdelembe. 
Tfette ezt annál is inkább, mert jó kapcsolatban volt Kossuth Lajossal, a 
forradalom vezetőjével, az első független magyar kormány elnökéhez pedig 
rokoni szálak főzték.

Nemeskéri-Kiss Miklós az elsők között lépett be az újonnan meg
alakult Magyar Honvéd Seregbe és részt vett már a Szabadságharc 
első harcaiban. Valószínűleg ott volt a Jellasics elleni győztes csatá
ban -  a pákozdiban is -  noha erről nincsenek írásos bizonyítékok. A 
Jellasicsot üldöző harcokban viszont huszárkapitányként már ott volt. 
Részt vett a Bécs alatti -  Parndorf-i -  összpontosításon (Hadsereg
gyülekező) és az október 30-i, a Honvéd Sereg számára nem sikeres 
Schwechat-i csatában is, mint parancsőrtiszt, a Görgey Artúr által 
vezetett hadtest kötelékében. Rátermettsége és magatartása, vala
mint bátorsága feltűnt parancsnokainak és hamarosan -  1848. októ
ber 18-án -  őrnaggyá léptették elő. Ezután Buda várának parancs
nokságát bízták rá, ezzel egyidejűleg kinevezték alezredessé. 1849. 
február 2-án előléptették ezredessé és átvette a 3. Honvéd Ezred pa
rancsnoki megbízatását. Ez után is részt vett a Szabadságharc külön
böző hadmozdulataiban, csatáiban. Többször megsebesült. Kilenc csa
tának volt részese. Később a kormánnyal Debrecenbe ment és itt ve
hette át 1849. április 9-én rendkívüli megbízotti kinevezését és meg
kezdhette angliai, majd franciaországi szolgálatát. Bár katonai eré
nyeihez nem fért kétség, mégis igazi diadalait a diplomácia mezején aratta.

1849 tavaszára a kormány anyagi helyzete egyre nehezebbé vált, a 
Kossuth-bankók napról-napra kevesebbet értek, ezért Kossuth Lajos 
Angliától szándékozott kölcsönt kérni. Levelet írt tehát Lord 
Palmerston miniszternek, aki liberális gondolkodásáról volt ismert. 
Ebben a levélben kölcsönt kért egy több hónapja háborúban álló or
szág részére. Ámde Magyarországot akkor minden oldalról ellenség 
zárta körül, miként is juttassa el levelét Angliába? Ekkor támadt 
Kossuthnak egy gondolata (ez a gondolat az egész Nemeskéri-Kiss 
család további sorsát változtatta meg), mely szerint eszébe jutott egy 
fiatal híve, a Honvéd Sereg ezredese, Nemeskéri-Kiss Miklós, aki a 
latin nyelven kívül németül, franciául, olaszul, angolul és spanyolul 
folyékonyan beszélt. Ez az ezredes akkorra már többszörösen is bizo
nyította hazafiságát. Futárral magához kérette az ezredest. Feltette 
neki a kérdést: „Hajlandó-e Ön egy veszélyes megbízatást vállalni és
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egy igen fontos üzenetet eljuttatni Londonba, Lord Palmerstonhoz?” 
Az ezredes nem adott azonnal választ, mert ezt a megbízatást az első 
látásra lehetetlennek tűnt teljesíteni. Néhány perc múlva a következő
ket válaszolta: „Három nap gondolkodási időt kérek a válaszadásra, mert 
egy ötletem támadt a küldetés végrehajtásával kapcsolatban.”

Mi volt ez az öltét? Nemeskéri-Kiss Miklósnak volt egy idősebb 
barátja, bizonyos Szapáry gróf, aki csak a kora miatt nem vett részt a 
magyar Szabadságharcban. Ez a Szapáry korábban V. Ferdinánd ki
rály belső titkos tanácsosa volt és e cím után az „Exelenciás Úr” meg
szólítás illette meg. Szapáry e címe és rangja birtokában a harcok 
ellenére szabadon járhatott-kelhetett úgy Magyarországon, mint 
Ausztriában. Az ezredes emlékezett rá, hogy Szapáry grófnak volt 
egy vele egykorú angol kocsisa, aki röviddel ezelőtt halt meg egy bal
esetben (halálra sebezte egy ló). Ez a kocsis vöröses-szőke, kék sze
mű, okmányai szerint 5 láb 5 hüvelyk (175 cm) magas volt. Nemeskéri- 
Kiss ezredes ugyancsak vöröses-szőTce, kék szemű, 29 éves (a kocsis 30 
éves volt) és a magasságuk is nagyjából megegyezett. Az ezredes merész 
ötlete az volt, hogy átveszi a közelmúltban elhalálozott kocsis szerepét, 
okmányait, és angol kocsisként megy át az ellenséges Ausztrián.

Ezután felkereste Szapáry grófot, hogy kikéije tőle a merész tervhez 
való hozzájárulását. „Koromnál fogva nem vehettem részt a hazám füg
getlenségéért vívott küzdelemben -  felelte a gróf - ,  de minthogy engem 
Ausztriában nem tartemak rebelbsnek, boldogan teszem meg ezt a szol
gálatot és megosztom veled ennek az utazásnak a veszélyeit. Gyere hol
nap este angol kocsisnak öltözve és együtt indulunk el.”

A csinos, fiatal ezredes átvette a gróftól az angol kocsis libériáját, 
szakállát leborotváltatta, csupán barkót hag5rva és másnap ott állt 
Szapáry előtt a tökéletes angol kocsis. Közben Szapáry gróf a konspi
ráció érdekében közölte alkalmazottaival, hogy másnap reggel jelent
kezik az új, angol kocsis, aki egy szót sem tud magyarul, sem néme
tül, és együtt indulnak egy elég hosszú útra.

Kiss ezredes kitűnően hajtotta Szapáry négyes fogatát. Simán ér
tek az osztrák határra, ahol az ezredest -  mivel „csak angolul tudott”, 
az okmányai is rendben voltak (hiszen eredetiek voltak) -  a határ
őrök tovább engedték, Szapárynak pedig a titkos tanácsosi cím bizto
sította a határátlépést. Akadál}d;alanul utaztak át Ausztrián, a svájci 
határtól már egyedül ment Nemeskéri-Kiss Miklós (Szapáry onnan 
visszafordult) Franciaországon át, míg végre Londonba ért. Ott je 
lentkezett Lord Palmerstonnál, aki udvariasan fogadta, és miután
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elolvasta Kossuth kifogástalan angolsággal írt levelét, elbocsátotta 
az ezredest és biztosította őt, hogy minden tőle telhetőt megtesz a 
szabadságáért küzdő Magyarországért...

Nemeskéri-Kiss ezredes veszélyes útját nem koronázta siker (Ang
liának semmi érdeke nem fűződött Magyarországhoz.)

Amint az ismert, a magyar Szabadságharcot az orosz túlerő leverte 
és a Honvéd Sereg Világosnál letette a fegyvert.

Itthon Kiss ezredes minden birtokát zárolták, őt magát távollétében 
halálra ítélték és jelképesen kivégezték (nevét egy bitófára szegezték).

Nemeskéri-Kiss ezredes nem térhetett vissza Magyarországra, ahol 
halálos ítélet várt rá, így egy ideig Londonban maradt, ahol tevékeny 
szervezője lett az Angliába menekült magyar emigránsoknak. Kapcsola
tot tartott Kossuth Lajossal, aki ebben az idóLen Törökországban volt. 
Kiss ezredes itt várta be az internálásnak is beillő török „vendégszere
tet” után az Angliába érkező kormányzót. Kossuth az Amerikai Egyesült 
Államokba való indulása előtt őt nevezte ki angbai megbízottjává.

íme az erről szóló okmány eredeti szövege:
„My Dear Colonel! (Az okmány angol nyelven íródott!)

Kedves Ezredesem!
Az Egyesült Államokba való utazásom előtt szükségesnek tartom, hogy 

az általam vezetett politikai ügyek felügyeletét és vezetését, Magyarország 
és Anglia érdekében olyan személyre bízzam, akinek hazám és irántam 
való megbízhatósága kétségtelen. Biztos vagyok benne Ezredes, hogy Önben 
megvannak ezek a tulajdonságok, ezért megbízom Önt Angliában a mon
dott magyar politikai ügyek felügyeletével és irányításával, és e saját 
kezűleg írt irattal kinevezem Önt angliai képviselőmmé, és felhatalma
zást adok Önnek arra nézve, hogy cselekedjék és tárgyaljon minden alka
lommal, amikor Ön azt szükségesnek és hasznosnak látja, hazám és a 
saját érdekemben, irányelveimnek megfelelően.

Kossuth Lajos 
Magyarország Kormányzója

Az emigráció szervezésében való aktivitását több, hozzá írott levél is 
bizonyítja, amelyek a Magyar Honvédség Hadtörténeti Levéltárában, a 
Nemeskéri-Kiss Miklós hagyatékbam megtalálhatók, így: Kossuth Lajos, 
Irányi Dániel, Klapka György, Perczel Mór, Tbleki László, Türr István, 
Vetter Antal, Vükovics Sebő több levele.
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Nemeskéri-Kiss Miklós kemény kézzel és sok munkával igyekezett 
Londonban kézben tartani a sok problémával és esetenként széthúzás
sal bajlódó, emigrációban lévő magyarokat, akiknek még magánügyeik 
intézésében is segítséget nyújtott. Ilyen eset volt, amikor Teleki László 
párbajra hívta ki Haynaut (levélben) arra kérve őt, hogy válaszát Lon
donba, Nemeskéri-Kiss Miklós lakáscímére: „22. Pickering Terrace 
Paddington, London” küldje.

Az ezredes rendszeresen beszámolt az Amerikában lévő Kossuthnak 
a londoni tevékenységéről. Például: 1851-ben íija a számkivetettek egye
netlenségeiről: „Emésztőleg hatnak rám az utóbbi időben itt történt dol
gok, életemet úgy elkeserítették, hogy ... úgy várom Kormányzó Úrnak 
megérkeztét, mint a pokol lángjai közt égő, a mennyország kapujának 
megnyitását ... egy demoralizált emigráció, s dolgainak intézése a leg- 
kínzóbb, leghálátlanabb foglalatosság a földön.” Ezen kívül Mazzinival 
(Piemont miniszterelnöke) tárgyal, cikkeket helyez el, Görgey emlékira
taira válaszol, segélyeket oszt, részletesen ismerteti Kossuthtal az angol, 
francia helyzetet. ízesen ecseteb a száműzöttek sorsát, például ezt írja 
Kossuthnak: „Különben csendes az emigráció, csak Thaly zajol, mint a 
szélvészben egy ronda mocsár.”

Nemeskéri-Kiss Miklós pobtikailag csalódott Angbában. Egy levelé
ben ezt úja: „... nirLcs valódi liberális ember Angliában.” Ezután átköltö
zött a köztársasági Franciaországba, és Párizsban telepedett meg. Ek
korra a diplomáciai küldetésének fedezésére Kossuthtól kapott összeg
ből már csak tíz au'anya maradt, melyektől -  inkább éhezett -  nem vált 
meg. KésóLb, amikor vagyonos ember lett, feleségének csináltatott belő
lük karkötőt. A csathoz legközelebbi dukátot egy rubin, egy gyémánt és 
egy smaragd koszorúval övezve, a magyar nemzeti lobogó színeit idézve.

Párizsban piciny lakásban szűkölködött, kenyerét a német, az olasz és 
az angol nyelv tanításával kereste meg.

Noha íQú korában, Londonbam megismert barátja, Bonaparte herceg 
már 1848 decembere óta a Francia Köztársaság elnöke volt, Nemeskéri- 
Kiss Miklós egyszer sem kért tőle semmiféle segítséget. Magyar büszke
sége nem engedte meg, hogy felfedje nyomorát olyan ember előtt, aki 
még jómódúnak ismerte őt.

Párizsbam beiratkozott a Sorbonne műszaki karára és ott megszerezte 
a mérnöki oklevelet. Febsmerte azt, hogy az évszázad nagy üzlete és 
lehetősége a vasútépítés. Kiss Miklós erre a felfelé törő ágazatra specia
lizálódott. Megismerkedett egy fiatal bankárral, M. Fabry úrrail, aki ép
pen egy vasútépítő vállalatot alapított. Ez a bankár „megérezte” a ma-
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gyár mérnök tehetségét, azonnal alkalmazta őt. Fabry ügyességén, vagy 
mérnöke tehetségén múlott-e, de a vállalat igen gyorsan és jól fejlődött. 
Csakhamar részvénytársasággá alakult. Kiss Miklós elól)b igazgatósági 
tag, majd 1859-ben vezérigazgató lett a vasútépítő részvénytársaságnál.

1850-től két évig a Metz-i Katonai Akadémiára járt, melynek elvégzé
se után sikerrel tette le a törzstiszti vizsgát.

Franciaországban Nemeskéri-Kiss Miklós jogilag „Displaced person” 
volt. Franciaország volt az első a világon, amely törvényt alkotott az 
állampolgárságról. Kiss Miklós a törvény életbe lépte után azonnal kérte 
a francia állaunpolgárságot, amit meg is kapott. Az állaunpolgárságot iga
zoló okmányba azonban egy furcsa hiba csúszott: ahelyett, hogy nevét 
Nicolas Kiss de Nemesker-nek írták volna, egészen szokatlan módon 
Nicolas de Kiss de Nemesker-t írtak. A nemesi partikula ismétlése egy 
rendellenesség, de minthogy az eredeti okmányban így áll a név, a csadád 
minden tagja 1851 óta franciául így íija a nevét.

1852 nyarán Nemeskéri-Kiss Miklós vasútépítési ügyben Nizzába uta
zott és ott a tengerparti sétány egyik padján megismerkedett Le Charron 
márki szépséges leányával Mathilde-dal, aki bár csak huszonnyolc éves 
volt, de már özvegyen élt. Mathilde beleszeretett a jóképű magyarba, akit 
mindenki szép férfinaik tautott és akinek olyan szép tenorja volt, hogy maga 
Liszt Ferenc bíztatta, legyen operaénekes, és aki korábban Londonban 
\úktória királynőt is elbűvölte hangjávail. Egy Mathilde-ról szóló írásban 
olvasható: „A Nikinek becézett ezredes, magyar népdalok előadása által 
bájolta el leendő feleségét annyira, hogy az rokonainak ellenállása ellenére 
feleségül ment az akkor minden vagyon nélküli, száműzött idegenhez és e 
perctől fogva a magyar száműzöttek védangyala lett. ”

Nemeskéri-Kiss Miklós 1853. január 15-én vette feleségül Mathilde- 
ot, és az új házasok a Párizstól hetven kilométerre, délkeletre, Villecerf 
közelében fekvő Saint-Ange kastélyba költöztek, amely a Le Charron 
család birtokainak a központja volt. Voltaire ebben a kastélyban írta a 
Napkirályról (XTV Lajos) szóló eposzát. Kiss Miklós szorgalmasan és 
ügyesen gazdálkodott felesége birtokán, jövedelmező újításokat valósí
tott meg és újabb földeket vásárolt a birtokhoz.

A kastélyban sok számkivetett magyar megfordult, sőt egyesek hóna
pokig itt pihentek. Vendégeskedett itt Andrássy Gyula, Türr István, 
Klapka György és Kmetty tábornok is. Schmidegg Kálmán gróf, huszár
százados itt halt meg 1858-ban és Villecerf falu temetőjében van elte
metve. Kilátogatott erre a szép vidékre Munkácsy Mihály és későlib Just 
Zsigmond is.
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1853-ban, amikor Nemeskéri-Kiss Miklósnak már komoly társadalmi 
és gazdasági pozíciója volt, történt, hogy ismét összeköttetésbe került az 
akkor már III. Napóleon néven uralkodó Bonaparte herceggel, akit évek
kel azelőtt Anghában ismert meg. Rövid idő alatt újra elmél3Üilt köztük 
a régi barátság.

Párizsban, ahol Kiss Miklósnak a St. Dominique utcában is volt egy 
háza, vezetője lett a franciaországi magyar emigrációnak. Barátságot 
tartott fenn volt huszártiszt társával, Andrássy Gyulával, akivel együtt 
tervezték haizájukba való visszatérésüket. Andrássy kikérte barátja vé
leményét 1860-ban, amikor az osztrák k£mcellária -  Ferenc József nevé
ben -  megbocsátást ígérve hazahívta. O így válaszolt: „Fogadd el az am
nesztiát, ha úgy érzed, hogy Magyarországon élve többet használhatsz 
hazánknak, mintha emigrációban maradnál. Én -  magam részérói -  csak 
akkor fogadom el azt, ha minden magyar száműzöttre kiterjed.”

„Nemeskéri-Kiss Miklós egyik központi alakja volt a magyar emigráci
ónak. Nem volt egyetlen jelentősebb ember sem, aki ne levelezett volna 
vele. Többen pedig szoros baráti kapcsolatban álltak a Szabadságharc 
eme katonájával.” -  írta róla Bajomi Lázár Endre.

A Magyar Honvédség Hadtörténeti Levéltárában fellelhető levelezé
sei bizonyítják, hogy nagyon sok, volt honvéd tiszt társán -  nem kis összeg
gel, sőt Horváth Mihálynak, a Szabadságharc lelkes és tevőleges hívé
nek, miniszterének, Csanádi püspöknek, történésznek kiadott művei ter
jesztésében is -  segített.

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

Kossuth leveleiben pedig „igaz, őszinte tisztelettel s rokonérzettel” bú
csúzott tőle.

1859-ben kitört a háború Ausztria és Piemont között, mely utóbbinak 
egyik vezére Giuseppe Garibaldi lett, akinek célja az egyesült Itália meg
alakítása volt. Franciaország szövetségre lépett Piemonttal és Szardínia 
királyával, miáltail háborúba került Ausztriával.
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A magyar Szabadságharc menekültjei, hazájuk felszabadulását re
mélték ettől a háborútól.

Nemeskéri-Kiss Miklós a Franciaországba menekült magyarokat szer
vező csoport egyik vezetője lett -  ezek mind a Szabadságharc katonái 
voltak -  és az Olaszországba menekült magyarokkal együtt megalakí
tották a „Magyar Sereg Olaszhonban” nevű magyau- légiót. 1859. július 
8-án a légió létszáma 3145 fő, ez a létszám a hónap végére 3200 főre 
emelkedett. A légió első dandárjának parancsnoka Ihász Dániel ezredes, 
a második dandáré pedig Nemeskéii-Kiss Miklós ezredes, helyettese 
Tüköry Lajos őrnagy volt. A légió állomáshelye Alessandria és Asti. Cél
juk az volt, hogy az olasz francia hadseregek szövetségében küzdjenek 
az utált Ausztria ellen.

Nemeskéii-Kiss Miklós ebben a háborúban kitűnt személyes bátorsá
gával, az általa vezetett dandár szakszerű irányításával a Solfeiino-i és 
a Magenta-i győztes csatákban.

„Az 1859-es háború a franciák és olaszok győzelmével végződött. Az 
olasz király a francia segítség fejében kénytelen volt átengedni a franci
áknak Nizza városát és nyugat Savoyát.” -  írja Nemeskürty István a 
„Parázs a hamu alatt” című könyvében.

Ennek a tén3mek egy érdekes Nemeskéri-Kiss Miklós-i vonatkozása 
van, bizonyítékául annak, hogy a baráti kapcsolatoknak milyen nagy 
jelentőségük van, még a békeszerződések megkötésében is.

Lássuk, miként is: Történt, hogy amikor a Villafranca-i békekötésnél 
az új egyesült Itália határát meghúzták, a Franciaország és Olaszország 
közötti határ nem a korábban tervezett vonalon húzódott, hanem attól 
harminc kilométerrel keletre. így Nizza, amelynek lakossága akkor na
gyobbrészt olasz volt, Franciaországnak jutott és nem Olaszországé lett. 
Ismert, hogy Nizza az olasz nemzeti hős, Garibaldi szülővárosa, azé a 
Garibaldié, aki az egyesült Itália egyik legfőbb előmozdítója volt és ép
pen ő nem tett semmit annak érdekében, hogy ez a város Olaszország
nak jusson. Említettem, hogy Nemeskéri-Kiss Miklós Garibaldival fiatal 
kora óta jó barátságban volt, ezen kívül feleségével Nizzában ismerke
dett meg, így ez a város különösen kedves volt számára. A család tagja
inak állítása szerint a békekötés „hátsó diplomáciájában” -  III. Napóle
on megbízásából -  ő hatott Garibaldira és Mazzinira, hogy a tárgyaláso
kon ne erőltessék Nizza Olaszországhoz kerülését.

Garibaldi és Kiss Miklós levelezését -  ami a gödi kúria padlásán volt 
egy ládában -  a szovjet katonák és a kúriába késól)b beköltöző magya
rok szétszórták. Egyes szemtanúk szerint ezek az új lakók hónapokon



Gödi Almanach 25

keresztül a padláson talált irományokkal gyújtottak be tűzhelyeikbe, 
így nem dokumentálható ez a diplomáciai „húzás”, azonban következtet
ni lehet a megtörténtéről, mert a békekötés után másfél évvel III. Napó
leon császár Nemeskéri-Kiss Miklósnak a diplomácia terén elért ered
ményeiért grófi címet adományozott.

Kiss Miklós ezredest 1859 októberében az újonnan megalakult Itália 
is kitüntette és a Szent Maurice lovagjává avatta. Erről a tényről az 
Olaszországban maradt Ihász Dániel ezredes egy -  1859. október 16-án 
kelt -  levelében értesíti őt franciaországi otthonában. Idézet a levélből: 
„Te Chevalier de Saint Maurice-nak felszenteltettél, a Decretumodat Aloisio 
által elküldtem, megkaptad-e már'?”

Az 1859-es háború nem hozta meg Magyau’ország felszabadítását, de 
az emigráció tagjai és Kossuth tovább munkálkodtak. Most Poroszország 
felé (Bismarck) tapogatózott Kossuth. Cseres Tibor „Én Kossuth Lajos” 
című kön5Tvében ez olvasható: „A poroszok Vilmosa félt nevemtől és hí
remtől, nem akart találkozni velem. Kiss Miklós ezredes volt a közvetí
tőm. ”

Nemeskéri-Kiss Miklós francia feleségét is bevonta diplomáciai mun
kájába, aki egy alkalommal, 1859 novemberében még arra is vállalko
zott, hogy egyedül, francia állampolgárként Magyarországra utazzon félje 
itteni rokonadhoz, Miszlára. A feleség az utazása során minden figyelem
re méltó jelenséget megfigyelt, amelyekről hazatérése után beszámolt 
férjének. Ez a tájékoztatás, a férjén keresztül aztán eljutott Kossuthig, 
aki „Irataim az emigrációból” című könyve második kötetében így ír er
ről az utazásról: „ATemesteri-Kiss Miklós ezredes neje az idő tájban (1859. 
november) látogatást tevén férje rokonainál Magyarországon, november 
2-án saját szemeivel látott vagy 50 légionáriust (a „Magyar Sereg Olasz
honban” nevű légió hazatért katonái) Dunaföldváron összpontosítva, ki
ket onnan az eszéki várba vittek. Miszlán pedig (Tolna megyében) többen 
légionáriusaink közül, egyenesen azon kéréssel járultak hozzá, adná tud
tunkra, nekem, s férjének, kinek dandárjában szolgáltak, hogy a „német” 
őket besorozza, s pajtásaik közül többet haza sem eresztettek.”

III. Napóleon Franciaországnak tett szolgálataiért Nemeskéri-Kiss Mik
lósnak 1868. május 27-én a Francia Becsületrend Lovagkeresztjét ado
mányozta. A kitüntetés a 7119-es számot viseli.

Az 1867-es kiegyezés és az azt követő általános amnesztia megnyitot
ta Magyarország határait az akkor negyvenhét éves Kiss Miklós előtt, 
aki meghívót kapott a magyar alkotmányt ehsmerő Ferenc József buda
vári koronázására. Az uralkodók és számúzöttek volt diplomatája, a fór-
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radalmak és szabadságharcok hajdani vitéze, immár franciaországi föld
birtokos és a vasútépítő vállalkozások gazdag élvezőjeként jött haza.

KésőTib felmérte azokat a nagy gazdasági lehetőségeket, amelyek csak 
úgy forrtak itt az országban. Megtudta, hogy a gyönyörű felső-magyar
országi birtok, Véghles, Esterházy herceg tulajdona, több mint 20000 
hektár, egy várkastéllyal együtt eladó. Miután bejáuta a hatalmas birto
kot, megvette azt a véghlesi várkastél)d;, amely II. Endre király idejében 
épült, és amelyet Nagy Lajos király öntött pompás formába, ahol Corvin 
Mátyás is meg-megpíhent vadászatain. Ebben a várban született Balas
si Bálint. Később megvásárolt egy másik földbirtokot is, a Pest megyei 
Gödöt (1437 hektár).

Nemeskéri-Kiss Miklós azonban csak nyaranta tartózkodott ma
gyarországi birtokain, a teleket az előkelő párizsi Saint-Germain ne
gyedben, a Varenne utca 41. szám alatti palotájában töltötte, nem 
messze a Matignon palotától. Házában gyakran megfordultak francia 
és magyar művész barátai, így Munkácsy Mihály, Zichy Géza, Remé
nyi Ede, Thaly Kálmán, Just Zsigmond, Teleki Emma, Hubay Jenő.

Magyarországon Nemeskéri-Kiss Miklós átvéve azt a kereskedelmi és 
ipari szellemet, Eunely a korabeh Franciaországot, de általában Nyugat- 
Európát jellemezte, azonnal nekilátott birtokai korszerűsítéséhez. Ibbb 
fűrészüzemet létesített véghlesi birtokán, fenyő és bükk faárut exportált 
Olaszországba, ahonnan déhg3Ümölcsöt hozott be. Rokfort-sajtot gyártó 
üzemet épített a 6000-es birkaállománya tejének feldolgozására. Palac
kozót létesített a birtokán fakadó természetes ásványvíz palackozására 
és megszervezte annak kereskedelnn forgalmazását.

Zseniális ötlete volt, hogy saját pénzérméket veretett munkásai és 
alkalmazottai fizetésére. Az érmék egyik oldalán az érték volt feltüntet
ve (forint, vagy fillér), a másikon a Nemeskéri-Kiss családi címer. A pénz
érmék verésének abban az idóüen megvolt a jogi alapja. Ezeket a pénze
ket a birtokán, az ő maga által létrehozott boltokban lehetett fizetőesz
közként felhasználni. Ezekben a boltokban a vásárlók mindent nagyba
ni áron kaptak, így a boltok közvetlen hasznot nem termeltek. Neki az 
volt a felfogása, hogy nem a boltok áruin kell nyerni, hanem a munkásai 
jól végzett munkáján. Alkalmazottai elégedettek voltak és hűségesek, 
mert juttatásaik ezáltal növekedtek. Ezekben a boltokban csak 
Nemeskéri-Kiss pénzérmével lehetett fizetni, de ha a vásárló úgy kíván
ta, becserélhette az érméket Ferenc József forintokra, azonos névérték
ben. Ez azonban igen ritkán fordult elő, mert az uradalmi boltokban 
jóval olcsóbban lehetett vásárolni, mint a környező falvak üzleteiben.
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A  véghlesi várkastély a XIX. század végén
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Nemeskéri-Kiss Miklós igen jellegzetes egyéniség volt, mindenek előtt 
és ellenére 1848-as Honvéd Ezredesnek tartotta magát. Holta napjáig 
sem hagyta másként szóhtani magát, mint „Ezredes úr!”, francia grófi 
címét még Franciaországban sem használta, itthon pedig természetesen 
nem. Soha nem akart semmiféle címet, rangot, vagy érdemrendet (Fe
renc Józseftől) elfogadni, a kiegyezés és a megkoronázás ellenére sem. 
Pedig akkoriban ezek a „kiengesztelő ajándékok” sűrűn hullottak a „meg
tért kurucoknak”. Azt mondta erről: ,Azt a kezet, amelynek nevében 
halálra ítélték és képletesen ki is végezték az embert, a megbékélés után 
megszorítani lehet, de megcsókolni soha.”

Ferenc József király tudomásul vette a már hazatért és magyarorszá
gi birtokos Nemeskéri-Kiss Miklós irányából megnyilvánuló „hűvössé
get”, melyet bizonyít egy anekdotába illő eset is: Egyszer a király Berlin
be utazva a véghlesi vár alatt húzódó vasútvonalon ment különvonatán. 
Véghleshez közeledve Ferenc József odafordult számysegédjéhez, Paar 
grófhoz: „Kedves Paar! Üzenje meg a mozdonyvezetőnek, hogy most egy 
darabig semmiféleképpen ne meijen sípolni -  amíg a vonat a véghlesi 
vár alatt halad el - ,  mert ez a Kiss Miklós még dühbe gurul és képes lesz 
kis erdész serege élén nekem hadat üzenni.”

Élete alkonyán sem akart engedni a neg5̂ ennyolcból: amikor egy had
gyakorlaton Albrecht folierceget gödi kúriájába szállásolták be, nem volt 
hajlandó kitűzni a fekete-sárga zászlót.

Magyarországi birtokain is gyakran megfordultak az akkor idóTc „nagy 
emberei”, így Orczy Béla báró. Irányi Dániel, Klapka György, Rutkayné 
Kossuth Lujza, Munkácsy Mihály.

Nemeskéri-Kiss Miklós levelezésének nagy részét 1945-ig a gödi kú
ria padlásán, ládákban elhelyezve tárolták. Ezek a második világháború 
végén a házat és a padlást szétdiíló szovjet katonák tevékenysége követ
keztében megsemmisültek. Egy részük azonban értő emberek közbelé
pésére (Kiss Zoltánné, (jkid, Klapka utca 10. sz. alatti laikos) a Magyar 
Honvédség Hadtörténeti Levéltárába került még 1957-ben.

A teljesség igénye nélkül néhány nevet fontosnak tartok megemhteni 
azok közül, akiknek Nemeskéri-Kiss Miklóshoz írott levelei ott megta
lálhatóak: Andrássy Gyula, Almásy Pál, Teleki László, Czecz János, 
Dunyov István, Eötvös József, Gorové István, Guyon Richárd, Haynik 
Pál, Horváth Mihály, Kossuth Lajosnak mintegy száz levele, továbbá 
Ihász Dániel, Kmetty György, Irányi Dániel, Klapka György, Lónyai 
Menyhért, Leövey Klára, Mock József, Perczel Mór, Türr István, Vetter 
Antal, Vükovics Sebő.



Gödi Almanach 29

Nemeskéri-Kiss Miklós franciaországi tevékenységére vonatkozó ira
tok, III. Napóleon császár irattárában voltak elhelyezve, mivel ezek az 
okmányok nagyrészt államtitkot tartalmazteik. Ez az irattár a Tuileries 
palotában volt, de sajnos amikor a palota a párizsi kommün alatt le
égett, azok megsemmisültek.

Nemeskéri-Kiss Miklós ezredes 1902. áprihs 27-én Párizsban halt meg 
és a villecerfi temetól)en lévő családi kriptában van eltemetve. Kriptája 
ma is megvan, gondozott és rendben tartott.

Just Zsigmond így írt róla: „Neve a magyar történet legfényesebb korá
hoz fűződik... Ott ragyog azokon a lapokon, amelyeknek olvasásával 
minden magyar szeme könnyel telik meg, s amelytől mindegyiknek lelkét 
büszkeség önti el.”

Harsányt Zsolt 1934-ben a Pesti Hírlapban -  többek között -  ezt írta 
Nemeskéri-Kiss Miklósról: „Általában megérdemelne ez a rendkívül tar
ka és érdekes életű ember egy részletesebb életrajzot.” így fejezte ki óhaját 
és talán szándékát. Igaza volt.

Gyermekei:
Aladár (1854-1930): Franciaországban élt. ElóTib diplomata, majd éle

te végéig Villecerf polgármestere volt. Nem nősült meg. Nagy szerepe 
volt atyja hatalmas frEmciaországi vagyonának elherdálásában.

Pál (1856-1928): O az egyetlen az ezredes gyermekei közül, aki Ma
gyarországon élt. Tanulmányait Franciaországban végezte a Sorbonne- 
on. 1882-ben már magyar országgyűlési képviselő. 1883-tól Császári és 
Királyi kamarás. 1895-1896-ban Zólyom vármegye főispánja. 1896 és 
1903 között földművelésügyi államtitkár. A Magyar -  Francia Irodalmi 
Társaság elnöke. ALipót rend Középkeresztjének és a sziámi II. osztál3ná 
Koronarend tulajdonosa. Felesége Szapáiy Veronika grófnő.

Margit (1861-1944): Louis Coudekerque-Lambrecht francia lovaskapi
tányhoz ment feleségül, akivel elzarándokolt Turinba Kossuth-hoz, vele 
egyébként annak haláláig levelezési kapcsolatban állt.

Miklós (1862-1931): Francia huszár ezredes volt és a Saumim-i lovas 
tiszti iskola tanáraként működött, majd ugyanezen intézmény parancs
noka lett.

Nemeskéri-Kiss Miklós száműzetése és házassága, a magyar-francia 
kapcsolatok, több nemzedéken át tartó, széles kiterjedésű hullámzásá
nak forrása lett.
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Gyüre János

Egy, az 1849-es váci csatában 
hősi halált halt tiszt gödi síija

Ez évben ünnepeljük az 1848-49-es Forradalom és Szabadsághairc 
kezdetének 150. évfordulóját. Ilyenkor az amatőr helytörténészek is 
fokozzák aktivitásukat az egész Európa számára figyelemfelkeltő ese
mények helyi vonatkozásainak kutatásában.

Gödöt -  úgy tudjuk -  elkerülték a Szabadságharc hadi eseményei. 
Itt nem volt csata, nem zajlottak még kisebb harci cselekmények sem. 
Azonban mivel ezen a területen ment keresztül már abban az idólDen 
is a Pest és Vác közötti országút, az Isaszegről, Gödöllőről a Honvéd 
Sereg Vác irányába való vonulása feltehetően nemcsak az Isaszeg -  
Gödöllő -  Veresegyház -  Orszentmiklós -  Vácduka -  Vác országúton 
történt, hanem igénybevették a Veresegyházát, Csomádot, Gödöt össze
kötő, ma is létező földutakat is.

Ezeken a földutakon elsősorban az előnyomuló Hadsereg zömét, 
balról -  Pest felől -  biztosító kisebb alegységek haladhattak. Ezek a 
„Gödi Csárdánál” (a mai Eüncsem épülete) kiérve a „nagy országútra” 
fordultak északi irányba Vác felé. így Gödöt is érintették, -  ha nem is 
jelentős mértékben -  a Szabadságharc eseményei.

Ezen a hadműveleti szempontból valószínűsíthető érintettségen kí
vül volt Gödnek egy abból az idődből fennmaradt emléke, eg>' ková
csoltvas kereszttel ellátott katonasír. Erre a sírra gyermekkoromból 
én is emlékszem, de pontosabban emlékezett a nálam kilenc eszten
dővel idősebb Dr. Andrási Imre, aki érdeklődéssel viseltetett Göd tör
téneti emlékei iránt és ezeket a „felfedezéseit” le is jegyezte.

Álljon itt Dr. Andrási jegyzete erről a katonasírról:
„... Megemlítem még, hogy Gödön is volt egy, a Szabadságharcból 

származó szép kis síremlék, amit vagy negyven éve (a jegyzet 1992- 
ben kelt) letöröltek a felszínről. A váci csatában meghalt egy fiatal 
lengyel herceg, akit itt temettek el. Nevére nem emlékszem.

Sírja a Kincsem autóbusz megállótól Budapest felé, pontosan az 
országút és a régi Megyei út (a mai Köztársaság út) kereszteződésénél 
volt. A Megyei út túlsó (déli) oldalán van a Kincsem telep, amelynek 
egy része ma is megvan. A harmincas években a kovácsoltvas kereszt
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és a sírt övező kovácsoltvas keret még megvolt és a sírt ápolták. A 
háború után, már csak a kereszt volt meg, később az is eltűnt. Még 
később autóbusz megállót létesítettek, és a kereszt kőkoloncát földgya
luval kilökték.

Egy ilyen kölöncöt láttam évekig a Duna felé a következő sarkon, 
talán még most is ott van.

Véleményem szerint ez a pusztítás a rettenetes politikai változások 
következménye.

A lengyel herceg sírjára azonban nagyon kevesen emlékeznek.
„Hullatja levelét az idő vén fája.
Terítvén hatalmas rétegben alája...”
(Arany János)
És idővel minden kiegyenlítődik, aminek felszínen tartására az em

ber nem tart igényt.”
így rombolta le az emberi beavatkozás a helyi történelmi emléke

ket. Göd még az országos átlagnál is jobban jeleskedett, hel5dörténeti 
értékeinek eltüntetésében.

Ez a hősi sír egyébként nem véletlenül került arra a helyre, amit 
Dr. Andrási megjelölt. Ugyanis ezen a helyen volt Göd egyik régebbi 
temetője, aminek létezését több, ezt a területet ábrázoló korabeli tér
kép is jelöl, és bizonyít.
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Bátorfi József

Campus Gödiensis

Évek óta foglalkoztat, kik is vagyunk mi itt a gödi térségben? a régi 
oklevelek csak a birtokosok neveit tartalmazzák, az egyetlen „közna
pi” elődünk nevét. Paksi János molnárét a török defter őrizte meg, 
miután nem kívánván megfizetni a rá kirótt török adót, megszökött 
és átment „hitetlen” területre. Más név nem is maradt fenn.

A kedves olvasó talál utalást arra, hogy Göd még pusztaként a 
sződi egyházközséghez tartozott, amikor azt a török dúlás után újra 
telepítették, azaz 1740-től egészen a XX. század elejéig.

De kik éltek itt a török dúlás után. Sződ plébánosa, Gedeon József 
tisztelendő úr volt szíves megengedni a betekintést a még latin nyel
vű első halotti anyakönyvbe. Az anyakönyv rovatai arról tanúskod
nak, hogy a sződi plébánia több, lassanként újratelepülő lakott helyet 
látott el szentségekkel, ezért a bejegyzések mindenkor tartalmazták 
az elhunyt származási helyét is.

A Campus Gödiensis, vagy magyarul Göd-puszta először 1775. no
vember 9-én jelenik meg. Eltemették Gáspár Imre 1 éves kisfiút. A 
második bejegyzés három év múlva történik, 1778. október 7-én. El
temették Komlósi Pál 4 éves kisfiút. A harmadik 1780. április 1-jén 
Komlósi Erzsébet volt, 1 éves. Majd három év múlva, 1783. december 
23-án temették el Doboss Antóniát, aki 39 éves volt. 1784. április 14- 
én Bottyán Ferenc hat éves Borbála leányát, 1790. június 8-án Raiget 
Ferenc 10 napos leányát és még ugyanazon év október 31-én magát 
Raiget Ferencet, aki ötven éves volt. 1796. december 4-én Zsitvai Fe
renc egy évesen, rá két évre, 1801. március 17-én Zsitvai Anna, szin
tén egy évesen halt meg. Huszonhat év alatt mindösszesen 9 halott. 
Lehet, hogy egy részük úton járó lehetett és a Gödi Csárda (ma Kin
csem) északi oldalától talán kétszáz méterre lévő dombon volt első 
temetőnkben (lásd Gödi Almanach 1997 hátsó borítóján lévő térké
pet) nyugszanak a mai kis akácerdő fái alatt, a mostani Kínai ven
déglővel szemben, ahol az 1849-ben hősi halált halt lengyel tisztet is 
eltemették. De az is lehet, hogy ezen halottak a csárda alkalmazottai 
közül kerültek ki.

A temetések száma 1802-től kezd rohamosan növekedni. Ebben az 
évben kilencen kerültek az anyakönyvbe. Pohárdi Anna, Szakács Já-
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nos, Szőllősi Ádám egy éves Ádám fia és három éves Erzsébet leánya, 
Szecskófalvi Mária, Mészáros Éva és Hrabarskó Ádám. 1803-ban 
tizenhármán hatlak el. Mindjárt január elején négy naponként egy
más után az Imre család gyermekei, Márta 14 évesen, Anna 5 évesen, 
Barbara 3 évesen. Őket követték Bástyi Katalin, Hajser Ilona, Brandt 
Katalin, Rózsás Mátyás, augusztusban a két éves Imre Judit, Princz 
Magdaléna, Szakács Ferenc és Urbán Rozália. Ez utóbbi volt egyedül 
felnőtt korú, 34 éves. A többi gyermek, sőt csecsemő.

A családnevek számának növekedése azzal magyarázható, hogy a 
Grassalkovich birtok bérlője Majerfy József kiszélesítette korszerű 
gazdálkodását, vagyis továbblépve a mezőgazdasági primer termelés
től meghonosított egyes a korra jellemző, kézimunka-igényes élelmi- 
szeripari ágazatokat. Az ágazatok neveit a dűlő nevek őrizték meg. A 
baromfi tartást a „Pulykaház”, a sörgyártást a „Komlókért”, a selyem
gyártást az „Eper allé”, az „Oltványos”, a „Pálinkafőző”, a „Dohányos” 
és a „Dinnyés” elnevezések magukért beszélnek.

1804- ben egy „talált” ismeretlen férfit, majd Bazsi Erzsébetet, Var
jú József „uxorát” (feleségét) temették.

1805- ben Sütő Anna 20 évesen, Fábri Éva egy évesen, majd három 
nap alatt a három Koczián gyermek, az 1 napos Katalin, a 4 éves 
Mihály és a 2 éves Ferdinánd haltak el.

1806- ban Schinán Anna és Bratkovics István került a temetőbe. 
Mindketten csecsemők voltak. 1807-ben Majerfy József 8 hónapos 
András fia, majd a 70 éves Ruczky Erzsébet, a 25 éves Laczkovics 
Mária halt meg. A többiek, Pulovics Mária és Puzsalya István csecse
mők voltak. 1808-ban Oláh Barbara, Prerzko Katalin, Mihál3d Erzsé
bet, Jelentsik Mária és Pál Ádám, 1809-ben Hornyik Márton, Kársor 
Katalin és Kiss Anna;

1810- ben Holubcsek Katalin, Bubán János, Manda György, Busor 
János, Kovács Erzsébet;

1811- ben Ferik Anna, Krivcsák Anna, Kársor Mária, Molnár Er
zsébet;

1812- ben Jákob Rozália fél éves, Tőzsér Katalin nyolc hónapos. 
Szekeres Mihály egy éves. Pasa András egy éves;

1813- ban Mészáros János;
1814- ben Poros János, Tsotyi János, Zéman János, Zéman József, 

Zéman Barbara (kettő, négy és hét évesek voltak), Paár Julianna és 
Tőzsér Márton 18 napos;

1815- ben Brandt Mihály és Nemes István;
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1816- ban Zsiga Júlia, Tőzsér József két hónapos, Morvái István;
1817- ben Szerencsés Mihály, Susek János, és a négy éves Mada

rász Éva;
1819- ben Petiik József és Szabó Kálmán 68 éves (1810 óta az első 

felnőtt, sőt idős ember), Lipsik Mihály, Erdélyi Mária, Madarász Éva 
három hónapos, és egy zarándok, Kliarsik Gyula;

1820- ban Oláh János, György György, Pataki Anna;
1822- ben Mészáros Pál, Deák Mária, Preskó Erzsébet;
1823- ban Venczel Márton, Bubán János, Laczkó Veronika, Benke 

Mihály és egy felnőtt, a 72 éves Palotai József került a halotti anya
könyvbe.

1824. február 13-án meghalt; „Nobilis D. Josephus Majerfy vir D. 
Antónia Speckner anno 49”, vagyis nemes Majerfy József úr, Speckner 
Antónia úrhölgy férje, 49 évesen. Azon a bizonyos harangon rögzített 
gyermek nevek közül ekkorra Ferenc fia már felnőtt férfi lett. Jó gaz
da és jó hazafi vált belőle is. Méltó utóda atyjának, vagy atyja eszme
társának az ügyvéd Horváth Jakabnak, és méltó kortársa Széchenyi 
Istvánnak, Sina György Simonnak. Az ő keresztnevét ismerik ma szerte 
a világon a „Feri-hegy” névben, hiszen Rákoscsabát is ő birtokolta, de 
Majerfy szőlő volt az egész Budai-hegyoldal a mai Déli pályaudvartól 
a Farkas rétig.

Még latin nyelven történt az anyakönyvezés 1836-ig, amikor is az 
Eikkori sződi lelkész. Fejér István az alábbiakat jegyezte be: „O Excellen- 
ciája, a Váci Püspök, M. Gróf Nádasdi Paulai Ferenc Cs Ks, (császári 
kamarás) a Hétszemélyes TV Szék bírója, Komárom Megye örökös főis
pánja az 1832, ’33, ’34 esztendőkben tartott országgyűlési határozásnak, 
mely a magyar nyelv terjesztését érdekli, következésében rendelni ke
gyesen méltóztatott, hogy az 1836. Évnek Szent Mihály hónap első nap
jától kezdve jövendőbben minden egyháznak Anya Kön}^ei magyarul vi
tessenek, ennek rendiben tehát folytatódik eme Anya Könyv is magya
rul egy más, új kön}^ben, mely a megholtak neveit foglalja magában.

Kelt. 1836. 30 aug.”
1836. szeptember 1-ig összesen még nyolcvanhárom esetet jegyez

tek be. Közülük harminc érte meg a felnőttkort és csupán öten halad
ták meg a 60. életévet.

Lehet, hogy az olvasó sokallja, de kötelességem leírni a neveket. 
Vannak közöttük olyanok is, amelyek még ma is ismerősen csengnek, 
amelyeket még ma is viselnek. Hátha segítünk valakinek rátalálni 
gyökereire? Ki tudja?
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1824- ben még elhunyt Szerencsés Erzsébet egy hónapos, Lévai Jó
zsef 68 éves;

1825- ben Győri Mária, Hocska János, Helembai Mária, Petrn}ák 
Anna;

1826- ban Olá Barbara (SIC!), Szerencsés József két éves, Csáki 
Erzsébet, Fiók András, Szerencsés Barbara 21 éves, Zelesi Mária;

1827- ben Drenyovszky Rozália, Szerencsés János 12 éves. Kosiár 
Mihály, Antal Mária, Bubán István hat hónapos. Bubán Erzsébet 3 
éves;

1828- ban Fülöp Terézia, Dobos Mihály, Poros Anna, Palkovics Já
nos, Bugyai Ignác, Petskó János;

1829- ben Varga István, Gábor Éva, Petrovics György, Bürk János, 
Dobos Mihály, Lipták György, Hmotkó Sándor;

1830- ban Lipták Katalin, Csányi József, Budai Antal, Potos Ta
más, Juhász Anna, Dusek Johanna két éves, Dusek Ferenc 40 éves. 
Kosárka Bemát, Szakács Erzsébet;

1831- ben Gábor Adám, György Margit, Szászi István, Tímár Már
ton, Koller Károly, Szekeres Veronika, Pintér János, Nagy Márton, 
Petrovics Károly;

1832- ben Nábelek Márton, Csepregy József, Proteskó János, Sze
rencsés János, Takács Erzsébet, Szemlész János, Inhaseny János, Kocó 
Márta;

1833- ban Budai Katalin, Kovács Anna, Kökény János, Melek Lő
rinc, Tichter Mária, Révay Anna;

1834- ben Bátsi István, Kneidl Veronika, Palkovics Erzsébet, Bá
nyai Rozália, Hugyec István, Hmetykó Barbara, egy az országúton 
talált ötven év körüli ismeretlen férfi holttestét 48 órán belül eltemet
ték, Balázs Mihály, Cseri Erzsébet, Mihalecz Klára, Poros Mária, 
Farsangh Ferenc, Mihalecz Adám, Imre Veronika, Révai Erzsébet, 
Básty Mária;

1835- ben Berzentzy József, Tarján József;
1836- ban Balázs Erzsébet, Tarján György, Hovány Amália, Raszna 

Rozália, Hlaszár Anna, Csáky Ilona, György György, Csáky Mária. 
Ezen legutóbbi évfolyamból az első személy kivételével a többit már 
az új, magyar nyelven írt anyakönyvbe jegyezték be, amely az 1837- 
1883-as esztendőket öleli fel. Érdekessége, hogy 1847-ig a hónapok 
neveit is az akkori magyar szokásoknak megfelelően írták, pl. a szep
tember Szent Mihály hava volt. 1847. január 1-jétől újabb intézke
désre a ma is használt hónap neveket írták.
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Ez a második kötet a jövendőbeli múlt kutatóknak már statisztikai 
elemzésekre is lehetőséget ad. Ebbe jegyezték be az első halálos köz
lekedési balesetet is, azt követően, hogy 1846-ban megindult a vasúti 
közlekedés, és már akkor sem hitték el az úton járók, hogy a „vasúton 
nézni kell az embernek”, mert ugyan a lokomotívnak világít a „sze
me”, de nem lát vele! Ebben a második kötetben jelennek meg a cseh 
és morva családnevek. A vasúti szolgálat hozta őket ide, majd a het
venes években az angol nevek, amikor a Gödi Csárda angol telivér 
versenylovak tréning-telepévé alakult. Még évtizedek teltek el, amíg 
alábbhagyott az a rettenet, hogy egy járvány esetén egész családok 
pusztultak el, de a kicsinyek szinte kivétel nélkül.

A megtisztított pusztai temető
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Pártos Judit

Posták, postások Gödön

A történetírók szerint az első, hetenként 
egyszer Bécs és Buda között közlekedő posta
járatot 1523-ban indították meg. A század kö
zepétől már több magyarországi posta-fővo
nal létezett. A postaszolgálat joga a pozsonyi 
Paar Péter postamesteré, majd családjáé és 
velük megosztva a Bornemissza családé volt.

1705-ben II. Rákóczi Ferenc magyar postai 
rendtartást léptetett életbe. Tekintettel az elő
ző kori osztrák postaszolgálatnál tapasztal

takra, elrendelte, hogy halállal büntetendő az a postamester, aki le
velet felbont, avagy egy-egy levélbe más levelet is becsempész.

A magyar posta Ausztriától való teljes függetlenítésére az első és 
sikerre vezető lépéseket 1888-ban Baross Gábor, a közmunka és köz
lekedésügyi tárca vezetője tette meg. 0  honosította meg a postataka
rékpénztár intézményét, a posta hatáskörébe vonta a morze távírót, a 
Puskás fivérek telefonhálózatát, valamint a telefon hírmondót, amely 
alapja lett a posta rádiószolgálatának, így az előfizetési díjak kezelé
sének is.

A helyi történelmi emlékekről a Gödi Almanach 1996. évi köteté
ben Bátorfi József írásából megtudhatjuk, hogy a Göd mellett elhala
dó országúton 1752-től hetenként személyszállító delizsánsz és 1825- 
től gyorsposta közlekedett. (A delizsánsz a személyszállítás mellett 
vitte a leveleket, a gyorsposta viszont külön postalegénnyel, állomá
sonként váltott lovakon haladó postamenet volt.)

Mielőtt a közelebbi múlt helyi történetének írását elkezdem, men
tegetőznöm, magyarázkodnom kell. Az 1920 és 1956 közötti évekről 
szóló mondanivalóm elkerülhetetlenül szubjektív, ugyanis ezen idő
szak postatörténete jórészt édesanyám élettörténete is. Gazdagabb is 
lesz, amit erről az időszakról írhatok, a megőrzött családi iratok, édes
anyám és sokan mások -  akiknek ezúton mondok köszönetét -  elbe
szélései, vagy saját emlékeim alapján. Talán a közeli évtizedeket az 
olvasók jobban ismerik, így kisebb lesz a hiányérzetük. Vagy remél-
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hetjük, hogy nálam hozzáértőbb szerző tollából egy következő Alma
nachban elolvashatjuk az „újkori” postatörténetet.

A felsőgödi postáról, postásokról kevés közvetlen ismeretre leltem. 
Ezért örömmel és köszönettel használtam fel a Gödi Almanach 1996. 
évi kötetében Kisbaczoni Benedek Csaba írásának vonatkozó részét is.

Érdekességként bemutatok egy részletet a „Posta és Távíró Évkönyv 
1928. Évre” c. kiadványból.

HASZNOS TUDNIVALÖK
a postát, távírdát, távbeszélőt használó közönség

részére.

Mire használhatom a postát?
A postával szállíthatok levelet,. levelezőlapot, nyomtatványt, 

ideértve a vakok használatára készült domború írásokat, hírlapot 
és folyóiratot, árumintát, üzleti papirt, értéklevelet, éitékdobozt, 
csomagot; küldhetők posta- vagy távirati utalványon másnak 
pénzt; utánvétel, v.agy a postai megbizás utján behajthatom 
adósomtól követelésemet; külföldi viszonylatban előfizethetek 
hirlapokra és folyóiratokra; befizethetek nála korlátlan összegig 
valamely posta takarékpénztári csekkszámla javára pénzt, vi
szont csekkszámlám terhére bárkinek, bármely postahivatalnál 
pénzt fizettethetek ki, postatakarékpénztári betétkönyvre be
cs kifizetéseket végezhetek s igénybe vehetem közvetitését a 
postatakarékpénztár utján történő értékpapir vásárlásoknál és 
eladásoknál; a postánál lebélyegeztethetem a kincstári és 
magánváJtó űrlapokat; beválthatom egyes magv'ar állampapírok 
esedékessé vált kamatszelvényeit; végre válthatok ki nála a sze
mélyazonosságom igazolására szolgáló igazolójegyet is. Ezenkivül 
igénybe vehetem őt hirdetéseknek, reklámoknak a postahivatalok
ban történő kifüggesztésére is.
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A századforduló és a század első évtizedei

A Nemeskéri birtokon lévő „Göd” postabélyegzőjű postahivatal a 
gazdasághoz tartozó alkalmazotti lakások egyikében volt. (A terüle
tet bemutató vázlatrajzot és ismertetést olvashattunk a Gödi Alma
nach 1996. évi kötetében.) Vezetője Adametz István valószínűleg ta
nítóskodásával egyidejűleg, az 1890 körüli években kezdte meg pos
tai működését. Az emlékezők szerint ezen a postán morze-távírógép 
is volt, szolgálata 9-12-ig és 2-7-ig tartott. A leveleket, csomagokat a 
vonatokhoz kapcsolt „mozgóposta kocsi” hozta-vitte. (Az előző kis rajz 
ilyet mutat be.) A Göd postára érkező küldeményeket gyakran az is
merősök juttatták el szívességből a távolabb lakó címzetteknek. A 
postahivatal -  mondhatjuk tehát: egyszemélyes volt.

Számunkra, gödiek számára ebből az idő
ből igazi érték ez a „Göd, 905” keltezésű pos
tai bélyeg.

Az ilyen korona és turulmadár rajzolatú 
különböző értékű bélyegeket 1900. január 1- 
jén hozták forgalomba. 1916-ig újabb, más 
ábrázolású bélyeget nem is készítettek. Ér
dekesség az is, hogy a postai bélyegzőn az 
évszámot akkoriban az évezred nélkül három 
számjeggyel jelezték.

Felsőgödön 1910. november 27-én kezdte meg működését egy pos
taügynökség. (Az ügynökség korlátozott szolgáltatásokat végző, egy
szerűsített elszámolású, naponta két-három óra hosszat n5Ütva tartó 
posta.) Feladatait Eisler Emilné végezte a lakosság által fizetett kül
dönc segítségével. Ez utóbbira azért is szükség volt, mert a mozgópos
tával való kezelés Felsőgöd helyett a gödi postahivatalra hárult, s az 
érkező küldeményeket onnan kellett elhozni, illetve továbbításra oda 
kellett elvinni. Az ügynökség létrehozása előtt a felsőgödiek postai 
ügyeiket a gödi postahivatalban intézhették el.

Néhány évvel később az ügynökség a Vasúti fasorra költözött, ve
zetői pedig Pogány Eleonóra és Sütő Miklósné voltak.

Az első postahivatal 1919-ben létesült a Kacsóh Pongrác utca 25. 
szám alatt. Vezetője -  a harmincas években bekövetkezett haláláig -  
Schőner Mária volt.



40 Gödi Almanach

Különböző források arról szólnak, hogy Alsó-Kisgödön az 1920-as 
évek közepén postaügynökség működött. Létesítésének pontos idejé
ről, helyéről, vezetőjéről nem sikerült adatokat találni.

Édesanyám, Noge Jolán, akinek akkor már volt postakiadói szak- 
képzettsége és gyakorlata, 1920-ban jött Gödre Adametz István pos

tam esterhez, hogy 
munkájában segítsen. 
(A postamester ugyan
is még akkor is tanított 
a pusztai iskolában.) 
Adam etzné, Mariska 
néni és édesanyám föl
diek, s a családok ba
ráti kapcsolatban vol
tak, ennek révén 
Adametzék édesanyá
mat családtagként fo
gadták magukhoz. Ez a

A  göd-pusztai postahivatal az 1920-as években kÖlcsÖnÖS Szereteten
kívül abban is megnyil

vánult, hogy időnként, pl. egy tál süte
mény elkészítése erejéig a konyhába he
lyeződött át a postáskisasszony munka- 
területe. A jó kapcsolat évtizedekig, az 
Adametz házaspár haláláig megmaradt.

A postai forgalom nem lehetett na
gyon megterhelő, de a hivatalos órák 
(aminek pontos határait nem tudom) 
alatti jelenlétre a főnök és az ügyfelek 
természetesen igényt tartottak, nem be
szélve a morze-távírdáról és az időTcöz- 
ben már Gödre is beszerelt telefonról, 
amelyeknek szolgálati ideje 7-21 óráig 
tartott.

A levelek kézbesítésére, a postazsák
ok, csomagok szállítására volt küldönc.
Sokszor előfordult azonban -  ahogy 
édesanyám mesélte - ,  hogy egy kelle- Az első postahivatal ma
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mes séta kedvéért maga vitte a postazsákot a gödi vasútállomásra, 
hogy a kijelölt vonatnál a postakocsiba feladja.

A II. világháború Gödre éréségi terjedő időszak

1927. november 1-től Adametz István lemondott a postamesterség
ről. Helyetteseként ideiglenesen munkatársát, Noge Jolánt bízták meg. 
Egy hónappal később a gödi II. osztályú postahivatalhoz postames
terré özv. Koch Imrénét nevezték ki. Bizonyos feladatokat -  pl. a moz
gópostával való kapcsolattartás -  a gödi és az ugyanekkor létesített 
alsógödi hivatal együttműködve látott el.

Ismereteim a göd-pusztai postahivatalról ezzel véget értek. Törté
netének befejezéséül idézem a Gödi Almanach 1996. évi kötetében 
Gyüre János: A göd-pusztai gazdaság központja 1944 elején c. írását 
(93. 0 .): postahivatal ebben az épületben 1940-ig működött. Utolsó
postamestere Kön3rves-Tóth Lajosné, Mudry Mária volt.”

Az 1920-as évek első felében Göd és Kisgöd -  Sződ anyaközségtől 
elválva -  Alsógöd néven önállósult több, mint kétszáz lakóházzal és 
mintegy 1500 lakossal. A jómódú fővárosiak körében is egyre kedvel
tebbé vált, épültek a nyaralásra szolgáló villák.

A település fejlődéséhez szükséges volt a szolgáltató intézmények 
kiépítése is.

1927-ben Noge Jolán megpályázta az Alsógödön újonnan létesíten
dő postahivatalt. Alkalmasságáról a szakmai oklevélen kívül orvosi 
és elöljárósági erkölcsi bizonyítván}^; kellett bemutatni. Az eredményről 
idézek a M. Kir. Kereskedelmi Miniszter hozzá címzett, 1927. decem
ber 13-án kelt leveléből: „Kinevezem Ont az alsógödi (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegye) IV. osztályú postahivatalhoz m. kir. postamester
ré. Ebben a minőségében a postahivatali és a postatakarékpénztári 
teendők kifogástalan ellátásáért, az irodai szerek és irodai bútorzat 
beszerzéséért és azok jó karban tartásáért a következő járandóságot 
kapja: fenntartási költség címén évi hétszázhatvannyolc (:768:) Pen
gőt. ... Az alsógödi postahivatal kezelését folyó évi december 16-án 
tartozik átvenni. ... Elvárom, hogy szorgalma és rendszeretete által 
bizalmamra magát érdemessé teszi és tapintatos eljárással, valamint 
szolgálatkészségével oda fog törekedni, hogy a közönséggel minden
kor a legjobb viszonyt tarthassa fenn.”

Azt hiszem itt most szükséges egy rövid szakmai magyarázat. 1945 
előtt a postahivatalok közül csak a városokban lévők voltak az állam
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saját kezelésében. Ezek voltak a kincstári postahivatalok. A közsé
gekben a posta működését és fenntartását szerződéses vállalkozóra 
bízták: postamesterre, vagy postaügynökre.

A postahivatalok forgalmuk szerint voltak I-IV. osztályba sorolva. 
A postamester alkalmazottaival magánszerződési viszonyban volt, a 
fenntartási díjból fizette a megállapodásuk szerinti munkabért és 
munkájukért övé volt a felelősség. Ezek a postamesterek és alkalma
zottaik nem részesülhettek azokban a kedvezményekben, melyek az 
állami tisztviselőket megillették. Ezen túlmenően postás magánnyug
díj-biztosító egyesülethez tartoztak, oda fizettek nyugdíjjárulékot.

A „IV. osztályú postahivatal” a legalacsonyabb forgalmú fokozatot 
jelentette. A hivatalos órákat is ehhez igazodva szabályozták. Hét
köznap délelőtt 8-10, délután 16-18 óráig lehetett az alsógödi postát 
felkeresni levél-, csomag-, pénz-, táviratfeladás céljából, vagy telefo
nálási szándékkal. Vasárnap és ünnepnap 8-8.30-ig csak a hírlapo
kat, folyóiratokat, levélküldeményeket vehették át az érdeklődő ügy
felek. Ekkor a postamesternő még egymaga láthatta el a szolgálatot, 
a munkához persze levélkézbesítőre szükség volt. Egy 1930-as kelte
zésű feljegyzés szerint azonban az ügyfelek kiszolgálásához (bélyeg
árusítás és hasonlók) már kisegítőt kellett alkalmazni. A postahiva
tal megnyitásának igazolásául íme egy „elsőnapos” aláírás és bé
lyegző.

A postahivatal elhelyezését bérlet útján biztosították éspedig a mai 
Pesti út 75. sz. ház Vác felé eső végében (a József Attila Művelődési 
Házzal szemben). Ebben az épületben működött 1928-ig az iskola és 
itt végezte munkáját a jegyző is.
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A postaigazgatóság 
1926-ban megvásárolta 
azt az épületet, amely
ben Felsőgödön a pos
tahivatal je len leg  is 
működik (Ady Endre út 
36.). A szükséges átala
kítások után még ab
ban az évben üzembe 
helyezték a hivatalt, 
bár a távírdával és a te
lefonközponttal való 
bővítés később történt 
meg. A postam ester
változatlanul Schőner Mária volt. Feltételezhető, hogy ez a postahi
vatal is kezdetben IV. osztályúként működött, napi néhány órás 
nyitvatartással, de 1928-ban emelkedő forgalma következtében már 
II. osztályú minősítése volt és hosszabb ideig tartott szolgálatot.

Postahivatal a Pesti úton 1927-ben

Az alsógödi posta történetét most családi vonatkozásokkal kell ki
egészítenem. Édesanyám kinevezése után néhány évvel férjhez ment 
az Alsógödön tanító Pártos Gyulához. Később gyermekkel (velem) 
bővült a család és a postahivatalhoz kezdettől fogva tartozó, egy kis 
szobából álló lakás szűkössé vált.

Akkoriban szokás és ésszerű szokás volt, hogy a postamester hiva
tala és lakása egy helyben legyen, sőt édesanyám kinevezési okmá
nya azt is tartalmazta, hogy a hivatal áthelyezésére -  részletes is
mertetést csatolva -  engedélyt kell kérni. Szüleim anyagi lehetősége
iket messze meghaladva, jelentős bankkölcsön igénybevételével 1933 
kora tavaszán megkezdték a Pesti út és a XXI. (most Alkotmány) 
utca sarkán az építkezést. 1933 októberében erre az új helyre költö
zött az alsógödi postahivatal, ahol egy szép nagy irodahelyiséget és az 
ügyfeleknek egy várót vett birtokba. A tágas hely lehetővé tette, hogy 
egy 100 előfizetőt kiszolgáló telefonközpontot is beszereljenek. (Ab
ban az időben ugyanis a telefon-előfizetők csak a postai központ, illet
ve kezelőjének közreműködésével léphettek kapcsolatba azzal, akivel 
beszélni akarjak, akár helyben, akár másutt lakott a hívott.) A szá
zas központ teljes kihasználására irányuló igény folyamatosan lét-
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rejött az állandó lakosok, az iparosok, a kereskedők és a nyaralók 
köréből.

Az 1929-1933-as világgazdasági válság után Alsógöd község is len
dületesebb fejlődésnek indult. Ezzel lépést tartva a kezdetben IV. osz
tályú alsógödi postahivatal egyre magasabb osztályokba lépett. Már 
nem csak egy-két óra volt a hivatalos idő, hanem egész nap folyama
tos, a délután öt órai zárásig. A telefonszolgálat hétköznap, vasárnap 
egyaránt 7-21 óráig tartott. A morze távírda kiment a divatból, a táv
iratokat a telefonközponton keresztül továbbították. A postamester 
mellett egy, de inkább két irodai alkalmazott (ún. postakiadó) és két 
levélkézbesítő végezte a munkát. A postamester munkaideje még így 
is sokszor az éjszakába nyúlt az ügyiratok elintézése miatt, vagy a 
havi zárások idején.

A göd-pusztai postahivatal meg
szüntetése után még 1940-ben Köny
ves Tóth Lajosné, M udry Mária 
Alsógöd Kertvárosban az Áldás u. 41. 
sz. (ma Béke út) alatti bérelt helyi
ségben nyitott postahivatalt. Két év 
múlva Nickerl Istvánné vette át a hi
vatal vezetését, amely ezen a helyen 
1954-ig működött.

Nagyon valószínű, hogy a felsőgödí 
postahivatal ebben az időszakban ha
sonlóképen fejlődött, mint az alsógödi. 
Ez annál is inkább elképzelhető, mert 
az 1930-as népszámlálás adatai sze
rint Felsőgödnek kétszer annyi lako
sa volt, mint Alsógödnek. Schőner 
Mária halála után Seres András lett 
a postamester, akinek felesége is a 

Az új alsógödi postaépület 1937-ben postahivatalban dolgozott.

Talán van olvasóm, aki még emlékszik néhány alsógödi postásra, 
akiket ebből a régmúlt időből név szerint megemlítek. Teszem ezt azért 
is, mert azután, hogy az alsógödi postahivatalból elmentek, barátilag, 
családilag később is visszajártak és akik még élnek, a „főnöknő”, édes
anyám halála után a mai napig engem is megtisztelnek barátságuk
kal és szeretetükkel.
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Közel egy évtizedig volt postakiadó Badalay Ödön, aki később Érd 
legnagyobb postahivatalának vezetője lett. Felesége Raffai Erzsébet 
is az alsógödi postahivatalban tanulta meg a postai munkát. Kedves 
barátnőm a mai napig Vértesi Erika, akit a háború sodort el viszony
lag rövid itt töltött idő után, majd a domon5d postahivatalt vezette 
nyugdíjba vonulásáig. Sok hasznos segítséget nyújtott a telefonálás 
fejlesztésében, a zavarok elhárításában Berta Sándor vonalfelvigyá
zó. Lehetőleg jó, de a háborús években olykor szomorú hírt kézbesí
tett egy évtizeden át az alsógödieknek Turza József bácsi, aki még a 
háborús napokban is segítségünkre volt.

1944-1945 és az azt követő időszak

A frontvonal közeledtével 1944. december 7-én a Postaigazgatóság 
a Vác-Budapest útvonalon érintett valamenn5á postahivatalnál a na
gyobb értékeket összegyűjtötte, és autóval Budapestre menekítette, 
így például a nagyobb bélyegkészleteket, bélyegzőket, zsákzáró laka
tokat, stb. Pénzt általában csak kézi-pénztári szükségletekre tartot
tak a hivatalok, a napi bevételt folyamatosan beszolgáltatták és a 
mozgóposta szállította el, illetve hozta a helyi kifizetésekhez szüksé
ges, naponta igényelt összeget. A menekítéskor tehát jelentős össze
gű pénzszállításra nem volt szükség. Mivel az ezt követő napokban 
már a vonatok sem jártak, a postaszolgálat lényegében megszűnt, 
pontosabban egy rövid ideig még a telefonra korlátozódott.

A december 9-én kezdődő és néhány napig községeinket közvetle
nül sújtó harci cselekmények tudomásom szerint a felsőgödi postahi
vatalban komolyabb kárt nem okoztak. Az alsógödi hivatal viszont e 
szempontból szerencsétlenebb fekvésű volt. A Budapestet körülvevő 
ún. védelmi páncélos árkot az épület előtti utcában ásták, közelében 
robbantottak, stb. A háborús károsodás (belövések, repedések, tető
cserepek összetörve a földön, az ajtószárnyak leszerelve a futóárkok 
tetején) nem csak tulajdonosként volt fájdalmas és elkeserítő, de emi
att az épületben való tartózkodás jó sokáig lehetetlen volt.

1945 február folyamán Alsógöd község közigazgatási vezetőinek 
segítségével, akik cserepet utaltak ki, munkaerőt küldtek, az épüle
tet a körülményekhez képest alkalmassá lehetett tenni arra, hogy 
napi két óra hosszat Pártos Gyuláné a postahivatalt nyitva tartsa.
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Ismét egy személyes kitérő. Ezt a nehéz időszakot édesanyám ha
diözvegyként küzdötte végig. Édesapám ugyanis 1944 októberében 
az orosz fronton hősi halált halt.

Abban az időben az emberek minél hamarabb életjelt vártak 
szeretteiktől, illetve küldeni akartak magukról. A vasúti közlekedés 
megindulásával a levélforgalom megkezdődhetett. Egy 1945. március 
6-i keltezésű, Budapestről érkezett válaszlevél alapján arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a levelek Alsógödről valamikor február végén kel
hettek útra. A telefonvezetékek helyreállítása későbbre tehető.

Az emberek előbb említett vágyaihoz kapcsolódó, szívet melengető 
történetet hallottam. Közreadom. Egy édesanyáról szól, leánykor ne
vén Rákóczi Juliannáról, aki a vasútállomáson áthaladó fogol}^onat- 
okból kidobott levélkéket összeszedte és borítékba zárva elküldte a 
hozzátartozóknak. Több, mint fél évszázad távlatából is. Isten áldja 
meg érte!

Körülbelül a II. világháború befejezésének idejére, a május közepi 
napokra emlékszem, amikor az otthonunk beköltözhető állapotba ke
rült és a korábbinál jóval kisebb létszámú postai személyzet rendsze
res munkába kezdett. A hivatalos idő hónapról-hónapról folyamato
san bővülve 8-12, 14-18 óra lett, a telefonszolgálat azonban nem tar
tott déli szünetet. Ünnepnapokon 8-10 óra között lehetett telefonálni. 
Édesanyám segítsége ebben az időben Nemesfalvi Katalin volt, aki 
már 1945 előtt is az alsógödi postán dolgozott.

Bizonyára hasonló volt a felsőgödi postahivatalnál is 1945-ben a 
szolgálat megkezdése, illetve a további folytatása, amely változatla
nul Seres András postamester nevéhez fűződött.

A továbbiakban néhány, a postai tevékenységet általában érintő 
jelenséget, változást említek, ezért ezeket az alsógödi és a felsőgödi 
hivatalt illetően külön-külön szükségtelen részleteznem. Ezúttal is 
az időrend betartására törekszem, így lehetséges, hogy fontosabb té
nyezőket megelőznek kevésbé jelentősek.

Az 1945 utáni időszakban élhettük át pénzünk rohamos elértékte
lenedését. Azért, hogy az inflációt követni lehessen, úgyszólván tíz 
naponként adott ki a Posta új bélyegeket. Az itt bemutatott az utolsó 
sorozatba tartozott és felhasználásának dátuma a postabélyegző ta
núsága szerint a pengő életének utolsó előtti napja. Két nappal ké
sőbb, 1946. augusztus 1-jén már néhány filléres bélyeget ragaszthat
tunk leveleinkre, lapjainkra.
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Az államosítás a postát sem kerül
te el. 1947-ben megszűnt a vidéki pos
tahivatalok vállalkozási jellege (ahogy 
erről a korábbiakban írtam), vala
mennyi postai dolgozó állami alkal
mazott lett. Egy postamester szakmai 
gyakorlatának hosszától függően fel
ügyelő, főfelügyelő, vagy főellenőr be
sorolást kapott. (Nemrég hallottam, 
hogy 1994 óta ismét működhetnek 

magánvállalkozásban postahivatalok.)
A lakosság tulajdonában lévő telefonok száma a háborút követően 

jelentősen visszaesett, többek között azért is, mert a korábbi nyara
lók jelentős része nem járt, nem járhatott vissza. A telefonhálózat 
újjáépítése is lassan haladt. Ezért a háború előtti, községenként száz 
körüli előfizetői létszámot csak évtizedek múlva lehetett újra elérni. 
1948-ban például Alsógödön és Felsőgödön egyformán 4-4 előfizető 
neve szerepelt a telefonkönyvben. Nyilvános telefonfülkét az utcákon 
ebben az időben nem helyeztek el, ilyen csak a postahivatalokban 
volt. (Emiatt nem egyszer éjszaka a lakásunkba csöngettek be az 
emberek azzal a kéréssel, hogy sürgősen telefonáljunk mentőkért. 
Édesanyám ezt természetesen megtette.)

Rendkívüli események, pl. természeti katasztrófa bekövetkeztekor 
folyamatos éjjel-nappali telefonszolgálatot kellett tartani, amelyet a 
hivatal valamennyi dolgozója felváltva látott el. Polgárdi Lajosné, 
Király Edit emlékszik, hogy az 1963-as, Csornád felől Alsógödre zú
duló árvíz idején ő is be volt osztva éjszakai ügyeletre. A szomorú 
eseményt a Gödi Almanach 1996. évi kötetének 7. oldalán látható 
fényképek idézik fel.

1968-ban a felsőgödi postán korszerűsítették a telefonközpontot, 
100 előfizető kapacitással. Az alsógödi előfizetőket is ehhez a köz
ponthoz csatlakoztatták úgy, hogy az 51-gyel kezdődő számok jutot
tak nekünk. (Saját telefonom száma ekkor változott 12-ről 62-re.) 
Hecsei Ferencné személyében külön távbeszélő kezelő végezte a mun
kát, mivel ez még kézi kapcsolású központ volt. A hivatalos időn kívü
li órákban az akkorra létrehozott segélykérő telefonfülkéket és az orvosi 
ügyeletet a folyamatos szolgálatot tartó váci központhoz kapcsolták.

A kézi kapcsolású központot 1974-től félautomata, 1983-tól teljes 
automata váltotta fel. (Ekkortól lettek ötjegyűek a telefonszámaink.)
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Ezután a postahivatalok telefonszolgálata lényegesen leegyszerű
södött.

Tudjuk, tapasztaltuk, hogy a telefon iránti igények teljes kielégíté
se -  némi viharok közepette -  csak a közelmúltban valósult meg.

Az ötvenes években a 3 x 8 jelszava (8 óra munka, stb.) a postahi
vatalok nyitvatartási idejében is megn3dlvánult: hétköznap 8-16 órá
ig tartó munkaidő, vasárnap és ünnepnap teljes szünet. KésóT)b a sza
bad szombatok kedvezményét a postásokra is kiterjesztették, kivéve 
a hírlapot kézbesítőket.

A Magyar Posta ugyanis 1950-ben megkezdte a hírlapterjesztést 
azzal a szándékkal, hogy minden település időben, pontosan megkap
ja a legfontosabb sajtótermékeket. A postások a háborü előtt is kézbe
sítettek újságokat, folyóiratokat, de ezeket a kiadóhivatalok küldték 
szét egyenként, megcímzetten. Az előfizetési díjat pedig az olvasók 
saját maguk csekken adták postára. Az 1950 óta és jelenleg is alkal
mazott rendszerben az előfizetőnként! szétosztás és a kihordás az 
egyébként is az utcákat járó, levélkézbesítők feladata lett, vagy külön 
hírlapkézbesítőket kellett alkalmazni. (Alsógödön például volt egy idő, 
amikor két idős néni, a Herczeg kisasszonyok kézbesítették kora reg
gel az újságokat, amelyeket télen-nyáron hajnalban, öt órakor autó
val hoztak Pestről.) Példányonkénti árusítással is foglalkozott a pos
ta a hivatalokban és a kézbesítőknél egyaránt. Természetesen az ad
minisztrációs feladatokat (az eladott és a visszamaradt példányokkal 
való elszámolás, előfizetési díjak nyilvántartása, stb.) is a postahiva
talban kellett ellátni. Ezzel foglalkozott az alsógödi postán kezdetben 
Malomsoki Irén, majd később öt éven keresztül Polgárdi Lajosné, Ki
rály Edit.

Évtizedek távlatából humorosnak tűnik az alábbi történet, de ab
ban az időben a postán is komolyan kellett venni a versenymozgal
makat. Olvastam az OTP 1955 februárjában kiadott „Pest megyei 
Takarékossági Híradóját”, amely felsorolja az 1954 II. félévi takarék- 
betét gyűjtési versenyben legjobb eredményt elérő postás dolgozók 
teljesítményét és jutalmát. Például 1220 %-os teljesítményért 250 Ft, 
343 %-ért 100 Ft készpénz jutalmat lehetett kapni. (Azt nem tudom, 
hogy ezeket az óriási teljesítményeket a betétek összege, vagy darab
száma alapján számították-e.) Ugyanitt olvasható, hogy Pest megyé
ben 20 olyan postahivatal van (fel is sorolták ezeket, de gödiek nem 
voltak közöttük), ahol a betétkönyvek száma 10-nél kevesebb. Ugye, 
ejnye, ejnye?!
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Számomra hihetetlennek tűnik, hogy már 25 éve (tehát 1972 óta) 
használjuk küldeményeink rendeltetési helyének megjelölésére a pos
tai irányítószámokat.

Úgyszintén erre az időszakra tehető az az intézkedés, hogy a Bu- 
dapest-Vác-Szob vasútvonalon nem jár mozgó postakocsi. A postások 
számára kedvező megoldás következett be: a postaautó közvetlenül a 
hivatalhoz szállítja és onnan viszi el a levélzsákokat, csomagokat.

Az 1950-es évekről kevés emlékem van azokról, akik a postán dol
goztak, mert akkor már Budapestre jártam dolgozni és érdeklődésem 
másfelé, nem a postás szakma felé irányult. Elnézést kérek azoktól, 
akik nap mint nap itt dolgoztak a postán, abban a házban, ahol én 
laktam, de sokukról nem tudok név szerint megemlékezni. Igaz az is, 
hogy az 1945 utáni időszakban, beleértve az ötvenes éveket is, a hivatah 
dolgozók között jóval nagyobb volt a munkaerő mozgás (esetleg felső szintű 
befolyásra), mint a vállalkozás jellegű postamesterség idején.

Az alább fénykép tanúsítja, hogy valamikor az ötvenes évek legele
jén Alsógödön „három királyok” kézbesítették a leveleket: Király Ist
ván, leánya Gabriella és fia Emil.

Király Emilről külön kell szólnom. Tíz évi munka után 1951-ben az 
alsógödi postától áthelyezéssel Budapestre a 72. sz. postahivatalhoz 
ment dolgozni a belföldi levélirányításhoz. Már akkor, amikor itt hely
ben kézbesített, nagyon jól ismerte az országot, tudta a legkisebb köz
ségről, hogy melyik vasútvonalon járó mozgóposta szállítja oda a le
veleket. Öt év múlva, 1956-ban tanulása, tudása alapján a nemzetkö
zi levélirányító osztályra helyezték, s azóta egyfolytában (jelenleg mint 
nyugdíjas) ott tevékenykedik. A pontatlanul címzett, illetőleg tévesen 
irányított levelek „címnyomozását” végzi (szinte mint egy rejtvényfej
tés, ahogy mesélte) nagy szak
tudással és őszinte lelkese
déssel.

Királyékat 1951-től kezdő
dően Jalsovszkyék követték, 
akik -  Lajos és felesége -  ket- 
ten összesen több, mint 50 évet 
töltöttek azzal, hogy az alsógö
dieknek házhoz vigyék a leve
leket, nyugdíjakat, stb. Julis
ka nénit még pár éve is visz- ^  alsógödi posta dolgozói az ötvenes évek 
sza-visszahívták segíteni. fordulóján



50 Gödi Almanach

Az 1960-as években Jalsovszkyékkal együtt dolgozott kézbesítő
ként Harmincz János. Vele kapcsolatban hallottam a következő törté
netet. 1961-ben katonának hívták be, éppen a kubai válság idején. 
Alsógödön úgy terjedt a hír -  nem éppen jó hangulatot keltve hogy 
a postás harminc katonai behívót kapott. Mindenki rettegett.

Visszatérve az alsógöd-kertvárosi fiókpostához, meg kell említeni, 
hogy 1954-ben a hivatal a Béke úton a szemközti oldalra, a 32. sz. alá 
költözött. Csakúgy, mint korábban, kis hivatal volt, levél-, pénzfelvé
tellel, valamint telefonszolgálattal. Vezetője Szakács Sándorné, Tóth 
Julianna volt 1962-ig, amikor a fiók-postahivatalokat országszerte 
megszüntették.

A postatörténetemben 1956. május 31-gyel véget ért Pártos Gyuláné 
alsógödi postamester részvétele. Ekkor ugyanis egészségi állapotára 
való hivatkozással nyugdíjazását kérte. Összesen 40, ezen belül 36 
évi gödi postai szolgálat után vett búcsút a hivataltól és többé nem 
ment vissza dolgozni. Kine
vezési okmányából írásom 
elején több mondatot idéz
tem, mert tartalmasnak, 
utat mutatónak éreztem. A 
befejezésről szóló levél ke
gyetlenül rideg. De hát ak
kor ez volt a korszellem.

Utóda az alsógödi posta- 
hivatalnál Hinfner Tibor 
lett, aki Budapestről költö
zött ide és kb. 15 évig volt 
itt vezető. A hivatal tovább
ra is az Alkotmány utcában, 
addigi helyiségeiben ma
radt. Az új vezető mellett
dolgozott és mintegy 10 évet töltött az alsógödi postán Ambrus Mária. 
Ugyanerre az időszakra tehető Vízvári Pálné tevékenységének első 
része, majd némi szünet után, 1971-től hivatalvezető lett.

Emlékezetem szerint a felsőgödi postahivatalt Seres András vezet
te még akkor is, amikor édesanyám nyugdíjba ment.

1973-ban felépült Alsógödön a posta új, modern, tágas épülete a 
Kossuth térrel (illetve az addigi postaépülettel) szemben. A postahi
vatallal való négy évtizedes „együttlakásunk” ezzel véget ért.

Az alsógöd-kertvárosi fiókposta 1960-ban
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A hivatal vezetője az átköltözéskor is Vízvári Pálné volt. Munka
társai közül sokszor intézte ügyeimet Honffy Józsefné, aki két évtize
det töltött el postai szolgálattal. Ugyancsak az új épületben dolgozott 
Hábl Károlyné, Hédiké hol a levél-, hol a pénzfelvételnél. 1968-tól 
1996-ig kézbesített Jámbor Ferencé, Erzsiké, aki a volt postásnak, 
édesanyámnak is hozta a leveleket, újságokat és a szerény nyugdíjat.

A két település egyesítésével 1973-ban létrehozott Göd nagyköz
ségben ezután a Pesti úti hivatal „Göd 1, Alsógöd”, az Ady Endre úti 
„Göd 2, Felsőgöd” feliratú postabélyegzőt használ.

Történetem véget ért. írásomat azzal fejezem be, hogy ha mint ügy
fél bemegyek az alsógödi postára, örömmel látom a sok fiatal munka
társat. Kívánok nekik hosszú, sikeres, szép emlékekkel teli postás 
pályafutást. Ismeretlenül, de jó szívvel kívánom ugyanezt a felsőgödi 
postahivatalban dolgozóknak is.

Utóhang

A Gödi Almanach eddigi köteteiben még nem jelent meg vers, és 
nem is jellemző ez az almanach műfajra sem. Hogy most mégis miért 
szeretném megtenni? Nem csak azért, mert a vers nagyon szép.

A vers költője, Radnóti Miklós csak egy pókháló vékonyságú foná
lon vonható be községünk történetébe. (De szerintem nem is ez a lé
nyeges.) „Két karodban” c. költeményét Beck Ö. Fülöp szobrászmű
vész lányának, Beck Judit festőművésznek írta. A Beck család haj
dan, a háború előtt a gödi villájában töltötte a nyarakat, pihenés 
mellett is alkotva. Ki tudja, talán egy baráti látogatásra Alsógödön is 
járt Radnóti Miklós?

A verset, amelyet szeretnék figyelmükbe ajánlani, Radnóti Miklós 
1944 januárjában írta. Hangulatára az időpont nyilván rányomta a 
bélyegét.

Mostanában, emlékező írásom közben a Gödi Almanach köteteit 
újra és sűrűbben lapozgattam. Láttam, hogy a szerzők közül sokan, 
hozzám hasonlóan Gödön születtek, élnek, mások életük egy szaka
szában voltak kapcsolatban községünkkel. A költőnek a szülőhazáról 
szóló sorait magunkra, szűkebb pátriánkra is vonatkoztatható szép 
vallomásnak érzem. A verset ezért adom közre. Remélem, hogy Önök 
is gyönyörűséggel fogják olvasni.
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Nem tudhatom.

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 
s remélem testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az utón, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; 
annak mit rejt e térkép'? Gyárat s vad laktanyát; 
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát; 
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, 
míg én a dolgozót is, aki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat, 
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, 
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen, 
piros zászló kezében, körötte sok gyerek, 
s a gyárak udvarában komondor hempereg; 
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, 
a csók íze számban hol méz, hol áfonya, 
az iskolába menvén a járda peremén, 
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 
ím itt e kő, de föntről e kő se látható, 
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincébe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsad ránk virrasztó éji felleg.
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Dr. Horváth Károly

„Egy marslakó Alsógödön”

Richard Rhodes írja Pulitzer díjas atom
bomba elkészítése” (The Making of the Atomié 
Bomb) című könyvében: „Princetont úgy tűnik, 
megszállták a földinél sokkal magasabb tudás
sal rendelkező Mars-lakók. A Mars-lakók egyik 
jellegzetessége, hogy furcsa, ékezetes betűkkel 
jelölt hangok segítségével beszélnek, ezért ma
gyaroknak adják ki magukat, mivel a magya
rokról köztudott, hogy a legnehezebben érthető 
-  külföldiek számára szinte megtanulhatatlan 

-  nyelven beszélnek.” De kik is voltak valójában ezek a „Mars-lakók”? 
Kármán Tódor, akinek az űrhajózásban alapvető fontossággal bíró 
áramlástan kutatásaiért J. F. Kennedy elnök személyesen adta át az 
amerikai kongresszus (első) „National Medál Of Science” aranyérmét, 
Neumann János, aki a modem számítógépek szülőatyja (és csak azért 
nem Nobel-díjasként került a halhatatlanok közé, mert matematikai 
Nobel-díj egyszerűen nem létezik.) (Érdemes megemlíteni, hogy 
Harsányi János 1994-ben -  4 éve -  épp Neumann játékelméletének 
továbbfejlesztéséért kapott közgazdasági Nobel-díjat.) Teller Ede, az 
első hidrogénbomba megalkotója. Szilárd Leó, Albert Einstein mun
katársa, akinek elévülhetetlen érdemei vannak az atom szerkezeté
nek felderítésében (és 
talán az egyetlen olyan 
ember, aki minden or
vos szakvélem ényét 
keresztülhúzva saját 
maga számolta ki és 
alkalmazta sikerrel rá
kos tumorja megsem
misítéséhez szükséges 
sugárkezelése dózisát).
Végül két Nobel-díjas 
kutató: Hevesy György, 
és Wigner Jenő. Szű- A  Wigner villa
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kebb pátriánkban, Alsógödön sem tudja még mindenki, hogy Wigner 
Jenő, századunk egyik legjelentősebb magyar származású elméleti 
fizikusa gyermekkorának nyarait gyakran töltötte Alsógödön, ezért 
talán érdemes néhány sort szentelni életútjának a Gödi Almanach 
hasábjain is.

„Magyarországról indultam el, és nagyon hálás vagyok sok minde
nért, amiben Magyarországon részem volt. 
Különösen hálás vagyok az ágostai hitvallá
sú evangélikus főgimnáziumnak, amely a Fa
sorban működött és ahol olyan sokat tanul
tam. Nemcsak tudást kaptam itt, hanem 
emberséget, elkötelezettséget a tudomány, a 
tudás és a tanítás iránt. A tanítóim mind 
örültek, ha tudásukat terjeszthették és át
adhatták a diákoknak. Ez nagy-nagy hatás
sal volt rám... Szerettük, becsültük (őket) és 
ha az ember mosolyog is valakin az nem je
lenti azt, hogy nem szereti és nem tiszteli 
őt.” Majd így folytatja: ,Az a tanárom, akit a 
legjobban szerettem, és akitől a legtöbbet 
tanultam Rátz László volt. Borzasztó sokat 

tett azért, hogy felkeltse a gimnáziumok vagy középiskolák tanulói
nak érdeklődését a matematika iránt. Matematikai szakkört szerve
zett, létrehozta a ma is nagy sikerrel működő Középiskolai Matemati
kai Lapokat (KOMAL). 0  emelte a Lapokat olyan szintre, hogy szinte 
világszerte ismertté vált könyveket írt olyan matematikai kérdések
ről, amelyeket elemi meggondolásokkal meg lehet oldani. Ma is meg
vannak ezek a kön)rvek, és ha kissé fáradt vagyok, vagy nincs ked
vem mást csinálni, előveszem őket és megpróbálom megoldani a fel
adatokat.” így ír magáról ez a folyamatosan munkálkodó óriási szel
lem, Wigner Jenő. Legszívesebben teljes egészében idemásoltam vol
na a naplót és levelezését, de ez már lényegesen túlmutatna az Alma
nach keretein.

Wigner Jenő apja, Wigner Antal bőrgyáros. Anyja Einhorn Erzsé
bet. Testvérei: Berta és Margit. Margitét később, az elektron anti- 
páijának („pozitron”) elméleti felfedezéséért Nobel-díjban részesült 
Paul (Maurice) Dirac vette feleségül. Az eredeti (itt mellékelt) 1408- 
as számú birtoklap másolatából kitűnik, hogy a szülők 1917 márciu
sában szerezték meg (lásd még: Gödi Almanach, 1997. 17, 19. olda-

Wigner Jenő arcképe
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lak) a 785-ről 138-as számúra javított tulajdoni lap szerint azt az 
ingatlant, amelyet „rendszerváltás előtt” MHSZ üdülőnek neveztek, s 
jelenleg a Piarista Szakmunkásképző Intézet (Jávorka Sándor utca 
18.) néven ismert. Hogy az Alsógöd szívében elterülő ingatlan birtok
lapján miért szerepel Sződ (is) lásd: Gödi Almanach, 1996. 17. oldal.

Valójában a Wigner család ezen tulajdonát a rendszerváltás után 
vesztette el az 1944-es zsidótörvények alapján. Csak ez a rendszer- 
váltás nem az a rendszerváltás volt! (Milyen relatív is az „előtt” és az 
„után”...) A Wigner család már korábban is érzékelte vallási hovatar
tozása miatti hátrányos helyzetét, s emiatt különböző módokon pró
bálta elkerülni azt a káros folyamatot, amely sajnos elkerülhetetlen 
volt, s amely egyik eredményeként Wigner Jenő, mint amerikai ál
lampolgár külföldi egyetemek hírnevét öregbítette „az atommagok és 
az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szim
metriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért” kapott Nobel-díjával. 
Mely egyetemekét? Nos, 1936-ig a Princeton egyetem matematika pro
fesszora volt, majd mikor 1937-ben (hat évvel Amerikában történt 
kiutazása után) megkapta amerikai állampolgárságát, a Wisconsin 
egyetem professzorává vált, ahol 1971-ig dolgozott. Számos fontos 
pozíciója közül érdemes megemlíteni, hogy 1959 és 1964 között tagja 
volt az Atomenergia Bizottság tanácsadó testületének, és 1947-1950 
között az Oak Ridge-i atomkutató laboratórium igazgatósági tagja 
volt. Érdekes módon Wignernek és Neumann Jánosnak baráti beszél
getési folytatódtak a Princetonban is és egy életre szóló barátság szö
vődött köztük. A Fasori Gimnáziumban jött létre a kapcsolat Fejért 
Lipót, Riesz Frigyes, Ortvay Rudolf és Kürschák vezetésével az Er- 
zsébet-híd budai oldalán lévő kávéházban professzorok és matemati
ka, fizika szakos hallgatók között és szövődött az akkori, igazi, köz
vetlen „Internet”, vagyis a barátság.

A Wigner családnak a zsidó vallásról történő áttérése nem vallási 
döntés volt, hanem az üldöztetések elkerülésére tett egyik elkesere
dett próbálkozás. Mint Wigner Jenő írja, „édesapja szerint a katoli
cizmus nagyon hasonlít egy jól szervezett diktatúrához, a kommuniz
mushoz.” Ezért lettek végül evangélikusok. A Wigner család nagyon 
ragaszkodott alsógödi nyaralójához. Hogy elkerüljék az egyre nyil
vánvalóbb ingatlan-elkobzásokat, a Wigner szülők nyaralójukat 1938 
januárjában úgymond „eladták” lányuknak Bertának és férjének, 
Lantos Ernőnek 16000 pengőért. Baljós előérzetüket igazolta, hogy
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1944-ben már kötelező volt felvezetni a tulajdonlapra, hogy a tulajdo
nosok zsidó származásúak. (A fentiekhez annyi megjegyzésem lenne, 
hogy remélem hasonló, a nemzeti szocialista világuralmi törekvések
ből adódó diszkriminatív intézkedések, törvények soha többé nem 
kapnak teret a jövőben sehol a világon.) Ezután Wigner Berta és félje 
felvezettette az ingatlanlapra Wigner Borbála árvaszéki gondnokság 
alá helyeztetését, mivel a betegekkel szemben ekkor még nem alkal
mazták teljes szigorral a törvényt. (Sajnos az nem derül ki egyértel
műen, hogy Wigner Borbála alatt Wigner Bertát kell-e érteni?) Ez 
azonban csak 1952-ig jelentett védelmet, amikor is bekerült a 622/ 
1952 számú bejegyzés a birtoklapra: „az 1952/4-es számú Tvr. alap
ján a Magyar Állam javára átjegyezve”. így került az alsógödi Duna- 
part egyik legszebb 1600 négyszögöle (lásd az alábbi térképvázlat rész
letet) a Magyar Honvédelmi Szövetség birtokába.

Ezek a manőverek bár sikertelennek bizonyultak az ingatlan meg
tartása végett, mégis felmérhetetlen jelentőségűnek bizonyultak a 
modern tudományok szempontjából, hiszen Wigner Jenő külföldre 
távozása után még visszajárt alsógödi nyaralójukba, ahol az egyik 
ilyen alkalommal írta talán legfontosabb könyvét, a „Csoportelméleti 
módszerek a kvantummechanikában” címűt. Ezen kön5rvében első
ként mutatott rá, hogy az évszázadokon át uralkodó newtoni törvé
nyeket felváltó, a legtöbbek számára abszurdnak tűnő kvantumme
chanika megmagyarázható a természetben uralkodó szimmetriák se
gítségével. Ilyen szimmetria például, hogy a természet nem különböz
teti meg a „bal” és ,jobb” fogalmát. Ugyancsak ilyen szimmetria, hogy 
minden részecskének létezik anti-részecske párja (például az elekt
ronnak a pozitron), és ha ezek találkoznak, akkor energiává alakul
nak át (E=mc^). Tulajdonképpen a modern fizika legfontosabb felada
ta, hogy megmagyarázza: miért nem létezik egy anti-részecskéből álló 
anti-világ, ahol az anti-Naprendszerben anti-emberek élnének és anti- 
almanachot olvasnának. Ezt ugyanis ezek a szimmetriák megenged
nék, csak akkor most én nem írhatnám, és Ön, Kedves Olvasó, nem 
olvashatná ezeket a sorokat, meri a mi „rendes” világunknak az anti- 
világgal való találkozásakor a két világ hatalmas energiát kisugároz
va eltűnne egy pillanat alatt.)

Jómagam -  mint orvos -  mindig szívesen töltöttem el a látogatásra 
szánt félóráimat a Wigner villa külsőre tetszetős épületében. Időm 
állandóan kiszámítva, sokáig rágondolni sem volt időm, hogy meg
kérdezzem kié is volt ez az egész komplexum? Munkám hajtott, tele-
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püléstörténettel csak gondolatban foglalkoztam egy-egy villanásnyi 
időre. Mostanság, nyugdíjasként sokkal több időm akad ilyen dolgok
ra, így készséggel vállaltam Bátorfi József barátom felkérését, hogy 
az általa oly lelkesen, fáradtságot nem kímélő módon szerkesztett és 
gondozott Güdi Almanach keretén belül is erősítsük azt a folyamatot, 
amely segíteni szándékozik abban, hogy a világon legismertebb haj
dani alsógödi lakosokról méltó keretek között emlékezzünk meg. Ezt 
a szándékot a leghívebben egy, az alsógödi Piarista Szakmunkáskép
ző Intézet épületének falán elhelyezett emléktábla valósíthatná meg, 
melynek lehetséges szövege írásom summájaként is felfogható:

tudományt kell szeretnünk és nem a hatalmat.”
Wigner Jenő,

1902. november 17., Budapest -  1995. január 3., Princeton, 
magyar származású amerikai fizikus 

ez épületben írta a sok nyelvre lefordított 
„Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában” 

című művét.

Munkásságáért 1963-ban Nobel-díjjal jutalmazták.

A szerző végezetül szeretne ABC sorrendben köszönetét mondani 
Barcs Lajosnak, hogy kapcsolatai révén megszerezte és eljuttatta hoz
zám a Wigner villa eredeti birtoklapjának másolatát. Lengyel György
nek, aki rendelkezésemre bocsátotta a Wigner villa környékének ren-
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dezési tervrajzát és Dr. Széli Andrásné, Debreceni Mártának a Wigner 
Jenővel kapcsolatos önkéntes adatgyűjtő munkáján alapuló értékes 
segítségéért.

Post scriptum: A mindenki által ismert BASIC programozási nyel
vet megalkotó Kemény János mondta egyszer: „Igen-igen elgondol
kodtató a következő dolog: van néhány terület, ahol meglepően sok 
magyar ér el kiváló eredményt a matematikában, az elméleti fiziká
ban és Hollywoodban. Nem emlékszem, melyik Hollywood-i rendező 
szobájában volt kitéve a tábla: »M agyarnak lenni nem elég, tehet
ség is k e ll!« ,.

Felhasznált irodalom:
1. Richard Rhodes: „The Making of the Atomic Bomb”
2. Richard Rhodes: „The Dark Sun”
3. Nagy Ferenc: „Magyar származású Nobel-dijas tudósok”
4. „Természet világa” évfolyamai
5. „Fizikai Szemle” évfolyamai
6. Microsoft Encarta
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Özv. Mladek Ferencné

Kiegészítő a Gödi Almanach III. kötetéhez

Elolvastam az Almanach harmadik köte
tét, és mint még Sződön anyakönyvezett egy
kori kisgödi lakos, úgy érzem el kell monda
nom amit a szüleimtől hallottam, és amit 
magam is láttam, átéltem.

Az én édesapám is azok között volt, akiket 
hamis besúgók V. E. és K. K. direktóriumi ta
gok miatt a románok elhurcoltak a váci Hét
kápolnához kivégezni.

Az én édesanyám is három kisgyermeké
vel kérte Nemeskéri-Kiss Géza segítségét félje életének megmentésé
hez. A román tiszt -  szerencsére -  idejében észrevette, hogy Mihál5d 
György és Mihácsi György név nem ugyanaz. így történt, hogy édes
apámat félreállították és Mihácsi Györgyöt lőtték agyon.

„Kisgödi” telkünket szüleim 1916-ban vették részletre, és amikor 
jött a „kék pénz”, a vasutas keresetből egy összegben ki tudták fizetni 
az árát és elkezdték az építkezést.

Kutunk még nem volt, édesanyám -  velem terhesen -  vödör szám
ra hordta a vizet a Szakácskert forrásából az építkezéshez, naponta 
többször. Egy alkalommal hároméves nővérem eltűnt és csak éjszaka 
találták meg a Duna-parton egy rókalyuknál. Akkortájt sokan hord
ták a vizet építkezéshez, tisztálkodáshoz és ivásra abból a forrásból. 
Tiszta volt a víz, pedig nem volt még hatósági gazdája sem.

1924-1941. Hatéves koromtól a háborúig

Gödi gyermekkori emlékeimre gondolok vissza. Az alsógödi vasút
állomással szemben teniszpálya volt, ahol az itt nyaraló villatulajdo
nosok barátságos labdajátékkal szórakoztak.

Erre azért emlékszem, mert első elemi osztálytól Dunakeszi Mű
helytelepre jártunk vonattal iskolába, ahol volt hit- és erkölcstan, 
beszéd- és illemtan, külön német és kézimunka tanítás. Jó lenne, ha 
ötven év mulasztása e téren pótlást nyerne.
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Az országút mellett, a mai Művelődési Házzal szembeni két hosszú 
épület a régi Floch birtok téglagyári irodái és lakásai voltak. Hátuk mö
gött álltak a munkások barakkjai, a gyár és a kemencék. A tóból bá
nyászták az agyagot. A téglagyár akkor szűnt meg, amikor feljött a talaj
víz, betört a Duna és a szerszámokat, csilléket a víz elöntötte. A régi 
házak főleg ezekből a téglákból épültek. Nekem is van emléktéglám.

A tó és a Duna között volt a kedves „Banán-tábor”. Csöppnyi fahá
zakból, sátrakból állott, kicsiny virágoskertekkel. A kis házikókon 
Imád-lak, Vár-lak, Hív-lak, Fogad-lak feliratok voltak. Vidám ben
dzsó zene és önfeledt vidámság zsongott a táborban.

A gödi strand a 30-as években, ott, ahol ma a honvéd csapatpihenő van, 
a Szabadságharcosok útja végén

Kicsit feljebb volt a csónakház, a kabinsor az öltözóTckel, felettük a domb
oldalon hatalmas aranysárga homoknapozó lejtett a Drma felé, a dombte
tőn zöldvendéglő, étterem és a „Bánhalmi” Villában cukrászda volt.

A kis szigetre drótkötélpálya segítségével csónakkal lehetett át
menni, innen indították a csónakversenyeket is.

Vasárnap délutánonként végigsétáltunk szüleimmel a Duna-parti 
sétányon. A séta végén édesapám megivott egy korsó sört, mi kislányok
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édesanyánkkal addig a cukrászdában egy-egy szelet tortát, vagy mig
nont ehettünk, ha néha tellett rá. Később középiskolába Pestre jár
tunk, majd szakmát tanultunk. Első keresetem 11 fillér órabér volt.

Kiskorunkban az utcán pukedlizve illett köszönni. Bálba is csak 
szülő kísérettel mehettek a lányok. Amikor már keresők voltunk, köl
csönözhettünk csónakot egy órára két pengőért és végtelenül boldo
gok voltunk, ha körülevezhettük a kis szigetet. Akkor még nem volt 
gát és a sziget is kisebb volt.

Mint kisiskolások a Zsuzsi-strandon tanultunk meg úszni. A nya
kig érő víznél vízen úszó oszlopokkal volt elkerítve az a rész, ameddig 
mehettünk. A melegvizes strandon még 78 évesen is úsztam.

A Széchenyi-forrás vizét ittuk és a hősöknek ültetett szomorúfüzek 
alatt hűsöltünk.

Abban az időben volt a Szépészeti Bizottság, s építette meg a Strand
vendéglőt és a csónakházat.

A  Fácán szálloda és étterem a gödi állomásnál

Az egész Alsógöd tiszta volt, rengeteg ház és nyaraló épült a gödi 
vasútállomásnál. Akkor kezdték építeni az új iskolát is. Ma ez a régi 
iskola. De hamarosan ránk tört a háború és a vele járó sok-sok szo
morúság.
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Mladek Ferenc ebédet oszt 
ukrán gyerekeknek

Nagyon sok a hasonlóság Nemeskéri- 
Kiss Miklós és neje, valamint az én há
zasságom eseményei között a háború sod
rában.

Az esküvőmet Mladek Ferenccel a szü
letésnapomon, június 22-én tartottuk, 
1941-ben. Aznap tört ki a német-szovjet 
háború. Hajnalban már hozták is férjem
nek a SAS behívót. 1942. január 8-ig több 
mint 6 hónapot volt a front első vonalá
ban, mint utász tizedes.

Három hónap múlva újra jött a behí
vó. Először Komáromban kapott „páncé
los roham utász” kiképzést, majd kivit
ték egyenesen a frontra. Ott volt kilenc 
és fél hónapig, 1943 áprilisáig.

K Mr. 1. k«nW |*oit»oíii»o t**« tis«#
pótk«r«i ___

ig.*'2 0 liíc:- cvljábdl ccjá t urdckőbcn r.zhoc
alí^^iíl_íoXíiprolt Ide niulőbb, de Icfckéeö tb  1943, /^ugu^ztuo
hd  ̂ lllo tv c  £:r'.i.ru.yibcn xbltpófiet ncr. okoz,
ser. hozs'* bo.
Figycljacztijten, hogy nncmiyiben r. icgr.áott időpontig a ie ls o r o lt  okr*.d- 
nyokut behozni, vagy póatán elküldeni c-lnulacztja, úgy a 4753o/ur.n.oszt. 
1942«HrU* rondclüt érteinkben 3zdn:Gzd8án?tk «Iblráldsn  r.lr non hajthat 
végre én n honVv'daércn belül a zciddnal: aindüülő egyénekkel egy ti kint. t 
aló fog eeni.
Felterjesztendő:
1 .  /  Saj.it szüTetdsi okr.’.dny /  keresztlevél, születdoi anyakönyvi kivo- 

y  n c .t . /
2 .  /  Szülök czü lctóai ekednyai ds hizaeodgi levele  /  Lácd: 1 .p o n to t ./
3 .  /  líagyazülőh ozül^léei ds házasndgl anyakönyvi kivonataik,
4 * /  Nőd t ir ./t .; keresztény le zsiádezé.maz.is esetén dllrripoly:'rcügl, 

l l le t ís ó g i  b izcn yltviny, Vstloiiint c. k.-'.borua kitüntetésekről szőlő 
eredeti ola^ár.y .*n hn rokkrjit, • rokkant igasolvrínyt.

5 * /  A"iGr.i.yibon a szárru'.zás egy kutonni bizottadgndl ig n zo lv ' l e t t ,  úgy 
elegendő krpott ezám azási Igr.zoivőny, ez esetben '-z i.Ő e 2 ,pont 
a la tt i  okntlayok fö le  elege sek.

Kagjogyz.'ot Csak eredeti okednyük, vagy a hdi. i l le tő le g  lí.t :, a ttaséi a l 
csoport /  H.lí, főépület /  rUtcl M .i« ^ a ite tt  ckriiinyok érvúnyer-ek. 

j.4esliM>4wy f >0

,Akárki” nem lehetett katona
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Közben 1942 októberében megszületett a kisfiam hadi árvaként, 
ugyanis a Vöröskereszt arról értesített, hogy férjemet holttá nyilvání
tották, mivel kilencszer voltak bekerítve.

A Don-kanyarból hazafelé, még a 
csizmáját is lehúzták a lábáról. Feke
tére fagyott lábakkal, szilánkoktól 
megsérülve ért haza. 1944-ben ismét 
behívták, majd mielőtt a katona vo
natot Mosonmagyaróvárról átirányí
tották volna Németországba, és mert 
az alakulat felbomlott, társaival rend
őrségi teherautón hazajött.

1944. december 8-ig, a front átvo
nulásáig a padláson és szüleimnél a 
krumplis veremben bujkáltunk, mert 
az 1919-ben elmenekült direktóriumi 
vezető V. E., aki azóta helyi nemzeti 
szocialista vezér lett, többször is fegy
verrel fenyegetőzött, hogy férjemet, ha 
előkerül, lelövi, mint hazaárulót. Mon
danom sem kell, hogy V. E. csak hír
ből hallott a frontról. Kisfiámmal a Duna-parton a

háború után

Férjem ács és tetőfedő mester volt.
Alsógödön -  mint máshol is -  a front alatt a háztetők sérültek meg a 
legsúlyosabban. Bárki szólt, vagy az elöljáróság kérte, férjem ingyen 
rendbe hozta a tetőket. A katolikus templom romos tetejét is ő állítot
ta helyre. A fizetség egy-egy marék bab, vagy rizs volt.

A marék bab azonban kevés volt a két kisgyermeknek, ezért a gödi 
vasútállomáson férjem hónapokon át még éjjel is vagonokat rakott ki 
„millpengőért”, ami másnapra már alig ért valamit.

Mint annyi más magyari, férjemet is feljelentették -  1942-ben tör
tént - ,  hogy a fronton, amikor együtt voltak egy katonai tehergépko
csin, egyik társuk azt javasolta, hogy ahogy vannak, fegyvereikkel és 
a gépkocsival együtt álljanak át az oroszokhoz, meri; ha nem, akkor 
lelövi őket.

A megfenyegetettek közül valaki később jelentette az esetet. Mind- 
annyiukat kihallgatták, a fenyegetőt lefokozták és hátországi szolgá
latra vezényelték.
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T.

c// ■íH J'e/re/yu> -ui'nak.

Al^c^öd.

Az '»•Isójödi ron.lcath.H^vhilzküzsűj aovjke:i ir: 
zúöáb'jl a Isjnűl.veb'b Iiálúval éa . hoazoíiettel adózuiik.azvii't a kézsó- 
-•ea éű önzetlen l:üzre:;iüködú3ért,uv.i0 ly e t a liáboru viiiara á lt a l  össze- 

i’ on já lt klíj tonplo;.iu;ik liaaználatóvi té te le  oá lj.ib él vcVjezni szíves  
v o lt .

A Jú Isten  fiz e ö se  aeg ás á ld ja  nenes aunkájáért.

Alsó^öd^ 1915» ápi’ l l l a  hó 2 5 .-é n .

iiívh''.'Só z c . V11 Tűin .  / /

í

áiso .Pl«!) .K ö z s ,.:ln .

•» 034361

Kenyérvásárlási igazolvány.
Ez a szelvény 2  kg kenyér vásárlására jogosít. Bevall ható 

......................................,..hó____napjáig bármelyik kenyeret árusító üzlet
ben, de csak abban a városban, illetőleg községben, amelyikben a hatóság 
ezt a szelvényt kibocsátotta.

Ezzel a szelvénnyel a pékeknek kell a közellátási hivatalban elszámolni.

Kibocsátotta;
P -»- ' város.

............................................ község.

Riul.v«A birfoi'nnUl. I K I  —  mni — P e t  vlriiicgyi- r6»t(c
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I g a  z o l v á n y  ,

Ig*^zolom, hogy Mladek F-erenc a l s ő g ö d l  lak o s  á cs m e s te r  

községünkben ácsmunkán d o l g o z i k .  Egyéb közmunka a l ó l  

f e l m e n tv e .
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Ki emlékszik még a vásárlási könyvre, az élelmiszerjegyekre?
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Szám I ^

E N G E D E L Y
rAdlómOsorvevfiberendezóf létesítésére és Ozembentartására.

‘-J//
W -

4 k iá U Í ü J l.
>{•(mi engedélyei neve) .......................................(lakhelye).............I

utca (út, tér, k f l r ú t K . iz ............. emelet . . . .  ajtó, jogosult

használatra egy rádiómOsorvevSberendez^ létesíteni és üzemben tartant. J  ̂ I

Elóflzetési díjként havon ta«^ . t-t tartozik az engedélyes 194í̂ . év hól-tólapos- I
tahlvataliiil elSzetesen belizetpi. . j

AzelsódijkSteleshónaprajáróelóUzetésidijatengedélyeskóteiesazéngedélykiadásakormegfizefnL ‘ 

Ez az engedély egyúttal az 194.*  ̂ év . . .  . hónapra befizetett díj nyugtázására izolgál. !

Minden lakásváltozást a dijak beszedésére kijelölt 'imstáhivatalnáí azonnal be kell jelentenU ^

Ez az engedély az esetleges felmondásig, vagy visszavonásig érvényes.

Ha a posta az engedélyt visszavonja, v a ^  az más ok (felmondás, haláleset, stb.) miatt megszűnik« 
az engedélyt a dijak beszedésével megbízott postahlvátalni^ vissza kell adni. ^

K e lt : 194 . ; .
j

aláírás.

Meg|egyzée i Ez az engedély csak egy rádióműsorvevóberendezés Ozembentartására jogosít, az engedélyes
azonban egy engedély alapján saját használatára több rádiómflsorvevökészflléket Is be- { 
szerezhet és készülékeit az engedélyben megjelölt helyen rendes használatra felváltva | 
üzemben tarthatja. )

1102b. sz. ny. ENOEDÍLY rádlémOsenrsvBIierandszts létesittiirs és Oiembsntarlésára.
IS4S. 1. r. ISO r. =  «MO lOmb S so Srb, l fren > d rb  rm . 10—Ál», f. — 4S407I. AtbODacura, B|X«I

Rádióüzemeltetési engedély 1943-ból
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Kivonat az engedélyezési feltételekből.
I. Általános feltételek.

1. A ( engedélyes :
a) a berendezés létesítésénél és Ozembentartásánál köteles • kiadott rendeletekhec alkaimaxkodnl;
b) íelelós mindenkiért, aki a berendezést használja;
c) köteles megengedni, hogy a m. klr. posta ezzel megbízott alkalmazottal a berendezést az Altalnk célszerűnek 

tsrtott módon bármikor felülvizsgálhassák ;
d) köteles a dijakat havonta előzetesen, Ideiglenes engedélyeknél pedig az engedély egész tartamára előzetesen 

egyszerre megfizetni. A dijakat a hónap 1— val ó felmondás esetén a felmondás hónapját kOvető hónap végéig, 
a hónap többi napjain történő felmondás esetén pedig a felmondás hónapját kővető második hónap végéig kell fizetni;

e) köteles a berendezést* a hozzá tartozó antennával egyUtt az engedély megszúnése vagy visszavonása után, 
saját költségén, az engedély megszűnésétől számított 8 nap alatt leszereltetni, a készüléket a m. klr. posta által lepecsételt 
zárt dobozban tartani, vagy oly egyénnek (jogi személynek) átadni, aki a készülék átvételére vagy a bereifUezés üzemben- 
tartására jogosult. Az átadást a posta Írásbeli felhívására Igazolni ke ll;

f) • rendes használatra engedélyezett vevőberendezést kirándulásra, nyaralásra, belépődíj nélküli bemutatásra 
magával viheti és Ideiglenesen üzemben tarthatja, de köteles engedélyét Is magával vinni és ellenőrzés esetén felmutatni.

2. Az engedélyezett berendezésen csak a rádlöműsoradók által terjesztett »mindenkinek« szóló közlések és az amatőr 
rádióállomások által adott és személyes levelezés jellegével nem bíró jelek (jelzések) vebetók fel. A táviratokat, beszélge
téseket vagy egyéb távközleniényeket (elvenni, azokat mással közölni, közzétenni vagy saját céljaira felhasználni tilos. 
Az Ilyen cselekmény a honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c. 194. i<a szerint Öt évig terjedhető fogházzal büntetendő vétség.

Akiadott rendeletek vagy az engedély határozmányalnak be nem tartása — amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik —  2 hónapig terjedhető elzárással, Illetőleg 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel és a 
készülék elkobzásával büntethető kihágás.

II. Antenna.

1. Az antenna a berendezés tartozéka, ezért antennája csak annak lehet, akinek rádlőmflaorvevőberendezés létesl> 
lésére vagy üzembentartására engedélye van.

2. Az ingatlan tulajdonosa —  ha a követelményeknek megfelelő központi antennával nem rendelkezik —  köteles 
tűm] a fóbérlője, vagy ennek felelőssége mellett az albérlő által tervezett s az előírásoknak megfelelő antenna építéséi, 
de az építés megkezdése előtt az Ingatlan Igénybevételét a tulajdonosnak be kell Jelenteni.

3. Nyilvános utak, terek, vasutak keresztezését lehetőleg mellőzni kell. Ha a keresztezést nem lehet elkerülni, az 
építés előtt az üt, tér vagy vasát tulajdonosának engedélyét előzetesen meg kell szerezni.

4. Az antenna kikötőpontok egymástól való távolsága 60 méternél több nem lehet.
6. Az anteonaleágazás végére vlllámhárltöt és földelókapcsolöt kell alkalmazni. Ha az antenna használaton kívül van, 

a földelökapcsolót állandöan a főidre kell kapcsolni.
6. Az antenna szabályellenes építéséből, fenntartásából itb.-ből eredő károkért az engedélyei felelős.

III. Vevőkészülék.

1. Ennek a i enged<l]niek alapján ai engedélye, kéfzen vett vagy táját maga által készített bármilyen rendszere 
rádlémfisorvevÓKészaiéket használhat, ha az tugárzásmenles, Illetőleg olyan kapcsolása van, hogy az antennára a kétiOiék 
helyes kezelése mellett zavard rezgés nem Juthat ki.

3. Kívánatos, hogy a tádjöengedélyei a rádióvétel zavartatását a rádlődljbefzedéuel megbízott postahivatalnak 
vagy pedig kótvetlenO: a m. klr. posta központi rádláteiagyslóstgének (Budapest, VII., Doh-n. Tő—81. st. Távb. 320.22I9 
Írásban Jelentse be.

A szigorú előírások
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budapesti Büntatű Türvdaysioclmolí, 

BudauGst

BÍ5;on./it!.aii l u l i  tvuíi.; a

¡■ ■ ■ lodek dai’anu váulot'uialc, 
kúpviseli:

.. d O T O N D  BÉLA
Ü3YVSD

űudapest, VL Teiéz-kfirui tO. 
Telefon: 284x09%

nópellones bünteti rtiatt ellő
ne xoiyc ü;y;bcn a juji. 13.-i

,.a B.XLII.19.ClI/9d9.
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Budapest, 19514 év jan.hő 17 .

Áeiv8S irlaaekné!
Ha a hagyományos disznótor'^az  

idén i s  a e g l e s z / :h a  már m e g v o l t » t á r g y ta l a n : /  és 
k itü n te tn én ek  kisebb csomaggal,^úgy bátran  leadható  
volna Pütyinek vagy a gödi lakásomban lévő F ick  J e 
nő v o l t  szegedi szalámi g y áro sn ak ,ak ik  a .-costolót 
e l j u t t a n á k  p e s t i  lakásomra.Most ugyanis"eg yelőre  kb 

lem já ro k  á i .  ^
F e r i t  meleg b a rá ts á g g a l  üdvözöl

v e ,  k e z e i t  c s ó k o l j a :  '

ügyvéd.
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flL kir 1. S;jnvíii gíüiknc-'K) uia?r század
p ú lK 'i íe i u - r a n c s n ü 'i ia a

I g a z o l v á n y  ,

Igazolom , hogy az állományomha t a r t ó z d  Hladek P«renc / :1908.
Schenh Anna;/ ta r t . honv. o . t i z ,  a S zov je t-orosz  harcéren két i z -  

hen t e l j e o i t c t t  katonai szo lg á la to t  1941.V I ,5 0 -td l 1 9 4 2 .1 .8 - ig  és 
1942 ,V I.26 -td l 1945. IV. 2-igc, Jogosiilt a"Magyar Bronz V itézség ! Éremy 

-a "K izkcreszt" I . fokozata,"'éu a "D élvidéki ^Emlékérem" v is e lé s é r e .
Ezen ig a z olv á n y  n e v e z e t t  s a j á t  k é re lm é re  ipíirengedély  e l n y e r é 

se c é l j á b ó l  á l l í t t a t o t t  k i .
B p.-H árossziget, 1945. sBptembeyjbíí'^ifeí;

p d t k , - p k .

Ez az ember 1950-ben azért a férjemet jelentette fel, mert a többi
ek hősi halottak lettek. Még megvannak az iratok a „népellenesség- 
ről” és arról, hogy „férjem miatt nem tudták a szovjetek előbb elfog
lalni Magyarországot”. Férjem hat napig volt letartóztatásban, de 
Alsógöd vezetői jótálltak érte és kihozták őt. Majd a bírósági tárgya
láson a beidézett egyik tiszt, Gödről tíz tanú és az alsógödi ügyvéd, dr. 
Botond Béla vallomásai, illetve közreműködése eredményeképpen fel
mentették a vád alól. A följelentő Kovács József akkor a bőripari szak- 
szervezet vezetője volt, de miniszter szeretett volna lenni a férjem 
élete árán.

Férjem kitüntetései: Felvidék, Erdély, Délvidék Visszafoglalása Em
lékérem; Magyar Bronz Vitézségi Érem; és az I. fokozatú Tűzkereszt 
Érdemrend. Több kisebb sebesülése volt, bátor katona volt, az, amire 
felesküdött.

Alsógödön 1944 decemberében kidobolták: aki katona volt és har
colt a fronton, azonnal jelentkezzen a községházán, ellenkező esetben 
elővezetik.

Elő is vezették a férjemet. Már akkor a községháza országút felőli 
kapujában fegyveres orosz őrök álltak. Csak be, de ki senkit sem en-
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gedtek. Férjem titokban szólt a sógorainak és megbízható barátai
nak: „Baj van! Meg kell szökni, amíg meg nem számolnak bennün
ket!” Akiben volt bátorság, követte. Az esti szürkületben egymást se
gítve a tűzoltó szertár tetején át sikerült megmenekülnie az orosz 
fogság elől nyolc férfinek.

Akkor sajnos 40 ártatlan embert hurcoltak el és csak nagyon kevesen, 
nagy betegen térhettek vissza. Férjem, aki sok szenvedést élt át a fron
ton, mindig azt mondta, ha elvitték volna, felszedte volna a vagon padló
ját és a gödieket kiszabadítva inkább megreszkírozta volna az agyonlö- 
vést. Még egyszer nem akarta látni az „orosz paradicsomot”.

Hogyan lett Alsógödnek kenyere és élelme? Alsógödnek még 1947- 
ben sem volt teherautója, amivel esetleg élelmet tudtak volna hozni a 
lakosságnak. Csernus Sándor volt az, aki vállalta, hogy az összehor
dott autóroncsokból csinál egyet. Az ő bátyját lőtték le a határban és 
rabolták el lovait, kocsiját. A teherautó karosszériáját saját anyagá
ból a férjem készítette. A malom csak tüzelőfáéri adott lisztet. Termann, 
az akkori bíró utasította a férjemet, hogy vegyen maga mellé embere
ket -  én a két Helembai fiúra emlékszem -  és azonnal kezdjék el 
kivágni a Stericzki-telken az akácfákat a templommal szemben, a 
Rézberék mellett. Az első lisztet Tolnanémediből hozták. Férjem a 
nehéz munkáért néhány kerítésoszlopot kapott. Azok az oszlopok öt
ven éve itt vannak a pincében, már ereklye számba mennek. Tíz éve 
már, hogy számtalanszor felajánlottam, hogy vigyék el, még a Piaris
ta Szakiskolának is ajándékba. Arra gondolok, milyen jó lenne belő
lük kopjafákat faragni az öreg, 1997 őszén kitisztított temetőben, oda, 
ahol húsz éve még állott a kis kápolna. Ha vállalná valaki?! Nyolc 
darab 2,5 méter hosszú, 15-25 cm vastagok. Végtelenül boldog len
nék, ha fel lehetne használni e nemes célra.

Életem során nagyon sok keserűség ért, de igyekeztem a szépet és 
a jót is megtalálni. Tavaly életveszélyes baleset ért. Isteni csoda, hogy 
gyógyulóban vagyok. Negyvenöt évi boldog házasság után 15 éve élek 
özvegyen, de nem elhagyatottan. Amikor már újra járni tudtam, első 
utam a templomhoz vezetett, egy aranyos tündér segítségével, akinek 
az édesapja is hősi halott. Imát mondtam az elkészült emléktáblánál. 
Csak az tudja átérezni a hősi halottak sorsát és hozzátartozóik szo- 
moní életét, akiknek hajszálon múlott az életben maradása. Ezúton 
mondok köszönetét mindenkinek, aki áldozatos munkájával hozzájá-
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mit a márványtábla létrehozásához a hősök tiszteletére és azoknak 
is, akik a temetői emlékműért fáradoztak. Örömöm még a régi temető 
sirkertté tétele, ahol az egyéves kishúgom is 75 éve alussza örök ál
mát. Emlékét megjelöltetem.

Végtelenül örülök, hogy tavaly rendbe tették, akik tették a Fene- 
ketlen-tó környékét, és most már körülötte sima úton lehet sétálni. 
Azt hiszem a telefonért lehetek a legboldogabb. Különösen a velem 
együtt idős, rokkant embereknek öröm.

Csak ne volna ilyen drága.
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Zentai Gyula

Palczer János utca”

A század első évtizedében Pesten született, 
a Rákosrendezői pályaudvarhoz közeli Palócz 
utcában Palczer János. Édesapja Palczer Zsig- 
mond cipészmester volt, aki két méteres ter
metével és rendkívüli testi erejével tűnt ki kör
nyezetéből. Édesanyja Rein Mária alacsony 
termetű, halk szavú, családszerető asszony 
volt. A Palczer családban közel tíz év alatt hét 
gyermek született (Ibolya, Zsigmond, Gyula, 
Lajos, János, Mária és József). A legkisebb 
gyermek még karonülő volt, amikor édesap

jukat besorozták katonának a szerb frontra az első világháborúban.
Közben súlyos csapás érte a családot, a spanyol járvány égjük áldo

zataként meghalt az édesanya.
A hét gyermek nyomorán jóformán 

csak a szegény szomszédok próbáltak 
erejükhöz mérten segíteni.

A frontról visszatérő édesapa üjra 
megnősült, hogy gyermekeit fel tudja 
nevelni. A fiúk édesapjuk testi ere
jét, édesanyjuk szellemét örökölték, 
aki sokat mesélt nekik a sors és a tár
sadalom igazságtalanságairól. Az an
gyalföldi BVSC Birkózó Szakosztálya 
szívesen fogadta a Palczer fiúkat. Va
lamennyien tehetséges birkózók is 
voltak. Palczer Gyula a hazai elsőség 
után a profik közé állt, az Európai Pro
fi Klub tajgaként beutazta Európát.

A fiúk a szülői házból és a környe
zetükből hozták magukkal baloldali 
nézeteiket. Sokat jártak ki az alsógödi 
strandra, amely akkor a fiatalok köz
kedvelt találkozóhelye volt. Palczer János igazolványképe 1935
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Esküvői kép: Jancsi és Manci 
1932. december 17.

A politikai igazságtalanságokra 
János reagált a legaktívabban. A Szo
ciáldemokrata Párt aktív tagja, ké
sőbb belső vezetőségi tagja lett. A gödi 
és sződi testületnek is politikai fele
lőse volt. Festő és mázolő szakmáját 
keveset gyakorolta. Budapesten az 
Egészségügyi Múzeum I. emeletén te
remőri állást vállalt, hogy „politikai 
találkáit” zavartalanul le tudja bo
nyolítani a múzeumi látogatások al
kalmával. Feleségével később, kb. 
1942-1944 között Alsógödön, a 2. sz. 
főút mellett üzlethelyiséget bérelt az 
alsógödi állomástól nem messze (Pest 
felé), szemben a vasbolttal és a Gó
lya vendéglővel. Természetesen ez is 
kitűnő álcázás volt egy mozgalmas 
politikai találkozóhely számára.

Amikor a német hadsereg megszállta Magyarországot, a Szoc. Dem. 
párt volt az ellenzék legfőbb hivatalos szószólója. Amikor a Szoc. Dem. 
párt ellenállásra buzdította a magyarságot, Palczer János már 
Alsógödön lakott (a ma róla elnevezett utcában). Testvérei osztották 
nézeteit és segítették tevékenységében. Fontos iratokat, dokumentu
mokat rejtegettek, ha kellett röplapokat osztogattak, így ők is sok
szor kerültek összetűzésbe a hatóságokkal.

János két testvérével Gyulával és Lajossal, utolsó találkozásukkor 
együtt indultak el a gödi vasútállomásra János otthonából azzal a 
céllal, hogy Jánost Pesten rejtsék el a várható megtorlás elől.

Már a Vasút utcán jártak, amikor Jánosnak eszébe jutott még egy 
fontos irat, amelyet a ház egyik rejtekében felejtett. Még volt idő a 
vonat indulásáig, ezért visszasietett a házba. Lajos és Gyula egy ideig 
várakoztak, és mivel nem jött a testvérük, ők is visszaindultak. Csak 
az utcasarkon vették észre, hogy a házat feg5rveresek fogták körül. A 
két fiú is majdnem csapdába esett.

Palczer Jánost többé nem látták testvérei. Vallatások, kihallgatá
sok után egy halál-vonatra tették fel a mauthauseni megsemmisítő 
táborba irányítva. Osztrák területen két társával egy tehervagon al
jának felfeszítésével sikerült megszöknie. Sajnos egy nap múlva egy



Gödi Almanach 79

német járőr elkapta a szökevényeket. Üzenetének sikerült hazajutni, 
de őt magát Mauthausenben, mint politikai foglyot halálra kínozták.

A háború után még annyi hír eljutott hozzánk nagybátyámról, hogy 
a táborban a kínzások egyik végső eszköze volt szikladarabok vállon 
felhordása egy dombra, és onnan vissza ledobni a mélybe.

Amikor már érezte, hogy nem bírja tovább (aki elesett azt azonnal 
agyonlőtték), az egyik kegyetlenkedő őrrel együtt vetette le magát a 
szikláról. Halála hasonlít Lehel vezéréhez, vagyis hogy „előttem mész 
a másvilágra...”.

Én négy éves voltam, amikor ezek a tragikus dolgok történtek. Édes
apám Palczer Gyula, aki a harmincas évek végén Zentai Gyulára ma
gyarosította a nevét, szintén már régen eltávozott az élők sorából. 
(Családunk 1952-1956 között Gödön lakott.) A leírtakat az ő általa 
elmondottak alapján igyekeztem felidézni.

Anyai nagyszüleim az 1920-as évek végén költöztek ki Pestről, az 
akkor is közkedvelt nyaraló és kirándulóhelyre. Alsógödre, hogy nyug
díjas éveiket itt éljék le, távol a főváros zajától (jelenleg ez a ház a 
Rákóczi u. 47. sz. alatt található, a vasút mellett).

Nagyapám Wéninger János módos őseit Mária Terézia küldte Ma
gyarországra azzal a feladattal, hogy segítsék az állattenyésztés kor
szerűsítését, a korszerű állattenyésztés és feldolgozás elterjesztését.

A család osztrák nemesi származása ellenére a ’48-as szabadság- 
harcban teljes szívvel Kossuth oldalán harcolt. A szabadságharc bu
kása után ezért minden vagyonukat elvették.

Nagymamám Stubán Franciska Celldömölkről származott. Család
juk jó barátja volt Ber
zsenyi Dániel, akiről 
még nekem is sokat 
mesélt. Fiuk Wéninger 
Ferenc (Zámolyi Fe- 
rencre magyarosított) 
jó műszaki érzéke volt 
és hivatásos katona
tisztként a híradósoknál 
szolgált a Rajk-perig.
(Akkor őt is ártatlanul 
bebörtönözték.) Leá
nyuk Wéninger Erzsé-  ̂  ̂  ̂ „
, '  - j  - Zentai (Palczer) (Jyula es Weninger Erzsébet
bet, az en édesanyám esküvői képeAlsógöd, 1934. november 10.
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1934-ben férjhez ment Palczer Gyulához, az édesapámhoz. Édesapám 
kitanulta a cipészmesterséget, de mint híres profi birkózó (Európa 
legjobbjai között emlegették) a második világháborúig főként a spoii- 
ból tartott el minket. Sokat birkózott külföldön és ezéii; Pesti Gyula 
volt a profi neve. A háború előtti években magyarosítatni szerette 
volna a Palczer nevet, de az akkori névmagyarosítási hullám miatt 
nem engedélyezték a „Pesti” nevet. Édesanyám ötletére (egy film címe 
ihlette) Zentaira magyarosította nevét, illetve családunk nevét. így 
lettem én született Zentai.

Ez a név mentette meg családunkat a megsemmisítéstől. Szüleim
nek volt egy lakása Pesten a Dévényi utcában (XIII. kér.), egy üzlet- 
hel5Íséget és egy lakást béreltek Zuglóban. Közben nagyon szeret
tünk Alsógödön nagyszüleimnél lakni, nyaralni, főleg én, mint egyet
len unoka.

Édesapám egész életében nagyon szerette a rádiót hallgatni, ezéri 
lakásunkba és Alsógödre is vásárolt egy-egy világvevő Philips rádiót. 
1944 októberében, amikor Horihy kormányzó a rádióban bejelentet
te, hogy országunk kilép a háborúból és békekötést ajánlott a szövet
séges haderőknek, mi pont Alsógödön voltunk a nagyszüleimnél. Mi
vel a nagy jelentőségű esemény időpontját már előzetesen közölte a 
bemondó (nem sokkal előtte), édesapám kitette az utcára néző szoba
ablakunkba a nagy teljesítményű rádióját és az előttünk vesztegelő 
katonavonatokra is felkiabálta a várható kedvező hírt.

Mire a kormányzó a várva várt béke hírét beolvasta a rádióba, 
addig közel ezer katona hallgatta lélegzetvisszafojtva beszédét.

Sajnos most már utólag tudjuk, ebből semmi sem valósult meg.
Később, amikor újra Alsógödre mentünk pár napra, a lakosság egy 

része tank elleni árkok ásására volt kivezényelve. Egy kedves helyi 
szomszédasszony véletlenül az árok mellett sétálgató pártvezetők be
szélgetését meghallotta, amely kb. így hangzott: „Sürgősen le kell szá
molnunk a még fellelhető szemét bolsikkal! Úgy hallottam, hogy az 
egyik Palczer fiú most itt tartózkodik a családjával. Tudod a testvére 
annak az izgága Palczernak, aki már jó helyen van. Sürgősen intéz
kedjél! Képzeld el, ezek a múltkor lázították a harc ellen a katonákat! 
Ezek piszkos hazaárulók!”

A szomszédasszony hazafelé rémülten elmondta nagyapámnak a hal
lottakat. Nem sokára a házunktól (jó a kilátás) 200-300 m-re feltűnt két 
fegyveres. Akkor kezdett sötétedni. Nagyapám beküldött bennünket a 
melléképületbe, ő pedig „n3uigodtan” kiült a verandára pipázni.
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A csöngetésre pipázva kiment a kapuhoz. „Jó estét! Palczerékat 
keressük!” -  hangzott.

„Jó estét! -  felelt nagyapám -  Itt nem laknak Palczerék.”
„Ki lakik itt?” -  hangzott a következő kérdés.
„Wéningerék és Zentaiék.” -  felelt a nagyapám.
„Tudja ezt igazolni?”
„Természetesen.” -  felelte nagyapám tovább pipázgatva. Majd be

ment a házba és az ott található iratokból kivitt egy párat.
A fegyveresek elbizonytalanodtak. Mint másnap kiderült, őket nem 

tájékoztatták az előállítás okáról és „fontosságáról”. Egymás között 
morgolódva a pontatlan parancs miatt visszavonultak az őrsre.

Nem messze lakott tőlünk egy ismerős fuvaros, aki kérésünkre azon
nal befogott stráQába és Fót felé Zuglóba menekítette családunkat. 
Emlékszem, az utat Pesten sztalinorgonák világították meg és a bom
bázástól morajlott a város.

Édesapám meghagyta nagyapámnak, hogyha visszajönnek értünk 
és követelik, adja meg Dévényi úti címünk, mivel máshová megyünk.

Másnap reggel már Zentai Gyula és családja volt az elfogató pa
rancson. Nagyapám naivan elmondta, hogy mi már két napja vissza
utaztunk Pestre. Természetesen kikényszerítették belőle Dévényi úti 
címünket, ahol a szomszédok későbbi elmondása szerint kétszer ke
restek bennünket. Később már magukat menekítették az érdeklődők.

A zuglói címünket csak nagyon kevesen tudták. Ott viszont jól is
merték az 56-os ingméretet igénylő profi birkózót. Pesti Gyulát. Ott, 
az üzlethelyiségben bújtattuk (a szovjetek bejöttéig) Zelk Zoltán zsi
dó származású költőt, nem kis kockázatot vállalva, mivel 100 m-re 
volt tőlünk a n3dlasház.

Horthy Miklós említett beszédének volt még egy családi és alsógödi 
vonatkozása, melyet nagybátyámtól (Wéninger, azaz Zámolyi Ferenc) 
csak 1980-ban tudtam meg.

O és barátai (a magyar tisztek jelentős része) lelkesen támogatta a 
kormányzót békekötési elképzeléseiben és nem szívlelték a német csa
patokat.

Nagybátyám a kérdéses napon őrnagyi rangban a Budai Vár hír
adó parancsnoka volt. Gyermekkori barátjával, tiszttársával, illetve 
helyettesével. Ok ketten már órákkal a hivatalos időpont előtt tud
ták, hogy a kormányzó késő délután és este be fogja olvasni a rádió
ba, hogy országunk kilép a háborúból. A délután folyamán erről a 
németek is hírt szereztek, mivel a Vár híreszközein keresztül igen
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magas rangú német tisztek erőszakosan követelték, hogy beszélhes
senek a kormányzóval. Nagybátyámék számítottak erre, tudták, ha a 
kormányzót és családját a németek megfenyegetik, akkor nem meri 
rádióbeszédét megtartani. Ezért az első beolvasásig „nem értem, vé
telzavar, ismételje meg...” kényszertrükkökkel késleltették, hogy a 
németek és a kormányzó találkozzanak az éter hullámain. Csak ké
sőbb értesítették Horthyt, hogy a német vezérkar azonnal beszélni 
kíván vele. A családját és személyét ért fenyegetések után, már má
sodszor, este nem ismételte meg bejelentését a kormányzó. Miután a 
Várat elfoglalták a német csapatok, nagybátyámat és helyettesét kü
lönböző helyeken egy időben két napig vallatták szabotázs vádjával. 
Tfesti kínzásnak nem voltak kitéve, de volt, hogy fejük mellé lőttek a 
falba egy-egy géppisztoly sorozatot. Barátjával előre megbeszélték, 
hogy egyformán mindig ugyanazt vallják és nem hiszik el, hogy a 
másik már megmondta az „igazat”. így két napi falhozállítás után 
élve kerültek ki az első vonalba a frontra.

A negyvenes évek végén Pesten laktunk a Szent László utcában a 
Béke Mozival szemben. Édesapám el volt keseredve az országban tör
ténetek miatt és a Philips rádión próbálta a külföldi adók hallgatásá
val megtalálni a reményt, az igazságot. Ezért akkor évekre ítélték el 
az embereket rémhírterjesztés és az ellenséges propaganda terjeszté
se vádjával. Szerencsére földszintes házban laktunk és én éberen őr
ködtem az udvaron, hogy mások ne hallják meg, amíg édesapám a 
nyugati adókat hallgatja. Ezért nem fogadtam bizalmamba az iskolá
ban az osztályfőnöki órára bejövő kedvesen beszélő idegent, aki elma
gyarázta a 8-9 éves gyerekeknek, hogy a külföldiek, az imperialisták 
hazugságokat mondanak a rádióban, és biztos mi is hallottunk ilye
neket. Majd amikor engem kérdezett, hogy: „Gyuszi ugye te is hal
lottad azt a sok hazugságot, amikor bekapcsoljátok a szép világvevő 
rádiótokat?” Már éreztem, hogy kivel van dolgunk. Ártatlan képpel 
felelgettem és elég jól színleltem a teljes tájékozatlant. Alig vártam 
a tanítás végét, hogy elmeséljem szüleimnek a történteket. Édes
apám azonnal fogta a Philips rádiót és a sarki műszaki boltban el
cserélte három darab néprádióra, amelyekkel csak magyar adót le
hetett fogni.

Másnap több osztál)rtársam elmondta, hogy este náluk házkuta
tást tartottak és elvitték az édesapjukat. Egyik délután, amikor csak 
én tartózkodtam otthon, két szigorú tekintetű ember csöngetett be 
azzal, hogy a rádiónkat akarják ellenőrizni. Én lelkesen mutogattam



Gödi Almanach 83

a meglepett ávósoknak a néprádiókat. Ők nem értették, hogy miért 
örülök annak a három beszélő kis fadoboznak.

Nem sokkal ezután szüleimnek meg kellett szüntetni az önálló ci
pész kisiparosságot és bekényszerültek egy KTSZ-be.

Talán a rádiós élményeik is szerepet játszottak abban, hogy 1945 
után már csak párton kívüliek voltak, mert csaknem belehaltak az 
igazság keresésébe.

Zentai (Pesti) Gyula és felesége, valamint Zámolyi Ferenc honvéd 
híradó őrnagy ma a vásárosnaményi temetőben nyugszanak.

Zentai (Palczer) Gyula és Wéninger János nagyapa 
1947 Alsógöd, Vasút utca 82., ma Rákóczi u. 47.
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Nagyréti Tamás 
Gyüre János

A z  alsó- és felsőgödi községrészek azon épületei, 
amelyek korábban jellegük és funkciójuk által 
rányomták bélyegüket lakóhelyünk arculatára

Az alábbi grafikákkal és fényképekkel illuszt
rált dolgozatokban bemutatjuk községünknek 
azokat a régi, vagy kevésbé régi épületeit, 
amelyek már nem áillnak, vagy csak részben 
maradtak fenn, másoknak eredeti funkcióját 
és formáját megváltoztattáik és ma más célt 
szolgálnak.

Talán elérkeztünk az utolsó pillanathoz, 
hogy mi akik még láttuk, ismertük ezeket az 
építményeket a korábbi környezetükben és 
funkciójukban a második világháború előtti 

években, leírjuk és bemutassuk ezeket Göd mai lakosainak.
Kérjük tanulmányozzák az itt bemutatott építmények képeit és a 

róluk szóló szövegrészeket.
Az egyes épületeket ábrázoló grafikákat és fényképfelvételeket 

Nagyréti Tamás grafikus művész készítette.

A Nemeskéri-Kiss kúria

A felvilágosodás, a reformkor eszméi közelebb hozták egymáshoz a 
nemest és a polgárt. Új otthonformák alakultak ki, ilyen a kúria, mint 
a nemes ember háza, amely kényelmes, úrias, elóTíelő otthon, és már 
művészeti igénnyel épült.

A volt Nemeskéri-Kiss kúria Gödön, a Budapest-Vác főközlekedési 
úttól keletre, mintegy egy kilométerre található. Jelenleg a halódó 
Dunamenti Termelőszövetkezet használaton kívüli és mint ilyen, egyik 
elhanyagolt épülete.

Az építmény valószínűleg a gödöllői Grassalkovich uradalom egyik 
majorjának jószágigazgatója lakhelyéül szolgált. Feltehetően itt la-
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kott az 1824-ben elhalálozott Majerfy József, az ország első magyair 
feliratú h£irangjának készíttetője, aki a gödi régi temetőben van elte
metve.

A kúria építésének időpon^a a XIX. század elejére tehető.
Az épületbe a Nemeskéri-Kiss család, a XIX. század végén, a gödi 

földbirtok megvásárlása után költözött, Véghles mellett második ott
honként használva azt.

A kúria építészeti leírása:
Egy szabadon álló L alakú földszintes klasszicizáló építmény bizo

nyos átalakításokkal, az épület egyik ága kelet-n5mgati, a másik észak
déli tájolású. A nyugatra néző főhomlokzat bal oldalán négy magas 
lábazatú oszlop által tartott tornác, sarkán féloszlopokkal. A tornác
ra két egyenes záródású, szögezett ráccsal ellátott ablak és középen 
egy ajtó nyílik. Mellette ablak-ajtó-ablak beosztású rizoht félköríves 
ablakokkal és ajtóval. Az épület tovább ablak-ajtó-ablak-ablak-egy 
befalazott ajtó-négy ablak beosztású. A nyílások mélyített kerettel, 
egyenes záródásúak. Keleti homlokzata ablak-ajtó-három ablak be
osztással épült. Két oldalán egy-egy toszkán féloszloppal kiképzett 
benyíló, ajtó-ablak-öt toszkán féloszloppeil kialakított csukott folyo- 
sós részből áll. A fal sávozott profilírozott párkánnyal és magas lába
zattal.

Az épület másik szárnyának (észak-déh fekvésű) délre néző olda
lán kilenc toszkán fejezetes lábazat nélküli oszlopos tornác, szélein 
féloszlopokkal, egyenes záródású nyílásokkal, az ablakokon fűzött 
ráccsal. Az oszlopok felett magas gerendázat. A belső helyiségek sík 
mennyezetűek.

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

A kúria 1944. december 9-ig Nemeskéri-Kiss Sándor és Géza család
jának lakhelyéül szolgált, a család régi bátoraival, berendezési tárgyai
val berendezve, képeivel, festményeivel, vadászati trófeáival díszítve.

A küria berendezése az 1944. december 9-től 1945 szeptemberéig 
ide beszállásolt különböző szovjet harcoló és kiszolgáló egységek „te
vékenysége” következtében sajnos teljesen elpusztult.

Mivel a berendezés csak elméletileg rekonstruálható, ennek érzé
keltetésére a korabeh kúriák bútorai és berendezései szolgálhatnak 
alapul. A kúriák a nehézkesebb klasszicizmus bútorait kedvelték. Ezek 
a bútorok cseresznyefából, tiszafából, dió-, vagy topolyagyökérből ké
szültek és helyenként arainyozott, vagy fekete tusfestéssel voltak dí-
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szítve. Oszlopok, pilaszterek, timpanonok, baleszterek a bútorok szer
kezeti díszítményei. Terebélyes méreteikkel, pocakos idomaikkal jól 
illettek a magyar kúriák jómódú, életerős embereihez.

A gödi kúriának külön színt, sajátos hangulatot adott az a rendkí
vül gazdag, messze földön híres vadászati trófea gyűjtemény, amelyet 
a Nemeskéri-Kiss család híres vadász tagjai által elejtett vadak szol
gáltattak Európa, Afrika és Magyarország vadászterületeiről.

Megfordultak ebben a kúriában az elmúlt idóTc nagyjai, így I. Fe
renc József király, Albrecht főherceg, József főherceg tábornagy, a szi
ámi király (Thaiföld), Horthy Miklós kormányzó és az akkori Ma
gyarország arisztokratáinak többsége.

A szovjet katonák a kúriából való távozása után különböző helyek
ről idetelepült családok költöztek be a főleg a délre néző szárny szobá
iba, önkényesen átalakítva, leválasztva egyes helyiségeket. Ez az ál
lapot mintegy huszonöt évig tartott és az épület majdnem végzetes 
pusztulásához vezetett.

A termelőszövetkezet anyagi helyzete ebben az időben nem tette 
lehetővé az épület állagának megóvását, még kevésbé a felújítását.

Az 1980-as évek elején került a Termelőszövetkezet olyan anyagi 
körülmények közé, hogy hozzá lehetett kezdeni a kúria rekonstrukci
ójához. Ez a munka látványos eredményt hozott, de nem nyert teljes 
befejezést.

Ma ez az épület kihasználatlanul, funkció nélkül, a teljes bizony
talanságnak néz elébe.

Gyüre János
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A  Kúria délre néző oldala napjainkban

A Kúria nyugatra néző oldala napjainkban
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A Haj esi „kastélyról”

Az én emlékezetemben a Madách Imre utca 36. szám alatt álló 
épület mindig Hajcsi kastély volt és marad is.

Kik voltak a Hajcsiak? A felsőgödi Különválási, Elszakadási Bi
zottság elnöke Dr. Hajcsi György ügyvéd volt. Ennek a Bizottságnak 
megalakítására azért volt szükség, mert amint az ismeretes, Felsőgöd 
a századelőtől, sőt régebben területileg és közigazgatásilag Sződhöz 
tartozott és ettől a függőségtől több okból is „szabadulni” akart.

Az 1890-ben kelt -  időközben fellelt feljegyzések szerint -  Dr. Haj
csi György Budapesten lakó ügyvéd volt, Hajcsi Kornélia Rozsnyón 
volt tanítónő, Hajcsi Sándor főigazgató volt Rozsnyón.

Az épület múltjáról: A „kastély” a század első éveiben épülhetett, 
ami hamarosan gróf Szapáry Gyula birtokába került, adás-vétel út
ján. Nemsokára Szapáry megvált tőle és az épületnek a Jezsuita Rend 
lett a tulajdonosa. 1935-ig a Jezsuiták használták és tartották fent az 
épületet. Ezt követően egy apácarend működött a „kastély” falai kö
zött. A második világháború utolsó évében már üresen, lakatlanul 
állt, elhanyagolva, „gazdátlanul”.

A háború után különböző beköltözések eredményeként lakóházként 
funkcionált. Tulajdonosa ekkor már az állam volt. Parkját felparcel
lázták és a belőle kialakított telkeket értékesítették.

Az épület mai tulajdonosa a Szent Domonkos Rendi Komtemlatív 
Nővérek „Rózsafüzér Királynéja” rendháza.

A felújítás alatt álló épületben, melyet a régi formájában állítanak 
helyre, a Rend a munkálatok befejezése után egy egyházi iskolát ren
dez be és tart majd fent.

Hogyan kerültem kapcsolatba a Hajcsi „kastéllyal”, illetve annak 
akkor még létező parkjával? Mint elemista kisdiák a nyári vakációk 
alatt „munkát vállaltam” több osztálytársammal együtt a „kastély” 
kertészénél, mely munkát az ő irányítása és felügyelete alatt végez
tük. A nagy és gondosan ápolt park fenyőfákkal és örökzöld bokrok
kal szegélyezett sétányait gyomlálgattuk. A narancssárga gyöngyka
viccsal borított utakról szedtük ki a gyomokat és a gazt. Munkánk 
közben csodáltuk a sok színben pompázó, rózsákkal körbeültetett és 
virágokkal díszített, számunkra „titokzatos” és „rejtélyes” kastélyt. 
Délelőtt kilenc és tizenegy óra között „dolgoztunk”, mely tevékenysé-
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get nagy kedvvel végeztük egy kis csokoládéért, cukorkáért, vagy más 
esetben egy kis zsebpénzért, jutalomért.

A „kastélypark” és a vasút között, majd a Kolozsvári utca és az Ilka 
patak közötti területen abban az időben (a harmincas évek közepe) 
hatalmas búzatábla volt, fölötte pacsirták énekeltek, versenyre kelve 
a „kastély” parkjának fái és bokrai között trillázó rigókkal.

A második világháború utolsó évének egy őszi ködös napján arra 
sétálva szomorú szívvel néztem a számomra oly kedves emlékű, ak
kor már lakatlan, nyitott ajtajú és ablakú elhanyagolt „kastél)^” és a 
parkját.

Azonban nemcsak a Hajcsi „kastélyhoz”, hanem a Hajcsi réthez is 
-  amely az országút, a Floch erdő, a Szőlő domb és az Ilka patak által 
határolt területet foglalta magába -  kapcsolódnak emlékeim. Ez a rét 
is a „kastély” mindenkori tulajdonosának birtokához tartozott.

Kora tavasztól késő őszig virágzó rét, tele tocsogókkal, sással, ná
dassal, gólyákkal, békákkal, siklókkal kedvelt barangoló helyünk volt. 
Itt gyűjtögettünk barátommal Gerédi Lászlóval -  aki Országos Ter
mészetrajzi Tanulmányi Versen3rt nyert -  a vizipókokat, csiborokat 
és egyéb csodabogarakat. A Hajcsi réten más alkalmakkor is bóklász
tunk barátaimmal a számunkra „izgalmas” ősláposban. Telente az 
őszi esőzésektől megduzzadt tocsogók, tavacskák egybeállt vize befa
gyott és egy hatalmas, romantikus jégfelülettel borította be a Hajcsi 
rétet. A felsőgödi fiatalság örömmel kereste fel ezt a természetes kor
csolyapályát, ahol bokrok és bozótok között a Floch erdőig is el lehe
tett siklani. Gyakran csak a felbukkanó hold és a szülői szigor vetett 
véget a Hajcsi réti kedvelt szórakozásainknak.

így maradt meg bennem -  most már végleg -  a Hajcsi név, mint a 
„kastély” és a rét tulajdonosának az emlékezete.

Nagyréti Tamás
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A  Hajcsi rét napjainkban

A Hajcsi „kastély” 1998 tavaszán
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A Kincsem Telep főépületei

A Kincsem Telep épületei a XVIII. század végétől a XIX. század 
közepéig „Gödi Csárda” néven, vendégfogadóként funkcionáltak.

Az 1872. és 1884. évek között végzett térképészeti felmérések alap
ján készült térképeken az épület már versenyistállóként szerepel és 
az 1983-ig létező alaprajzát mutatja.

Az épületegyüttes két részből állt, a két rész -  az istálló és a lóápo
lói lakóépület -  egy szabályos négyzetalakot alkotott.

A lóápolók az istállóval szemben, az országút felé eső oldalon állott 
lakóépületben laktak. Az istálló épületben, annak jobb sarkában is volt 
egy lóápolói lakás, amelyből egy ajtón keresztül az istállóba lehetett 
jutni. A lakóépületben öt lakás volt, amelyeknek egyikében 1945-től -  
miután a Göd-pusztán lévő kúriájukat el kellett hagyniuk -  húzódott 
meg feleségével Nemeskéri-Kiss Sándor, a Kincsem Tfelep tulajdonosa.

A lakóépület alatt volt egy hatalmas két szintes pincerendszer, 
melynek volt egy, a pincéknél nem szokásos kör alakú helyisége is, 
amelynek formája sok irányba viheti el az ember fantáziáját.

A Kincsem Telepnek az istálló és lakóépület alaprajzából adódóan 
egy szépen karbantartott négyszögletes udvara volt. Ezt az udvart 
fehér murvával hintették be vastagon, melyet a lóápolók naponta szé
pen felgereblyéztek. Az istálló épület készámyú ajtajai és ablakainak 
fa részei kékre voltak mázolva, az istálló fala belülről pedig a szem
nek megnyugtató, nagyon világos drapp színre, inkább kellemes vaj
színűre volt festve.

A csodakanca -  Kincsem -  boxa, amelyben a híres versenyló „la
kott”, tiszteletből üresen állt, kitakarítva és a box sarkában egy vázá
ban mindig volt egy-két szál virág, melyet a helyi lóápolók, az alagi 
versenyló istálló tulajdonosok és a Magyar Lovar Egylet idelátogató 
tagjai helyeztek oda. Ennek a boxnak a falán egy fémből öntött em
léktábla volt elhelyezve Nemeskéri-Kiss Sándor szövegével és aján
dékaként, megemlékezve Kincsemről, a versenylóról. A tábla jelenleg 
a Mezőgazdasági Múzeumban látható.

Az istálló és a lakóépület találkozásánál az északi oldalon volt még 
egy, a Telepre szóló bejárat, az úgynevezett „kiskapu”. Többnyire ezen 
közlekedtek a lóápolók és családtagjaik.

A Kincsem Telep vízszükségletét a négyszögletes udvaron még a 
régi időkben készített két kút biztosította. Az egyik az udvar kelet-
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nyugati középpontja tengelyében, az istálló épület előtt, a másik ugyan
ezen a tengelyen a lakóépület előtt volt. Ezt az utóbbi kutat 1953-ig 
egy betonlappal fedték le és használaton kívül állt. Eddig az időpon
tig a lakók -  és 1944. december elejéig a lovak is -  az istálló előtt lévő 
kútból ittak. Ez volt a híres gödi vizet adó kút, amelynek vizén kívül 
más vizet Kincsem, a híres versenyló nem volt hajlandó meginni. Ennek 
a kútnak a felépítményét szedték szét és szállították el az 1970-es 
évek elején abból a célból, hogy Budapesten a Kerepesi úti lóverseny
pályán létesítendő „Kincsem Park”-ban felállítsák.

A neg3Tvenes évek elején a Kincsem Telep egy olyan ünnepség hely
színe volt, amit a verhetetlen csodakanca, a valamikor Gödön idomí
tott Kincsem emlékére rendezett a Magyar Lovar Egylet. Ekkor mél
tatták Gödön utoljára a nagyhírű elődöket, a Telep korábbi vezetőit, 
Hesp Róbertét, Kincsem idomárját, az ügyes zsokékat, Hesp Teddit, a 
nagy idomár fiát, aki szintén itt tevékenykedett a század fordulóján 
és az ötvennégy versenyen induló és mindannyiszor győző angol teli
vért, Kincsemet.

1944. december 9-én a front a Kincsem Telepre ért. Az ott lakó 
lóápolók és családtagjaik a biztonságosnak vélt pincébe vonultak le, 
de ott is megtalálták őket a bevonuló Szovjet Hadsereg katonái és 
felzavarták őket a lakásaikba.

A Tblepre egy század szállásolta be magát. A lovakat mind elvitték.
Az épületegyüttesre sem következett jobb világ. Az eg)nnást váltó 

gazdák -  akár a gödi Termelőszövetkezet, akár a Tanács vezetői -  
nem tartották ezt a helytörténeti szempontból jelentős épületet érde
mesnek arra, hogy a legkisebb mértékben is karbantartsák és fenn
maradását biztosítsák.

A Kincsem Telep lakóépületét a Göd Nagyközségi Tanács 1983-ban 
lebontotta és mára már csak egy elhanyagolt torzó maradt Göd egyik 
legrégebbi és a jelenleginél nagyobb megbecsülést érdemlő építményé
ből, amiből akár a világ lóverseny története iránt érdeklődők „zarán
dok helye” is lehetett volna.

Itt az ideje annak, hogy a Nagyközség Önkormányzata saját ha
táskörével élve „Műemlékké”, illetve „Védetté” nyilvánítsa a Kincsem 
istálló megmaradt épületét és tulajdonosát kötelezze az építmény ere
deti formájába való helyreállítására, mint teszi azt hasonló esetben 
több Önkormányzat a saját területén lévő műemlékeivel.

Gyüre János
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^ícsem lakóliázj ípo
A Kincsem-telep lakóépülete a századfordulón

n̂csem istállchtelep 1̂00

A Kincsem versenyistálló épülete a századelőn
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-

A Kincsem versenyistálló mai „megbecsült” állapotában
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Emlékeim a „Kék Duna” Panzióról

A felsőgödi Kertvárostól és a Strandfürdőtől északra, a Duna-part 
ideálisan szép részén nagy parkos-ligetes, csendes, árnyas területen 
épült a ’30-as évek elején a „Kék Duna” Panzió és Strandfürdő.

Modern épülettömbjével, szépen berendezett szállodai szobáival, 
ízletes konyhájú éttermével, teniszpályáival, öltözőkabinjaival, ápolt, 
gondozott strandfürdőjével várta az igényes fővárosi vendégeit.

A szállodába vonaton érkező üdülő vendégeket a vasútállomásról a 
panzióba lovak által húzott omnibusz szállította. Ez a közlekedési 
eszköz a község jellegzetes látványossága volt. Az omnibusz a har
mincas években rendszeresen közlekedett a vasútállomás és a közsé
gi strandfürdő között is, ahová nemcsak a Kertváros, hanem a Szent
endrei-szigeten lévő Surány nyaralóhely üdülőit is szállította. Ebben 
az időben ugyanis kompjárat működött Felsőgöd és Surány között.

A „Kék Duna” Panzió szép fekvésével, csendes elzártságával ked
velt „rejtekhelye” volt a Ferencvárosi Torna Club labdarúgó csapatá
nak egy-egy jelentősebb nemzetközi mérkőzését megelőzően, például 
a „Középeurópai Kupa” neves olasz, osztrák, horvát, cseh labdarúgó 
csapataival vívandó meccsei előtt (Lazio, Bologna, Rapid, Wacker, 
Radnicski, Slavia, stb.) Abban az időben még nem létezett BEK és 
UEFA kupa.

A „Fradi” és a magyar labdarúgás kiválóságának Lázár Gyulának 
a „Tanár Úrnak” Felsőgödön volt nyaralója, talán innen ered a kötő
dés a „Kék Duna” Panzióhoz.

Mi fiatal és lelkes fociszurkolók „titkos csatornákon” időben érte
sültünk a „Fradi” csapatának megérkezéséről. Jegyzettömbökkel fel
fegyverkezve megkezdtük az autogram-gyűjtő hadjáratunkat, ami 
egyáltalán nem ígérkezett könnyű feladatnak, mivel a „Kék Duna” 
Panzió elzárt területére bejutni nagyon nehéz volt. A Panzió déli és 
északi oldalán lévő drótkerítés a Duna vízpartján túl is mélyen ki volt 
építve a mederben is. Mindenáron be akartunk jutni, hogy közelről 
láthassuk és aláírást kérve egy-két szót válthassunk a neves labda
rúgó csillagokkal.

A hel3Ü 801-es Cserkészcsapat -  melynek mi is tagjai voltunk -  vízi 
őrsének két kétszemélyes kajakját a cserkészigazolvány felmutatásá
val kikértük a „Fischl”-féle csónakházból és a Dunán Vác felé evezve, 
megkerülve a dróthálót, a „Kék Duna” Panzió Strandfürdőjén óvato-
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san kikötve „belógtunk” a szálló területére. A teniszpályán Dr. Sárosi 
Györgyök -  mindenki kedvenc Sárosi Gyurija -  játszottak (Sárosi III., 
Lázár, Dr. Szojka). Megkezdtük az autogram-gyűjtést és a kapott alá
írások fejében labdát szedtünk nekik, igaz csak rövid ideig, mert a 
pályagondnok lezavart minket a salakról, ugyanis nem tornacipő volt 
a lábunkon és bőrtalpú cipőnk tönkretette volna a teniszpálya gondo
san hengerelt salakját.

A játékosok másik csoportját a Panziót a strandfürdőtől elválasztó 
kőgát közötti árnyas park pázsitján találtuk. Heverészve, pihengetve 
kártyáztak. Először Toldi Gézától, a „bomba lövő” csatártól kértünk 
autogramot. Taldi a jegyzettömböt kézbe véve ránk nézett és megkér
dezte: „Hogy jöttetek be srácok?...” Megrémülve mutattunk a kaja
kokra és félve mondtuk el „belógásunk” mikéntjét. „Na ez remek fiúk, 
itt van két csatos üveg és most gyorsan, észrevétlenül átmentek a 
Surán)d Csárdába, ott töltessétek meg ezeket rizlinggel, de titokban, 
h o ^  senki meg ne lássa.”

Örömmel húztunk át a csárdába és az üvegeket megtöltve gyorsan 
visszaeveztünk, ahol a már szomjasan várták érkezésünket. Begyűjt- 
ve az aláírásokat, Toldi meghívott bennünket a délutáni edző mérkő
zésre a felsőgödi focipályára, amely ma is megvan a Rákóczi út és a 
vasút között, ahol a helyi csapattal az általunk rajongott „FTK”-val 
játszottak. Mi a ferencvárosi játékosokkal megtömött két-három 
,Adler” személyautót futva követtük ki a pályára. Ott megcsodálhat
tuk közelről -  micsoda élmény -  a Fradi aranycsapatának játékosait 
(Dr. Sárosi, Sárosi III., Lázár, Pólyák, Háda, Kiss, Tánczos, Gyetvai, 
Tbldi, Pálinkás, Dr. Szojka).

Ilyen nagy élményekkel és autogramokkal gazdagon térhettünk 
haza ezen a „rendkívüli” napon.

A „Kék Duna” Szállóról hallva, olvasva mindig ez az emlékkép jele
nik meg előttem.

A második világháború kezdetével megszűnt a „Kék Duna” Panzi
óbeli rejtekhely és befellegzett az autogram-gyűjtésnek is. Későbbi
ekben a felsőgödi strandon napozva, be-be nézegettünk a Panzió park
jába és keresgettük emlékeinkben a neves labdarúgók alakjait.

A front Felsőgödre való érkezte után a Panzióban 1945 kora nyará
ig egy Szovjet katonai egység parancsnoksága székelt, amelynek tá
vozta után jó ideig gazdátlan volt a szálló.

KésóT)b a „Kék Duna” Panziót helyrehozták és az Élelmiszeripari 
Dolgozók Szakszervezetének kezelésében működött tovább üdülőként.
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Ma gondozott, szép park közepén áll az épület, megújulva, átépít
ve, megnagyobbítva. Az egykori „Kék Duna” Panzió most egy európai 
színvonalú, nemrégen felavatott sportcsarnokkal együtt a „Kék Duna 
Szálló és Sportcsarnok” komplexumot alkotja, amely a Földművelés- 
üg3Ú Minisztérium külföldi vendégeit, a Ferencvárosi Torna Club sport
szakosztályainak tagjait, valamint külföldi ellenfeleit, mint vendége
ket és a hazai turistákat is vendégül látja.

Göd Nagyközség büszkesége ez a korszerű sportcsarnok és termé
szetesen vele együtt a „Kék Duna” Szálló is.

Nagyréti Tamás

mímm
A  Kék Duna panzió a harmincas években
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Az egykori „rejtekhely” és a kártyacsaták színhelye

A „Kék Duna Szálló és Sportcsarnok” mai képének 
bemutatásától nem véletlenül tekintettünk el. 
Ennek az az oka, hogy a üdülő és sportközpont 

őrszemélyzete „nagyon is egyértelműen”
-  és most igen finoman fogalmaztunk -  

megakadályozta a cikk íróinak az üdülő területére 
való belépését, így magától értetődően 

az épületek lefényképezését is.

A szerkesztők
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A régi szeszgyár

Ez az épület ott állott a mai Köztársaság út tengelyében a Duna- 
parton, a Kissziget északi végével szemben.

Építése a Grassalkovich “birodalom” kialakulása utáni időkre 1750 
és 1800 közé tehető. Építtetője Grassalkovich Antal, vagy annak fia, 
II. Antal lehetett.

Az épület méreteit illetően csaik a még élő szemtanúk emlékezetére 
hivatkozva hatáirozhatjuk meg. A gyár hossztengelyével a Dunára pár
huzamosan épült és mintegy 50 méter hosszú, 12-15 méter széles, tégla
lap alakú épület volt. Falai égetett, igen jó minőségű téglából és termés
kőből készültek, körülbelül 80 cm vastagok voltak. Gerendái 30 x 30 cm 
vastag időtálló vörösfenyől)ől készültek, melyeken még 1946-1947-ben 
sem látszott a százötven, vagy több év, amit a helyükön töltöttek.

Az épület déli (Budapest felőli) része alatt egy vastag falú és mennye
zetű boltíves pince volt. A pincehelyiséget középen elhelyezett négy 
pillérköteg osztotta kilenc egyenlő részre. Ezeket a pillérekre futó 
hevederívekkel választott boltozatok fedték. A pince fölötti szint mint
egy két méter magasan helyezkedett el az országút felőli oldalról néz
ve. A bejárati ajtóig téglából épített lépcsőkön lehetett feljutni. Az 
épület ablakai a ház keleti felén egymástól azonos távolságra elhelye
zett kisméretű, tipikus magtárablakok voltak az építmény közepéig, 
míg onnan észak felé négy nagyméretű, a padlószintnél kezdődő ab
laknyílás volt. Ezek az ablakok belülről is szegmentívesek és rézsű- 
sek voltak. Fent a pince felett eredetileg két helyiség volt. A két hel}d- 
ség közötti válaszfal középső részének aljából n5Úlott rézsűsen lefelé 
a pincébe egy ablak.

Az épület helyén az építés kezdetekor már állott egy több száz éves 
építmény, egy őrtorony. Ezt az őrtornyot, illetve annak még ép részeit 
a régi szeszgyár építői belefoglalták az épületbe és így kétszáz éven át 
megóvták a pusztulástól. Az őrtorony alapterülete 12 x 12 méter volt. 
Az őrtornyot az Anjou királyaink korában, esetleg Zsigmond idejé
ben, a valószínűleg akkor még meglévő római építmény alapjaira 
emelték. Az őrtorony kijárata a Duna felé nyílt. Ezt az őrtornyot egy 
téglából épített boltozatos alagút kötötte össze a Kincsem Telep 1983- 
ban lebontott lakóépülete alatti mélyépítésű pincerendszerrel. Az alag
út és a két épület helyén korábban létező építmények 1740 előtti funk
ciója még felderítetlen.



104 Gödi Almanach

A szeszgyárépület előtt, annak közepétől az országút felé (keletre) 
mintegy húsz méterre volt egy kút, melynek vize nyolc méterre volt a 
föld felszíne alatt. A kút két méter átmérőjű, téglával kirakott, kerek 
formájú építmény volt. A víz szintje felett a kút falában egy kis bolto
zatos n3dlás volt, amely valószínűleg az őrtoronyba vezető, egy másik 
alagút egyik vége volt.

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

A terményfeldolgozás az épület elkészülte utáni időkben a pincét 
és a fölötte lévő szint felét elfoglaló serfőzdében történt, ahol a birto
kon termett árpát főzték sörré. A XIX. század közepe táján az épület 
már szeszgyárként működött, valószínűleg az újabb tulajdonosok el
gondolásának és gazdasági céljainak megfelelően. Ezt bizonyítják a 
korabeli térképek is, melyek gyárként jelzik az épületet. A másik te
rem magtárként hasznosult, akár a dunai hajókon innen el, vagy ide 
szállítandó gabona, akár a sör, vagy később a szesz alapanyagául szol
gáló termények feldolgozásáig való tárolására.

1867 után, miután az épület Nemeskéri-Kiss Miklós tulajdonába 
került, ipari célra már csak rövid ideig használták. A pince feletti 
szintjén három-négy egyszerű cselédlakást alakítottak ki, ahová a 
kiöregedett gazdasági alkalmazottakat helyezték el halálukig. Az 
épület nagy része azonban teljesen üresen, használaton kívül állt.

1942-ben Nemeskéri-Kiss Sándor saját és családja lakhelyéül sze
melte ki. Ennek érdekében egy építészmérnök ismerősével el is ké
szíttette az épület kastéllyá való átalakításának tervét. A terv a há
ború miatt csak terv maradt, az átépítés el sem kezdődött.

Utolsó funkciója 1944 őszén az volt, hogy a bombázások elől ide 
helyezték el a Budapesti Közlekedési Múzeum vasúti mozdony és ko
csi modelljeit.

A háború és a front közeledtekor a környék lakosai a biztonságos
nak vélt pincéjében húzták meg magukat.

Az épület a háború után -  gazdátlan lévén -  ebek harmincadjára 
került, az ott lakó néhány család elköltözött belőle és ezzel megkezdő
dött az épület spontán, minden terv és engedély nélküli szétrombolá- 
sa, bontása. Ez a dicstelen munka az ötvenes évek közepére be is 
fejeződött.

Gyüre János
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A  régi szeszgyár „hűlt helye”

A régi szeszgyár, még a harmincas évek elején is használt 
uszálykikötője napjainkban
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Az Iparoskörről

Felsőgöd kulturális életének az 1930-as, ’40-es és ’50-es években 
jelentős központja volt az Iparoskör épülete, melyben korábban az 
„Uránia” mozi működött. Az ott vetített mozgófilmeki a „Viva Villa”, 
„A megfagyott gyermek”, a „Balalajka” soha nem múló élményt jelen
tettek számomra.

Nagyon sok köszönhető azoknak a helyi iparosoknak, akik megala
pították, létrehozták az „Iparoskör Egylet”-et és később megvásárol
ták a Bozóky Gyula utca (ma Lenkei János utca) és a Kálmán utca 
sarkán lévő épületet. Ezzel hozzájárultak a község kulturális életé
nek kialakulásához és megteremtették annak helyiségi feltételeit.

Ez az épület adott otthont a Felsőgödi Dalárdának, amelynek ál
landó fellépő helye és próbaterme volt. Ez a dalárda sok országos da
losversenynek volt a résztvevője és számos díj nyertese is.

Az Iparoskör színpadán rendszeresek voltak a helyi Műkedvelő Kör 
színdarab bemutatói és a Diák Színjátszó Csoport előadásai. Néhány 
az itt bemutatott színművek közül: ,Az Ember Tragédiája”, az „Iglói 
Diákok”, a „Csókos Huszárok”, stb. Ezek az előadások igen nagy né
zőközönséget vonzottak és mindegyikük eseményszámba ment a köz
ségben. A község polgárai mindig zsúfolásig megtöltötték a nézőteret, 
ami az érdeklődés magas fokát és az amatőr színjátszók kitűnő játé
kát igazolta.

Közkedveltek és sikeresek voltak az ősszel itt megrendezett szüreti 
mulatságok. Tűzoltó, Sport, Álarcos és Szilveszteri bálok, ahol a köz
ség fiataljaiból létrehozott tánczenekarok szolgáltatták a zenét a kö
zönség nagy megelégedésére.

Több alkalommal szerepelt az Iparoskör színpadán a „Falu Szín
ház” elődje közismert népszínművek előadásával.

A második világháború Felsőgöd számára utolsó évében, 1944 kora 
tavaszán a Honvédség egy alegysége települt be és legénységi körlet
ként vette igénybe november végéig az Iparoskör épületét.A háború 
befejeztével ismét feléledt az élet az Iparoskörben, ahol újra rendsze
ressé váltak a színpadi előadások, hangversenyek, táncmulatságok és 
más rendezvények. Az „Iparoskör Egylet” azonban nem éledt újjá, a 
szocialista gazdaságnak és a politikai rendnek nem volt erre szüksége.

A hatvanas években lassan-lassan megszűntek az előadások, tánc- 
mulatságok, bálok és bezárt az Iparoskör.
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Ma szomorú látvány a régebben közkedvelt Iparoskör lepusztult, 
bezárt épülete. Jelenleg a Fővárosi Kézműipari Részvénytársaság 
tulajdonában, annak Vinner gyáregységének raktáraként funkcionál.

így múlik el a fiatalságunk, felejthetetlen szép Iparoskör-beli em
lékeivel, az Iparoskör épületével együtt, amely egykor a felsőgödi la
kosság közkedvelt szórakozó és kulturális központja volt.

Nagyréti Tamás

Az Iparoskor épülete a megnyitás idején
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Az Iparoskor felavatása
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Az Iparoskor épülete ma



110 Gödi Almanach

A felsőgödi fiatalok színjátszó csoportjának szereplői a háború után

A felsőgödi Munkás Dalkör 1938-ban
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A felsőgödi Munkás Dalkör az 1927. évi szegedi országos kórusversenyen, 
ahol sikeresen szerepelt
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A felsőgödi zsinagógáról, 
az izraelita imaházról

Felsőgöd lakosságának az 1920-as, ’30-as években jelentéktelen 
százaléka volt izraelita vallású polgár, akik kis létszámuk ellenére 
fontos szerepet töltöttek be a község életében.

A helyi kereskedelem és a szolgáltatások területén ezek a zsidó 
emberek sokat tettek a község lakosainak különböző élelmiszerekkel, 
iparcikkekkel való ellátásáért.

A Gábor Vasüzlet, a Löbl Pék, a Schwarz Fűszeres nemcsak a 
felsőgödiek kedvelt bevásárló helyei voltak, hanem sokan és rendsze
resen keresték fel ezeket a kereskedéseket a környező helységek la
kosai is.

Meg kell még említeni a tűzifa, szén és építőanyag kereskedők, a 
Blau, a Steier, a Hirschfeld neveit is, akik bő áruválasztékkal álltak a 
lakosság rendelkezésére.

A szolgáltatások terén Grünfeld üveges, Bauer elektromos műsze
rész tették a dolgukat a felsőgödiek kiszolgálásában.

Talán még vannak Felsőgödön, akik emlékeznek a mozit abban az 
időben látogató lakosok közül, a pattogatott kukoricát árusító Wolf 
bácsira, aki az “Árpád” mozi előtt a kis masináján pirította, pattog
tatta az izzó faszénparázs fölött a kukoricát és kínálta az illatos ro
pogtatni valót.

Felsőgöd zsidó polgárai közül többen vállaltak a község társadalmi 
és kulturális életében vezető szerepet.

A község vallásos zsidó lakosai a harmincas évek első harmadában 
elhatározták, hogy közadakozásból megépítik a község zsinagógáját, 
illetve imaházát, mely 1938-39-ben megépült a Deák Ferenc és a 
György utca (ma Révay) sarkán megvásárolt telken.

A zsinagóga, imaház ajtaja és ablakai, felső félköríves kazettáinak 
színes üvegberakása, szépségével emelte az épület eredetiségét.

Szombatonként, meghatározott időben a. hívőik sötét ünnepi ruhá
ban gyülekeztek a zsinagógában, hogy imádkozva és zsoltárokat éne
kelve fejezzék ki istenszeretetüket. Az imaházban rendszeresen vol
tak liturgikus szertartások, amelyeket a váci rabbinátusból küldött 
egyházi személy vezetett, mivel Felsőgödön nem volt önálló hitközség.

A második világháború végének a zsidókkal szembeni kegyetlen
ségei a felsőgödi zsidóságot is sújtották. A munkaszolgálat és a de-
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portálás következtében a község zsidó polgársága majdnem teljesen 
elpusztult.

A zsinagógát bezárták és a n3Úlaskeresztes uralom idején ablakait 
betörték, az épületet magát pedig megrongálták.

A háború befejezése után nagyon kevés felsőgödi zsidó polgár tért 
vissza a községbe a németországi táborokból.

A zsinagógát már nem állították helyre és mint imaház sem műkö
dött többé.

Ma a nagymértékben átépített épület -  a volt zsinagóga -  lakóház
ként funkcionál.

El kellene gondolkodni egy kis emléktábla az épület falán való el
helyezésén -  természetesen a jelenlegi tulajdonos hozzájárulása után 
-  megjelölve azon a felsőgödi zsinagóga építésének és működésének 
idejét, mely nemcsak az imaház, hanem a község hajdani hithű zsidó 
polgárainak emlékét is megörökítené.

Nagyréti Tamás
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A zsinagóga ablakainak egyike 
az itt nem érzékelhető színes üvegberakással

A  zsinagóga átalakított épülete ma lakóház


