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Mácsik Tkréz nővér

Memoár
„K testvéreknek, kik az éjben járnak,
Az Isten küldött szentjánosbogárnak”
Fiatal tanár voltam; 31 éves, amikor 1948-ban
elvették egyházi iskoláinkat. Sírtam, amikor reg
gelenként az iskolánkban kezdetre csengettek. Na
gyon szerettem a gyerekeket. 6 évet taníthattam.
1947-48 tanévben a IV. líceum osztályfőnöke, ének
tanár az összes osztályban és két énekkar vezetője
voltam. Még megkaptam az ének szakfelügyelői
kinevezést, aztán vége.
Valamiből élni kellett. A szomszéd községbe jártam kántorizálni,
zongoraórákat adtam és falvakba jártunk megbízással asszonyoknak
lelkigyakorlat féléket adni. Felkészíteni őket a keresztény édesanya
szerepére, a család őrzésére. A hatalom leállította ezt is.
1949-ben a francia rendházak magyar nővéreket kértek segítség
nek. Felszólítást kaptunk, hogy menjünk. Sokan elmentek. Útlevelet
örömmel adott a magyar hatóság.
Idősödő szüleim Alsógödön laktak és gondozták születésétől beteg
bátyámat. 15 éve nem voltam otthon. Arra gondoltam, hogy ha felosz
latják a rendeket, haza megyek szüleim segítségére. így azt is figye
lemmel kísérhetem, hogy, hogy mi történik hazámban, a gyerekeink
kel. Azt hittük nem tart sokáig az új hatalom. Tehát nem mentem el.
Jól tettem!
1950 június elejétől már jöttek a hírek a Rendek feloszlatásáról, a
kitelepítésekről. Engedélyt kaptunk a távozásra, de magunktól nem
mentünk. Június közepén kis úti csomagot készítettünk, kevés pénzt,
levelező lapokat osztottunk szét és éjjel ügyeletet tartottunk. Egyik
éjjel 11 órakor megszólalt a riasztó csengő. 5 percen belül a nappali
szobában voltunk. Addigra minden bejáratot, folyosót megszállt az
ÁVH. Névsorolvasás, csomagellenőrzés után 1/2 1-kor éjjel, két leponyvázott teherautóra szálltunk és elindultak velünk a keleti or
szághatárra, Máriapócsra. Délután 5 órakor érkeztünk célba. A görög
katolikus nővéreknél csak üres szobákat kaptunk, szalmát a kertből
hozhattunk fekhelynek. Szobánként 1-1 lavórt. A házat tilos volt el-
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hagyni. Közben kihallgatások, rábeszélések, állást átképzést ajánlot
tak. A pócsi szűzanya velünk volt, kitartottunk. Találtunk munkát a
kertben, konyhán, takarítást, mosást. Énekkart is szerveztünk és li
turgikus előadásokat.
A jó hívek a környékről, messzebbről is jöttek a búcsúkra és hozták
élelem-ajándékaikat a „szegény üldözött nővéreknek”. Édesanyám is
meglátogatott Gödről és hazahívott. Szeptember elején a Püspöki kar
kényszermegállapodást kötött az állammal. A határnál a szerzetesrendeket nem vitték orosz honba, hanem azonnal feloszlatták. A Szűz
anya lábainál levettük a szerzetesi ruhát és ment ki-ki ahová tudott.
Én Gödre, a szüléimhez „szentjánosbogárnak”.
Jelentkeztem Nagy László plébánosnál, aki öt éve első plébánosa
volt a községnek. Kérdeztem, hogy tud-e alkalmazni valamire? Örült
az ének diplomámnak és kántori vizsgámnak, mondván, hogy kántor
kellene, mert Tóth Pál nyugdíjas igazgató, tanító és kántor csak va
sárnap segít, Gyalókai Béla tanárral, de Béla itt igen szem előtt van,
így inkább a budapesti Haller téri templomban működik vasárnapon
ként. Megegyeztünk, minden nap orgonás mise, minden keresztelő,
esküvő, 3 temetőben temetésen énekkar vezetés, templomdíszítés,
beteglátogatások. Megszervezett kántori állás nincs, így a fizetés ki
csi: 200 Ft stólával. Ez is jól jött. Mellette takarítottam, fűtöttem
Pinczés F. dr. rendelőjét és korrepetáltam. Rendbe hoztam szüleim
házát, vettem zongorát, és nálam gyakorolhattak is a gyerekek. 1956ban rövid időre iskolai hitoktatásban is részt vettem. Elvégeztem a
második vöröskeresztes tanfolyamot Váradi dr. vezetésével, akinek
lányát is tanítottam. így, mint vöröskeresztes aktíva látogathattam a
betegeket, öregeket.
1960 körül egy újabb rendőri nyomásra és ellenőrzésre a templomi
énekkart meg kellett szüntetnem. (A gimnazista tagok miatt.) Több
ször nyomon kísérték utamat a községben és bevittek az Aradi utcai
rendőrségre.
Megszerveztük az alsó-felsőgödi munkaközösségi zeneiskolát. Órá
kat előbb nálam, majd a Kultürházban adtimk. Két budapesti tanár
nőjárt ki (hegedű és zongora szakos) Kolányi Netti igazgatónő, Adám
Istvánné (zongora), én alsós zongora és szolfézs szakon tanítottam.
Felsőgödön is, ahová kerékpárral, majd kismotorral jártam.
A működési engedélyemet Kodály Zoltán professzor úr segítségé
vel kaptam meg, akinek háztartását egy nővértársam, Zita nővér ve
zette. Péczeli Sári, későbbi felesége tanítványom volt hajdanán. Ko-
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dály Zoltán engem is ismert a népdalversenyekről. Ez a munkám
megszűnt, amikor az iskola megszervezte a zeneoktatást.
A templomi munka naponta megvolt és bővült énekes köszöntők
kel, pásztorjátékokkal, jubileumokkal. Sőt, sok esetben öltöztettem
fel halottakat is.
1975-ben eladtam szüleim házát, már egyedül laktam, és a temp
lom messze volt. Elvállaltam egy buzgó, idős néni gondozását, aki
Traum Péter nyugalmazott esperes úr volt rozsnyói, salgótarjáni plé
bános szüleit gondozta és háztartását vezette. 5 évig gondoztam kb.
hat másik öreggel, hogy amíg a templomban vagyok, ne legyen egye
dül (Pesti út 85.) Az esperes úr Gödön évekig besegített mint nyugdí
jas, a hívek lelki gondozásába.
Ezt a nagyobb házat félig államosítva, nagyon rossz állapotban
vettem át. Teljes felújításra szorult. Rá is ment a szüleim házának
rám eső része. Reménykedtem nagyon a politikai változásában, a
Rendek megindulásában. Akkor itt nálam, Gödön felajánlottam a házat
a Rendemnek, teljes felszerelésével, és templomi, egyházközségi mun
kakörrel. Ember tervez...!
Az 1990-es évek változásai meghozták a Rendek újraalakulását.
Iskolák, rendházak visszaadását, jól leromlott állapotban. Minden
energia, pénz oda kellett. Elfogadtam isten akaratát.
1992-ben a kántori munkára volt jelentkező, így én leköszöntem,
és megkezdtem a gödi ház felszámolását. A pénz és ingóság a győri
rendház tulajdona volt. A váci Caritas is kapott, igénye szerint.
1994 szeptemberében elbúcsúztam fájó szívvel Gödtől, kedves la
kóitól, híveinktől, halottainktól. Tudtam-e fényt hagyni? Csak olyan
kicsit is, mint a szentjánosbogárka fénye? Az elköltözöttek is imáim
ban élnek!
Az új templomban kis Teréz képe mosolyog helyettem a hívekre.
Jelmondata figyelmeztető: „Csak a kezdet számít!” Csodálatos, hogy
a régi templom kiégésekor ez a kép sértetlen maradt. El is vittem
Szentendrére restauráltatni, tisztíttatni. Kis Teréz születésének 100.,
kántorságom 25. évfordulójára festettem Feszty Masa művésznővel
(1975), Feszty Árpád, Jókai Anna leánya. Ha ránéztek, emlékezzetek
meg imádságaitokban rólam!
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Végszó
1994-96-ig Győr, 1996-ban Sopron (szeptember) lett működésem
színhelye. A hűség városában lettem házfőnöknő. 1997-ben az isko
lánkkal, régi növendékekkel közösen megünnepeltük az itteni alapí
tás 250. éves jubileumát. Kiállítások, rendezvények.
1998 májusában a győri Rendház szociális otthonná alakult. Itt
van rám most szükség, tehát visszahívtak. Öt percre a Székesegyház,
benne a Könnyező Szűzanya kegykép, a Szt. László herma, B. Apor
Vilmos püspök nyughelye. Segítenek! Oltalmukba ajánlom élő, elhunyt
gödi híveinket.
Az Úr áldása legyen veletek!!!
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Kishonti István

„CSERKESZELET GÖDÖN’’
Előszó és a történet összefoglalója
A cserkészet alapítója Lord Baden-Powell an
gol katonatiszt több éves tapasztalata és mun
kássága után 1908-ban megjelent „Scouting fór
Boys” óriási sikert aratott és ezzel a cserkészet
elindult világhódító útjára.
M agyarországon 1912. decem ber 28-án
m egalakult a M agyar Cserkész Szövetség.
Ettől az időponttól számítjuk a magyar cser
készet hivatalos megalakulását.
A cserkészetnek régi hagyományai vannak
Göd Nagyközség területén is. Az egykori Felsőgödön először a refor
mátus 930. sz. Megyercsy Béla cserkészcsapat alakul meg 1926-ban
és működött hivatalosan 1948-ig. Névadója a magyar cserkészet egyik
megalapítója és az i^úság nagy barátja volt. 1935-ig az önálló alsógödi
cserkészcsapat megalakulásáig Alsógöd területén is működtek.
Jelenlegi csapatunk elődje a 801. sz. Losonczy István cserkészcsa
pat, melynek a múltban és jelenleg is a Fenntartó Testületé, a
Felsőgödi Róm. Kát. Egyházközség. A csapat névadója az a temesi
ispán és alsómagyarországi főkapitány, aki Tfemesvár hős védője volt.
Az 1552-es ostromnál a törökök tőrbecsalták és megölték, majd fejét
vették.
A csapat 1929. év őszén alakult meg, a fogadalomtétel 1929. de
cember 1-én volt. Ugyanakkor tartották - a csapat által - a templom
falába helyezett első világháborús hősök emléktáblájának leleplezé
sét a csapatzászló megszentelését is.
Alsógödön 1936-ban alakult meg a 905. sz. Páli Szt. Vince cser
készcsapat, mely késóT)b felvette alapítójának Szalontai Lászlónak a
nevét. A csapat egykori parancsnokai - Eszes János és Sári Lajos részt vettek a csapat újjáalakulásában is.
1948. szeptemberében a magyarországi cserkészmozgalmat betil
tották, ekkor mindhárom gödi cserkészcsapat befejezte a törvényes
keretek közötti működését. A baráti kapcsolatot az évek során fenn
tartottuk, amely alapja volt az 1991-es újjáalakulásnak.
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Sütő István

Emlékezés
a 930. sz. felsőgödi Megyercsy Béla református
cserkészcsapat múltjára
1926-1950

930. sz. Megyercsy Béla cserkészcsapat,
Felsőgöd
A csapat a kér. iQúság egyik legnagyobb ba
rátjának és szolgájának nevét viseli és méltó
igyekszik lenni e névhez, mert 1926. év augusz
tus hóban történt megalakulása óta tagjai közt
mindenkor legfőképp a vallásos érzületet ápolta
és mél)n[tette, továbbá szolgált cserkész-szellem
ben mindenütt, ahol erre alkalom adódott.
A csapatlétszám állandóan 60-70 közt mozog,
amelynek tagjai 3/4 részben elemi, vagy közép
iskolai tanulók, 1/4 részben pedig tanoncok vagy iparosok. A kisfiúk
közt apródmunkát végzünk.
Az 1934. évet leszámítva, minden évben táboroztunk és részt vet
tünk a Jamboree-n is.
Az anyagiakat tekintve a „szegény” csapatok közé tartozunk, mert
a község kicsiny és legalább 15 különféle egyesülete van, viszont ör
vendetes jelenség, hogy itt úgyszólván minden épkézláb fiú cserkész.
Ennyi a csapatunkról szóló ismertető a Magyar Cserkészszövetség
„A X .-ik Pestvidéki Cserkészkerület tíz esztendeje, /1925-1935/” című
emlékkön 3Tvében.
A beszámolót a csapat elhivatott parancsnoka Kőrös \üktor cser
késztiszt írta. A kiváló cserkészvezető a csapat irányítása mellett,
rendszeresen tartott bibliaórákat a cserkészotthonban és a befogadó
családoknál. Viktor bá a harmincas évek végéig vezette a csapatot. A
csapat parancsnoki tisztét a fiatal megválasztott lelkész Bene Zoltán
látta el, egészen a cserkészmozgalom betiltásáig. Viktor bátyánk mé
lyen vallásos lelkülete végig meghatározta a csapat szellemiségét.
A csapat otthona, az imaház végében egy 10-15 m^-es kis helyiség
volt. 1937-ben kibővítették, új ajtót, ablakot kapott és szép fehér, tu-
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lipán és kéknefelejcs mintás magyaros bútorral rendezték be. A füg
gönyön szép cserkészliliom diszlett. A szertár a padláson kapott he
lyet. A szép otthonunkat egy meghitt teadélután keretében avattuk
fel. Ezt az otthont ma is bármely cserkészcsapat szívesen vállalná,
elfogadná.
A cserkészeink, az egyházközség életében aktívan vettek részt. Karácson}d szeretetünnepség, egyházi teadélután elképzelhetetlen volt a
cserkészek részvétele, munkája nélkül. De szolgálatot vállaltak a
nagyszabású ünnepségeken, mint az 1939. szeptember 10-én megtar
tott és az egész község közönségét érintő, templom és papszentelés
ben, amelyhez még lelkész-szentelés és esküvő is tartozott. Az ünnep
ség után a Wieser vendéglőben ünnepi díszebéd volt. Az akkoriban
szokásos színi előadásokon, cserkésztréfákat, cserkész és katona-nó
tákat adtunk elő. Szedtük a jegyeket és kezeltük a ruhatárat. Az 1938as év Szent István éve volt. Nagy ünnepségek voltak országszerte.
Ekkor készítették el a Szent Jobbot bemutató ún. Aranyvonatot. (A
vasúti kocsi dekorációját Márton Lajos, a szeretett cserkész festőmű
vész és Kékesi László tervezte és készítette el. Mostanában akadtam
rá a tervezett vázlatára, melynek másolata a cserkészmúzeumban
megtalálható. (Az Aranyvonat, bejárta az országot és áthaladt
Felsőgödön is. Az egész falu népe kint volt az állomáson, hogy hódol
jon első királyunk emléke előtt. Csapatunk is ott volt az ünneplők
között, díszben és zászlókkal.
Csapatunknál a kicsikkel, a cserkészapródokkal, Urminszki Erzsi
ké foglalkozott nagy szeretettel. Az őrsi órákat mindig meséléssel fe
jezte be. Téli szombat délutánokon, ekkor voltak az őrsi órák, leoltot
ta a villanyt és a nyitott kályhaajtón át kivilágító parázs fényénél,
tágra nyílt szemmel hallgattuk Robinson csodálatos történetét. Tőle
tanultuk a szép aranymondásokat és a zsoltárokat is.
Gyakran kirándultunk Magyarkútra, Hosszúhegyre, a szemközti
Surányba és a Naszályra (mint tudjuk Nagy szálra). Feltétlen el kell
mondanom, hogy csapatunknál a roverek (14-16 évesek) milyen nagy
szeretettel foglalkoztak a kicsikkel. Vér szerinti testvér sem szerethe
ti jobban az öccsét, mint ők a nagyok, minket apródokat szerettek. Mi
kicsik, nagyon nagyra voltunk cserkész pártfogóinkkal.
Csapatunkban több testvérpár is cserkészkedett. Ilyenek voltak a
Kiss, a Gőbölös, a Gemmer, a Gróf, a Kristóf, a Stadler és a Szijjgyártó
fiúk. Nagyon felnéztünk katonáinkra, akik a szabadságuk alatt mindig
bejöttek az otthonba mesélni a katona, később a fronttörténeteket.
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Szomorú büszkeséggel gondoltunk a csapat ejtőernyős hősi halottjá
ra, Gőbölös Pistára.
Új színt hozott a csapat életébe a Palotáról Felsőgödre költözött jól
képzett és tapasztalt öregcserkész Györke Pista bá. O volt a falu gye
rekei részére rendezett mesedélutánok és az otthon óriási udvarán
megtartott tábortüzek lelkes rendezője és gyakori szereplője is.
Elvonult a háború fölöttünk sok-sok fájdalmat, megaláztatást és
veszteséget okozva mindenkinek. Csapatunk otthonába a szovjet ka
tonák autójavító-műhelyt állítottak fel. Elvonulásuk után a falakon
vastag kormot és bűzös mocskot hagytak. Bicskei Ferivel takarítot
tuk ki és meszeltük le a számunkra oly kedves otthonunkat. Lassan
szállingóztak haza a fiúk a hadifogságból és a menekülésből, sokan
hiányoztak még. Nyomorúságos télnek néztünk elébe.
1946-ban egy nagyon meghitt karácsonyestet rendeztünk. A korra
oly jellemző menta tea és kukorica görhő volt a fenséges menü. De az
otthonban meleg volt, állt egy szépen feldíszített kis karácsonyfa és
együtt voltunk. Sokat énekeltünk és játszottunk. Radnóti Karcsi, a
frontot járt hivatásos honvédtiszt is visszajött közénk. Kezdett a moz
galmunk magához térni, persze ebben nagy része volt az érezhető
egymásrautaltságunknak is.
Ezen a télen a református egyházközség nagy műsoros estet rende
zett. Csapatunk a már szokásos szolgálatokon kívül, cserkésznóták
kal és egy cserkész színdarabbal szerepelt.
A 801-es csapat roverjeit, és közülünk is többeket, a jelenlegi pa
rancsnok, Csiszár Gyuszi fogta össze és vezette igen sikeresen. Meg
kapta egy Bozóky utcai villa egy részét. Mi „vizesek” is ott jöttünk
össze. Vízicserkészeknek álmodtuk és mondtuk magunkat. Egy csó
nak utáni vágyunk olthatatlan volt. Valakitől kaptunk egy dingit,
amely a gödi források iszapjába volt elsüllyesztve. Kiástuk és a szer
kocsin, szinte diadalmenetbe vittük a mi otthonunk udvarába, azzal,
hogy kijavítjuk és elkezdjük az igazi vízi munkát. Sajnos a hajó annyira
sérült volt és az anyaga is olyan mértékben korhadt el, hogy már csak
fűtésre volt alkalmas. Ezek után nem sokkal, Bakonyszegi Gyula
bától kaptunk egy eléggé lerobbant kétszemélyes kajakot. A kajakot
Gőbölös Gyuszi vezetésével foltoztuk ki és festettük le. A nagy ese
ményt megünnepelendő közös vízi tábort szerveztünk a szigeten a
jegenyéknél Sződligettel szemben. Itt vált világossá számunkra, hogy
a vízicserkészethez feltétlen szükséges egy képzett vízi vezető is.
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Az alsógödi őrsvezető-képző táborban többen részt vettünk mind a
két csapatból. Az ö.v. tábort egy kiváló cserkésztiszt Eszes János bá
vezette. 0 volt azokban a nehéz években az alsógödi cserkészet szer
vezője és motorja. A Szent Korona tanáról tartott előadása örökre
tanulságos és emlékezetes marad a számomra.
Ez évben a felsőgödi csapatok képviselői, a sződligetiekkel együtt
mentünk el gyalogszerrel Vácra a piarista cserkészek által szerve
zett kerületi tanácskozásra és bemutatóra. Az ott látottak egy jó
nevű középiskola személyi és anyagi lehetőségeiről tanúskodtak,
amelyek nekünk soha nem álltak és beláthatóan nem is fognak ren
delkezésre állni. Útközben tanultuk meg a sződligetiektől a „Hurrá,
de szép a cserkészélet” kezdetű nótát, amely végig kedvelt cserkész
nótánk maradt.
A két csapat együtt vett részt a falu május elsejei ünnepségén a
futballpályán.
Az évben rendeztünk egy n3álvános mesedélutánt is a gyerekek
nek, amelyet a nagy sikerre való tekintettel meg kellett ismételni.
Nagy esemény volt a csepeli katolikus cserkészlányok nyári tábora
keretében rendezett közös tábortüzünk. A kislányok egy Duna-parti
villában táboroztak. A tábortüzet a Duna partjára terveztük. Nagy
izgalommal készültünk az eseményre. A tűzifát a szigetről ladikkal
hoztuk. A három csapat közös tábortűzének nagy sikere volt faluszerte. Különösen jól sikerült Szántai Miska tűzevése és Stolba Karcsi
Méla Bélája.
Az idegen hatalom kiszolgálói hamar megelégelték a polgári egyesüle
tek ébredezését, rendeződését és működésüket egy tollvonással beszün
tették. így lett vége Felsőgödön is a Szent Koronás cserkészetnek.
Új cserkészszövetséget szerveztek, amelybe a csapatok felvételét
igazoló eljárás lefolytatásához kötötték. Más illetékes cserkészvezető
nem lévén, ez a feladat 15 évesen reám hárult. A szükséges adatok
összegyűjtése, az iratok keresése és elkészitése során tudtam meg,
hogy csapatunknál görög katolikus, görög keleti és unitárius fiúk is
cserkészkedtek. Az összejöveteleinket mindig imával kezdtük és zár
tuk, de az, hogy ki milyen vallású az soha szóba se jött közöttünk.
1947. P ünkösdjén egy őrssel ICH TH Ú SZ táborba m entünk
Klotildligetre. Az országos tábor meglátogatta Karácsony Sándor, Ve
ress Péter, Jánosi Sándor és Tildy Zoltán is. Itt láttam először egy
majd ezer fős cserkésztábort, amely programokkal volt teli és pro
fesszionálisan működött.
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1948. a centenárium éve volt. A magyar cserkészek lázasan készül
tek a megünneplésére. De sajnos nem volt több időnk. Már nem ke
rülhetett sor az előrehaladt táborépítési munkálatok ellenére sem a
Centenáriumi Nagytáborra, Csillebércen.
A cserkészbarátság továbbra is összekötött bennünket. 1950. nya
rán volt még egy kéthetes közös táborunk a Mátra tövében a Pisztrángos tónál. A tábor szellemében és programjaiban igazi cserkésztá
bor volt, de a külsőségeket és a formaságokat el kellett hagynunk.
Nem is sejtettük akkor, hogy tőlünk alig negyedóra járásn 5rira áll már
egy másik tábor is, ahol a magyar cserkésztáborok szellemiségét
meghatározó táborkereszt helyett igazi bitófa áll és működik.
Ez a Pisztrángostavi tábor volt a felsőgödi cserkészek utolsó
cserkésztábora, amelyre szívesen emlékeztünk 40 éven át.

801. sz Losonczy István cserkészcsapat
története
801. sz. Losonczy István Cserkészcsapat, Felsőgöd
Csapatunk 1929 év őszén alakul. Első parancsnoka Bendász János
volt. 1929 novemberben 801. sz. Losonczy István néven a Felsőgödi
Római Katolikus Egyházközség csapata gyanánt igazolja a Szövet
ség. Első fogadalomtétel 1929. december 1-én volt, s ugyanakkor volt
a csapat által a templom falába állított hősök emléktáblájának a le
leplezése, a csapatzászló szentelése is.
1930 februárban Bécsy Elemér veszi át a csapat vezetését. Az év
őszén részt veszünk a X. kerület pécel-isaszegi hadijátékán.
1931- ben alakult meg csapatunk apródcsoportja.
1932ben a csapat létszáma erősen növekedik. Jüliusban van a
csapat első önálló nagytábora Felsőpetényben 16 résztvevővel. Ősszel
a csapat 4 tagja a X. kér. által rendezett segédtiszti táboron vett részt.
1933 elején megalakul a csapatban a farkaskölyök falka.
1934 áprilisában 6 őrssel indulunk az őrsi portyázóversenyen. De
cember 3-án műsoros est keretében ünnepeltük csapatunk ötéves fenn
állását.
(Kivonat a X. Pestvidéki Cserkészkerület tíz esztendeje /1925-1935/
című emlékkönyvből.)
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A 801. sz. cserkészcsapat történetének fejezetei:

Első rész: 1929-1945. a II. világháború befejezéséig,
összeállította: Dr. Bécsy Elemér cserkésztiszt.
Második rész: 1945-1948. a magyar cserkészmozgalom betiltásá
ig, összeállította: Kishonti István cserkészsegédtiszt.
Harmadik rész: 1991-1998. az újjáalakult csapatról napjainkig,
összeállította: Kishonti István cserkészsegédtiszt,
felhasználva Kristóf László cserkészsegédtiszt, csapattitkár által
vezetett csapatnaplót.

Résztvétel az 1933. évi gödöllői jamboreen-én.
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Dr. Bécsy Elemér
A 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat
története 1929-1944.

1929 nyarán Felsőgödön néhány lelkes fiú
az első parancsnok Bendász János vezetésé
vel megalakította a csapatot, melynek szervezőtestülete a helybeli Római Katolikus Egy
házközség lett. A csapat tagjai közt voltak szép
számmal más felekezethez tartozó fiúk is. Volt
köztük középiskolás, iparostanonc, sőt már
kereső foglalkozást folytató fiatal is. A csapat
nak meg kellett küzdenie a kezdet nehézsége
ivel, az egyéni és csapatfelszerelés hiányával,
emiatt adósságok keletkeztek. 1929. decem
ber 1-én volt 41 fő részére az első fogadalomtétel, a zászlószentelés, s
a csapat által készíttetett hősi emléktábla felavatása is.
1930 tavaszán a gazdasági nehézségek miatt a csapat parancs
nokságát a szervezőtestület id. Bécsy Elemér tanítóra ruházta át. A
csapat és az őrsök összejöveteleit az iskolában tartottuk. Tábori fel
szerelés és tapasztalat hiányában táborozásra nem gondolhattunk.
Nagy Jenő bátyánk, a 934. sz. Tisza István cserkészcsapat parancs
nokának meghívására néhányan részt vehettek csapatuk balatonaligai
táborozásán. A szentendrei cserkészek segítségével mintegy 20 fővel
háromnapos táborozásunk volt ízbégen. Ősszel 20 fővel részt vettünk
a kerület által Isaszegen rendezett hadijátékon.
1931. Évente rendeztünk műsoros előadóesteket, ennek bevételé
ből és a fiúk által fizetett tagdíjakból tudtuk kifizetni a csapat adós
ságát, később tudtunk venni egy őrsi sátrat. Ebben az évben is meg
hívott bennünket Jenő bátyánk, így jutottunk el a mátrafüredi tábor
ba. A saját és kölcsönzött sátorral 3 napos tábort rendeztünk 18 fővel
Vácrátóton a vízimalom mellett. Itt megtekinthettük az arborétumot
is. Tavasszal hárman részt vettek a cserkészparkban rendezett őrsve
zetői táboron. Új parancsnokunk, aki akkor 43 éves volt, nagy lelke
sedéssel élte bele magát a cserkésztudományokba. Részt vett a Ma
gyar Cserkészszövetség által rendezett tiszti táboron, és cserkészcsa
pattiszti képesítést szerzett.
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1932 nyarán sikerült megrendezni az első önálló táborunkat 16
fővel Felsőpetényben. Szállásul a saját sátor mellett a szövetségtől
kölcsönzött sátrak szolgáltak. A táborból lehetőség nyílt a közeli Bán
ki tóban az úszás oktatására is. Ősszel négyen a cserkészparkban
hétvégeken rendezett segédtiszti táboron vettünk részt, majd letet
tük a segédtiszti próbát. Egyikük Berci bá rendkívüli munkabírású,
gyakorlatias, táborelőkészítő túraszervezőnek bizonyult. Ede bá a
vízicserkészetet honosította meg. Lajos bá a farkaskölyök falkát irá
nyította. Ebben segítségére volt Kari bá, majd Ella néni. Elemér bá
volt a csapattitkár, s az alaki kiképzés irányítója. Tavaszonként Berci
bával járta a Börzsöny és Cserhát tájait táborhely keresésére. Időn
ként Bandi bá is velük tartott. Örsi kirándulások során eljutottak a
fiúk a Naszályon kívül a Pilisbe és a Börzsönybe is.
1933. AIV. Világjamboree éve, melynek megrendezését megtiszte
lő feladatként a Magyar Cserkészszövetség kapta. Elhatároztuk, hogy
ezen a világtáborozáson csapatunk is részt vesz. Később azonban vi
lágossá vált, hogy a szigorú feltételek s az anyagiak hiánya miatt
nagy létszámmal nem mehetünk el. Kapcsolatban léptünk a váci 811.
sz. Szt. József cserkészcsapattal, megállapodásunk szerint ők 3, mi 1
őrssel vettünk részt. Az előírt feltételekkel nálunk csak a vezetők
rendelkeztek, parancsnokunk vezetésével így állt össze a 8 főnyi őrs.
Táborunk ékessége volt a búzakalászból font két óriási cserkészliliomból
készített táborkapu. Felejthetetlen élményt jelentett a megnyitó ünnep
ség, ahol a felvonult cserkészeket lóhátról szemlélte meg a cserkészet
megalapítója Baden Powel s hazánk kormányzója. A világ minden részé
ből összesereglett cserkész kifejezésre juttatta az együvé tartozást, a cser
késztestvériséget, nemzetiségre, vallásra, bőrszínre tekintet nélkül.
Csapatunk gondoskodott arról, hogy az otthonmaradó cserkészek
Kari bá vezetésével, mint látogatók, megtekinthessék a tábort.
1934 tavaszán 6 őrssel vettünk részt az őrsi portyázóversenyen.
Kiscserkészeink már a csapat megalakulásakor is voltak. 1933-ban a
kisfiúkat jobban vonzó farkaskölyök mozgalomhoz csatlakoztunk, ez
nagy fellendülést jelentett. 1934 nyarán külön farkaskölyöktábor volt
Felsőpetényben.
Cserkészeink 25 fővel Drégel}rvár alatt táboroztak, ahonnét több
kirándulást tettünk a vadregényes hegyekbe. Ebben az évben Ede bá
vezetésével megalakult a vízicserkész raj. Időközben csapatunk vagyonilag is gyarapodott, vettünk 3 kisebb sátrat és néhány konyhai
felszerelést.
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1935. Ebben az évben Verőcén táboroztunk, ahol a vízicserkész raj
nak néhány saját és kölcsönzött csónakkal sikerült vízicserkész tá
bort szervezni. Ok néhány szép túrát tettek a Dunakanyarban. A csa
pat többi része a hegyekben túrázott.
Kapcsolatot tartottunk a helyi 930. sz. Megyercsy Béla cserkészcsapattal, a váci és az időközben alakult alsógödi és sződligeti csapat
tal is. Ellátogattunk ünnepélyeikre, hadijátékot is rendeztünk ve
lünk.
1936. Az alsógödi cserkészcsapattal táboroztunk a Börzsönyben
Deszkáspusztán. A csapat egy része ide is gyalogtúrával érkezett. A
32 cserkésszel több szép túrát, őrsi versenyt tudtunk lebonyolítani. A
csapatnál szinte hagyom ányos volt a húsvéthétfői kirándulás a
Naszályba. Ebben az évben az őrsök más-más úton mentek, s a kilá
tónál találkoztunk. Eddig az őrsöket jórészt a madarakról neveztük
el. Ekkor ünnepeltük az új „négylábú őrs,” az Őz őrs megalakulását.
1937. Az idő múlását mutatja, hogy az acsai táborunkon Ede bá és
Lajos bá már nem vehetett részt, mert bevonult katonának. Ez akkor
természetes volt, senki sem kereste a kibúvót. Táborunkból szép vár
túrát szerveztünk Szandavárra és Csővárra. Iparkodtunk takarékos
kodni, a csapat egy része ide is gyalogtúrával érkezett.
1938. Szervezőbizottságunk lelkes tagja János bácsi személyes isme
retsége révén segített Salgótarján közelében Zagyvarónán táborhe
lyet biztosítani. Fiaink itt megtekinthették az üveggyárat és a szén
bányát. Ebben a táborban katonai szolgálat miatt sem Berci bá, sem
Elemér bá nem tudott részt venni. A 26 főnyi táborozó szép túrát tett
Salgóvárra és Somoskő várába.
1939-1942. Ezekben az években az élelmiszer jegyrendszer és a
vezetők katonai szolgálata miatt nem tudtunk táborozni. A csapat
munkája az őrsi munkára és a könnyen megközelíthető kirándulóhe
lyekre korlátozódott.
1943. A Cserkészszövetség kiadta a jelszót „Csak azért is táboroz
zunk.” Ennek megfelelően csapatunk 25 fővel Mátrafüreden táboro
zott 10 napig. Ügyes szervezéssel sikerült az élelmezést biztosítani. A
Mátra vadregényes tájai a résztvevőknek szép élményt nyújtottak.
1944. Időközben nem csak a vezetők, hanem az öregcserkészek jelen
tős része is bevonult katonának. Az itthon maradók az őrsi foglalkozáso
kon kívül részt vettek az első bombázások romeltakarításában is.
Ma már megírhatjuk, hogy cserkészeink, mint katonák derekasan
megállták helyüket. A csapat egykori tagjai közül tizenkettőn kaptak
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tiszti, illetve tiszthelyettesi rendfokozatot, ketten pedig E. Józsi és K.
Lali vitézségi érmet.
Sajnos a háború a csapat egykori tagjai közül is szedte áldozatait.
Öten sosem térnek vissza, ők hősi halottak.
Budapest, 1995. október 29.

A rövidített nevek magyarázata:
Bendász János, a csapat első alapító parancsnoka,
id. Bécsy Elemér, a csapat parancsnoka 1945-ig
Somosi Ede bá, előbb őrs-, majd rajvezető. Vízicserkész vezető.
Seres Bertalan (Berci bá), cserkész segédtiszt, táborelőkészítő,
kirándulás és túravezető
Erdélyi Lajos (Lajos bá) a farkaskölyök falka irányítója.
Erdélyi Lajosné (Ella néni) farkaskölyökvezető,
Bécsy Károly (Kari bá) cserkészvezető,
Bécsy Endre (Bandi bá) cserkészvezető,
Bécsy Elemér (később Dr) cserkészvezető, az első csapattitkár,
Baden Powel, a cserkészmozgalom megalapítója, (Bi Pí)
Erdélyi József (E.Józsi) cserkészsegédtiszt, öregcserkész,
Koczuba Lajos (K.Lali) volt cserkész (meghalt).

Látogatás az alsógödi cserkészeknél
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Kishonti István
A 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat működése
az 1945-1948 közötti időben
A második világháború alakulása, a front közeledése kihatással
volt a felsőgödi cserkészet életére.
Már 1944 második felében is akadozott a cserkészmunka irányítá
sa, mivel a vezetők nagy része katonai szolgálatot teljesített. Ehhez
járult még az is, hogy az oroszok bejövetele előtt sok fiatalt, s így
cserkészeket is a levente egyesület keretében elhurcolták nyugatra.
Az 1944. december 9-i orosz csapatok bejövetele után a német nevűe
ket - fiatalokat és felnőtteket egyaránt -, majd a katonaviselteket el
vitték szovjet fogolytáborokba. Ezek között is számos cserkész volt.
Mindezek a körülmények hátráltatták a cserkészmunka beindítá
sát. Közvetlenül az élet viszonylagos normalizálódása után már 1945ben voltak kísérletek az újjáalakulásra, majd 1946-ban ismét meg
alakult a 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat.
A parancsnok személyének kijelölésébe már beleszóltak az akkori
ün. demokratikus községi vezetők, akik nem javasolták id. Bécsy Elem
ér vezetését a cserkészeknél így lett az első időben id. Málnási János
a parancsnok, majd Hajnal Ferenc vezette a csapatot 1947. szeptem
ber 7-ig, amikor is elköltözött a községből. Ezután Léh Ernő lett a
parancsnok egészen a cserkészet 1948 szeptemberi beszüntetéséig.
A Fenntartó Testület, Dr. Antal Pál esperes plébános vezetésével
ismét a Felsőgödi Római Katolikus Egyházközség volt.
Mivel a korábbi cserkésztisztek és segédtisztek még nem jöttek
abban az időben haza, a parancsnokok a fiatalabb korosztályból jelöl
tek ki üj cserkészvezetőket.
A megmaradt csapatnapló alapján ebben az időben Elek István
cserkésztiszt volt a parancsnokhelyettes. Segédtisztek voltak: Bartos
Károly, Csiszár Gyula, Jankai László, Kishonti István és Kővári Kár
oly. Az őrsvezető feladatokat Csóka Sándor, Kökény József és Tuskó
László látták el.
A falka (most kiscserkészeknek hívják őket) vezetését kezdetben
Wirschínger János öregcserkész vállalta, majd később Kurdi Kálmán
lett a falka vezetője.
Az őrsvezetők 1946 novemberében részt vettek a 905. sz. alsógödi
Szalontai László cserkészcsapat szervezésében Eszes János csapat-
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parancsnok által vezetett tanfolyamon, ahol 1947 januárjában ered
ményes vizsgát tettek. Ezt követte Sződligeten egy táborozással egy
bekötött gyakorlati kiképzés, ahol Kökény József őrsvezető mellett a
kijelölt segédtisztek közül Bartos Károly és Kishont! István is részt
vettek.
A háború utáni nehéz anyagi körülmények miatt nagytábort nem
tudtunk tartani, de számos kiránulás mellett 2-3 napos kistáborokon
vettünk részt.
Ezek közül a csapatnapló megemlékezik az 1948. április 24-25-i
húsvéti Kisnémedin tartott táborozásról és az 1948. május 15-17. kö
zötti Piliscsabán megtartott pünkösdi táborról. Az előbbin Jankai
László segédtiszt volt a táborparancsnok, az utóbbin Léh Ernő csa
patvezető.
1947-1948-ban Kishont! István volt a naplóvezető, az előtte való
időszakról nincs bejegyzés a naplóban.
Erről az időről a csapat létszámát illetően nincs pontos adatunk, de
a napló bejegyzései és a visszaemlékezések alapján 50-60 cserkész és
farkaskölyök vett részt a 801-es cserkészcsapat munkájában. Ebből
mindössze 7 cserkész vett részt a háború előtti csapatban.
A csapatnaplóban 1947. június 8-án Hajnal Ferenc akkori csapatvezető lemásolta a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége 1947. május 17én keltezett levelét, melyben értesítették a csapatot, hogy
„a 801. sz. Losonczy István cs. cs.-ot tagjaink sorába felvettük, s
Hajnal Ferenc csapatvezető vezetésével igazoltuk.”
Ekkor az igazolt csapatlétszám 35 cserkész volt.
Ez az igazolás már a cserkészet átszervezése keretében került sor
ra, ezután mindössze 160 cserkészcsapat maradt meg, köztük a mi
énk is.
A szűkös anyagi helyzetünk miatt nem tudtunk résztvevőt küldeni
az 1947-es Franciaországban megtartott békejamboreere.
Az 1929-ben készült csapatzászlónkat eredeti formájában nem hasz
nálhattuk, mivel a cserkészliliomnál a koronás címert nem engedé
lyezték, s a zászló hátoldalán a kétféle hímzéssel látható volt a jelen
legi és az ezeréves Magyarország térképe is.
Hajnal Ferenc csapatvezető az előírásoknak megfelelően utasítást
adott az új zászló készítésére, de ez már nem készült el, így átmeneti
leg a fenti részeket megfelelő színű selyemmel lefedtük.
Itt kell megemlíteni azt a kellemetlen esetet, ami a piliscsabai tá
borozásról hazatérőben ért minket. A koronás címerről az erős szél-
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ben levált a ráerősített selyem és mi azt nem vettük észre. így men
tünk át a Margit hídon a Nyugati pályaudvarig. Másnap a Szabad
Népben lehetett olvasni, hogy a 801. sz. cserkészcsapat tagjai a koro
nás címerrel vonult végig a hídon. Szegény Léh Ernő parancsnokunk
nak egy-két napig kellett izgulnia, amíg sikerült tisztázni ezt a fias
kót.
1948 szeptemberében a magyarországi cserkészmozgalmat betil
tották, így a mi csapatunk is befejezte törvényes keretek közötti mű
ködését.
A csapat tagjainak egy része még 1949-50-ben is tartott egy-egy
nem hivatalos kirándulást - többször, a volt 930-as cserkészekkel együtt
-, de ez már baráti találkozónak számított.
A baráti kapcsolatokat az évek során fenntartottuk és ez is hozzá
járult az 1991-es, viszonylag gyors újjáalakuláshoz, de ez már a gödi
cserkészmozgalom jelenéhez tartozik.

A sződligeti vezetőképző táborban

Számháború után

A cserkészet betiltása után a Vórös-Kőnél
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Sári lajos
Huszár László
A z alsógödi cserkészmúlt

Az ismertetést készitették Huszár László és Sári Lajos cserkészse
gédtisztek 1992. november 13-án, akik mint öregcserkészek az újjáa
lakult 801. sz. Losonczy István cserkészcsapatban is tevékenykedtek,
de sajnos azóta elhunytak.
A cserkészélet Alsógödön (nem ismeretes, hogy mikortól) a Refor
mátus Egyházközség Szervező Testületé által fenntartott 930. sz.
Megyercsy Béla elnevezésű (párhuzamban a felsőgödi ugyan ilyen csa
pattal) Körösi Viktor által vezetett csapattal kezdődött. Ezen csapat
működése azonban 1937. évben megszűnt, mivel utólag kiderült, hogy
az alsógödi csapathoz hiányzott a Magyar Cserkészszövetség engedélye.
1935. évben alakult meg a Római Katolikus Egyházközség szerve
zésében (ezzel kapcsolatos Cserkész Szövetségi igazolás keltezése,
1935. október 23.) a 905. sz. Szent Vince elnevezésű csapat mintegy
30 főn 5d tagsággal.
A Szervező Testület elnöke Dr. Antal Pál (mivel a funkció ellátása
akkoriban együttesen Alsógöd községre is kiterjedően történt) plébá
nos úr, a parancsnok pedig Szalontai László káplán űr volt.
Az ismertetés ily módon jórészben erre a csapatra terjed ki. A csa
pat otthona részére az alsógödi elemi iskola hangulatos toronyszobá
jában kapott helyiséget, berendezéséről a parancsnok űr gondosko
dott. Hamarosan kialakultak az őrsi sarkok és a működéshez alapve
tően szükséges egyéb eszközök.
A csapatm unka m egin du lásáh oz nagy seg ítség et n yú jtott Felsőgödről átjárva - Dr. Bécsy Elemér a felsőgödi 801. sz. Losonczy
István cserkészcsapat tisztje.
Időközben a 6 és 12 éves közötti kort betöltő fiúk részére jelentős
létszámmal „farkaskölyök falka” is alakult. Vezetői - „akellák” - vál
takozva Esztergomi (Globucsnik) Béla, majd öccse Ernő és azután
Kakas István voltak.
Az őrsi órák (Holló, Rigó, Mókus őrsök) az időjárástól függően a
csapatotthonban, az iskola udvarán, avagy az evangélikus templom,
Huzella kert melletti, a II. világháború befejezése után kiirtott festői
szépségű (Duna közeli) kis fenyves erdő melletti tisztáson történtek.
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A csapat első és igen emlékezetes táborhelye 1936. évben a Bör
zsöny hegységben, természeti szépségekben bővelkedő területen Desz
kás-pusztán (kristálytiszta patakkal övezett, forrásvízzel is rendelke
ző tisztáson), a Drégelyrári romok közelében volt.
A résztvevők a táborozáshoz szükséges feladatok ellátását (őrsi sátor
felállítás, fekvőhely készítése szalmazsákkal, tábori főzési -, illem
hely kialakítása, stb.) saját maguk végezték. A tábor programjában
szerepeltek különböző kirándulások-, esti tábortüzek, éjszakai riadó, akadályversenyek rendezése. Vasárnapi programban benne volt a
közelben táborozó másik cserkészcsapat által szervezett tábori szent
misén való részvétel.
A működéshez szükséges anyagi eszközöket a csapat tagdíjakból,
egyházközségi-, községi hozzájárulásból, műsoros esti tábortüzek -,
egyéb színpados (régi Fácán-, Venczel vendéglő) rendezvények bevé
teleiből fedezte.
A csapatlétszám időközben növekedett a megszűnt 930. sz. csapat
ból kivált cserkészekkel. Ezek közül többen - Krizmanits Károly,
Szobonya (Szegvári) László és Gyula, Bogyó László, Drobni László - a
későbbiekben segítették a vezetési munkát. De jöttek úgyszintén a
vezetési munkában közreműködő, előzőekben más csapatnál ügykö
dött cserkészek (Eszes János és Mihály) is.
Egy ideig komolyabb táborozásra nem került sor, csak kisebb kirán
dulásokra.
Szalontai László káplán úr áthelyezése miatt 1938. évben a pa
rancsnokságot Schiller Géza civil foglalkozású személy vette át, majd
ezt követően 1940. évtől 1943-ig Nagy Árpád ugyancsak a felsőgödi
plébánia hivatalhoz tartozott káplán úr - a hosszú időt eltöltő alsógödi
plébános úr - Nagy Lászlónak az öccse, volt a parancsnok.
1942. évben 9 napos időtartamban Kisnémedi községben -, 1943.
évben az 1936. évhez hasonlóan a 801. sz. csapattal közösen táboro
zott a csapat Mátrafüreden. (13. és 14. sz. képek)
1944. évtől áthelyezés folytán megvált a csapatvezetéstől Nagy
Árpád káplán úr. A vezetés ebben az évben eléggé vegyesen történt,
Ilkei Sándor vasutas volt rövid ideig parancsnok, majd régi megfelelő
gyakorlattal, képzettséggel rendelkező személyek látták el az irányí
tó tevékenységet.
1944. év táborozás színhelye - csak alsógödí cserkészek részvételé
vel - ugyancsak az 1936. évi területen, szintén kellemes emlékekkel Deszkáspusztán volt.
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Közös rajsátor Mútrafüreden (1943.)
Balról: Fejes Pál, Papp Tibor, Nagy György, Nándori ..., Bátorfi József, N.N., Rácz
István, N.N., a sátorban állnak: Pólyák György, Pálosi Ervin.

Az alsógödi Mókus őrs Mátrafüreden (1943.)
Balról: Rácz István ő.v. (Joe), Papp Tibor, Gergely Béla, Pálosi
Ervin, N.N., Pólyák György, Bátorfi József, N.N..
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Természetszerűleg voltak közben - különös figyelemmel
cser
kész szereti a természetet ...” kezdetű cserkésztörvény - 1-2 napos
csapat-őrsi kirándulások és gondoskodás történt a vezető képzésről,
külön-próbák letételéről.
A háborús események miatt a cserkészmozgalmi élet egy ideig szü
netelt Alsógödön. 1945. februárjában azonban újjáéledőben volt és
sor került már őrsi órák tartására. 1945. április 29-én vasárnap
Szobonya (Szegvári) László parancsnok vezetésével meg volt az első
csapatgyűlés Rigó és Mókus őrsök részvételével.
Ezt követően a rendszeres csapatmunka, őrsi órák, kirándulások,
próbázások mellett a csapat létszáma olyan mértékben megnöveke
dett, hogy közvetlenül a háború utáni nehéz anyagi és élelmezési hely
zet ellenére sor került egy 5 napos tábor rendezésére Göddel szemben
a Duna túlsó oldalán Leányfalu feletti „Korona” erdőben. A táborozók
létszáma 74 fő volt, a korábbiakhoz hasonlóan kellemes élményekkel,
különböző programokkal zajlott a tábori élet.
A megnövekedett létszám miatt a régi cserkészotthon már szűknek
bizonyult. Szerencsére sikerült a csapatnak térítés nélkül használat
ra megszerezni a községházával szembeni (akkori Lajos utca és Pesti
út sarkon) több helyiségből álló, Erdős Nándor tulajdonát képző, üre
sen álló házát. A falakat, sarkokat az őrsök valóságos verseny kiala
kulását, rövid időn belül csodálatosan széppé tették. Cserkész tábori
élet ábrázolásával Huszár László, mint akkori őrsvezető még freskót
is festett a falra. Közben egy víziraj is alakult. Tagjai csapatvezetők,
őrsvezetőik és „rover” korú cserkészfiúk voltak. Az egyenruhájuk a
hagyományostól eltérő (a tevékenységhez hozzáillő) fehér tányérsap
ka, cserkészing kemény vállpánttal, hosszú fehér nadrág volt. Ez is
jelentősen emelte a különböző egyházi-, cserkészrendezvényeken való
részvétel színvonalát.
A vízirajon kívül még két raj fogta össze az őrsöket, a „Széchenyi”
raj és az ,Á rpád” raj. KésőTb a kettő egyesült ,Árpád raj” néven. A
raj vezetői Rácz István rajparancsnok és Király László raj vezető, majd
Takács Lajos rajparancsnok, s Huszár László rajvezető voltak.
A korábbi farkaskölyök falka helyett kiscserkészraj is működött a
csapat kötelékében, ennek vezetésére idóTcözben a hadifogságból ha
zatért Sári Lajos segédtiszt kapott megbízást, de tevékenykedett eb
ben Major József alsógödi tanító is.
Közben változás történt a csapat elnevezésében is. A csapat meg
szervezésében szerzett érdemeinek elismeréseként a vezetőség elha-
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tározása folytán Szent Vince helyett a csapat a már előzetesen elhalá
lozott Szalontai László nevét vette fel.
1946. májusában kellemetlen esemény történt a csapat életében,
ugyanis Szobonya (Szegvári) László és Gyula lemondtak viselt tiszt
ségükről, s egyben a csapatból is kiléptek. A vezetést Eszes János
vette át.
Meg kell emliteni azt is, hogy Schüszler Margit pedagógus vezeté
sével 30 főnyi leánycserkészcsapat is működött 1945. után.
Eszes János a tőle telhető nagy aktivitással végezte el a reá háruló
feladatokat. Az O vezetésével kiemelkedően jól sikerül, eseménydüs
tábor volt 1947. év július 3-12-ig Bánkon.

Bánki tábor 1947.

Álló sor balról.Csepregi Pál, Nálioczky Ferenc, Kurdi Imre, Pólyák György, Nagy
Árpád, Kővári András, Zahorán György, Solyrnosi .... Bátorfi József, Eszes János
parancsnok, Simon Tibor, Jakus Lajos, Papp Tibor, Schiller László, N .N ., Vörös
Gyula, Solti István, Nándori Jenő, Solyom László, Bisztnánszky János
Fekvő sor balról: Huszár László, Lovász Béla, Sári Lajos.

Gtodi Almanach

139

Eszes János 1947. év végén a környékbeli csapatokból jelentkezők
részvételével is sikeresen befejezett őrsvezetői tanfolyamot vezetett.
1948. februárban 0 is megvált a cserkész munkától, ez már akkor a
mozgadom keretében igen erősen megindult, úgynevezett demokrati
zálási folyamat következménye volt. A csapat vezetését Sári Lajos
segédtiszt vette át, aki kitartott ezen funkciójában a cserkészmozga
lom 1948. év őszi megszűnéséig.
A közben keletkezett nehézségek tovább fokozódtak, erősen előtér
be kerültek a különböző i^úsági mozgalmak szerveződései, majd a
kormányzat meg is szüntette a Cserkész Szövetség működését. A to
vábbi működéshez feltételeket szabtak, az újbóli alakulás meg is tör
tént, de meg kellett változtatni az elnevezést. Magyar Cserkészfiúk
Szövetsége névre. Alapszabály m ódosítást és az akkori politikai
szellemnek megfelelő vezetői testületet kellett kialakítani. Mindez jelen
tős mértékben nehezítette a cserkész mozgahni élet további folytatását.
1948. június 27-én a Fiúméi úti OTI székházban tartott országos
vezetői értekezleten - ahol Sári Lajos akkori parancsnok képviselte
az alsógödi csapatot - megszületett a döntés a cserkész-úttörő egyesü
lésre, vállalva az úttörők ideológiai alapját. Az egyesítés előkészítése
Jelül” ezzel megtörtént, a csapatokban még csak kezdődött. Jellem
zője volt az értekezletnek, hogy az Országos Vezetői Testületben - igaz
ugyan, hogy egyenruhában - olyan személyek voltak, akiknek szemé
lye az előzőekben nem volt ismeretes. Surányi László országos vezető
vel az élen teherautóval egyenruhába öltözve olyan fiúk érkeztek, akik
nem cserkésznótát, hanem úgynevezett mozgalmi dalt énekeltek.
Ezután a pedagógiai sajtó rendszeresen közölt cikkeket az iQúsági
mozgalom egységének alakulásáról, az úttörőit sikereiről, ezek jelen
tőségéről. Gyakorlatilag a cserkészmozgalom beolvadt az úttörő moz
galomba.

A magyarországi cserkészmozgalom megszűnésével egy idólDen Alsógödön is megszűnt a hivatalos cserkészélet, de akik lélekben cserké
szek maradtak és lehetőségük volt rá - már egyenruha nélkül - de
folytatták a cserkész kirándulásokat. (16.17.18.19. sz. képekj
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1951. Bükk-fensík.
Balról: Sári Lajos, Bátorfi József, Takács Lajos

1953. Saskői-barlang
Balról: Schiller László, Bátorfi József, Zugéber István,
Buchmüller Nándor, Huszár László
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1954. Útban a Vórös-kő felé.
Balról: Bátorfi József, Huszár László, Ráth Tamás, Zahorán György

1959. Lengyel cserkészek között Verőcén.
Bátorfi József lengyel cserkészruhában.
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Kishonti István

Az újjáalakult 801. sz. gödi
Losonczy István cserkészcsapat
története 1991-1998 között
Az a cserkésztestvéri, baráti kapcsolat, melyet az elmúlt negyven
év alatt a cserkészmozgalom betiltása ellenére - fenntartottunk, volt
az alapja az 1991. évi újjáalakulásnak.
Az 1956-os forradalom alatt rövid pár napra talpra állt a cserkész
mozgalom Magyarországon. Október végén Felsőgödön is felvetődött
annak gondolata, hogy alakítsuk újjá a cserkészetet, de mire a szer
vezkedés megkezdődhetett volna, a forradalmat leverték.
1989-ben újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség. A cserkészélet
felújítására Gödön is voltak elképzelések, de hivatalos formában egyik
korábbi csapat sem kezdeményezett.
Alsógödön már 1990-ben kísérleteztek cserkészcsapat szervezésével,
s 1991-ben Bajmóczi József vezetésével sikerült 8-10 fiút megnyerni a
cserkészetnek, de csapattá alakításukat a MCSSZ felé nem kérték.
Felsőgödön már 1990-ben beszélgettünk arról, hogy a volt öreg
cserkészeket egy baráti találkozóra meg kellene hívni, de ez csak 1991.
szeptember 14-én Magyarkúton vált valósággá. Az előzetes szerve
zésben részt vettek: Dr. Bécsy Elemér, Erdélyi József, Jankai László,
K ishonti István, K ökény J ó z se f és R ácz L ajos. A m agyarkúti
dalosházban a gondos előkészületeknek köszönhetően a találkozón
negyven öregcserkész vett részt. Sokan jöttek Budapestről, Vácról, de
Egerből és Székesfehérvárról is, s természetesen Gödről. Rendezvé
nyünket meglátogatta az akkori felsőgödi plébános úr, Szecsődi Péter
is. Nagy élményt jelentett Dr. Bécsy Elemér cserkésztiszt, egykori
parancsnokhelyettes visszaemlékezése az 1929-1944. közötti felsőgödi
cserkészéletről. Az 1944. utáni eseményeket Kishonti István mondta
el, megemlítve, hogy sikerült megőrizni az 1935-től vezetett csapat
naplót. Kun Tibor megtalálta az 1929-ben felszentelt csapatzászlót a
róm. kát. templomban, a többi kisebb zászlót és cserkészereklyét Jan
kai László a lakásán rejtette el. A találkozó emlékére Jankai Lászlóné
egy zászlót készített, szép hímzéssel, s a jelenlévők mindannyian alá
írásukkal örökítették meg a részvételüket. A találkozó vidám hangú-
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latban, a régi élmények felelevenítésével és cserkészdalok éneklésé
vel telt el, miközben elfogyasztottuk Rácz Lajos és kis csapata által
készített ebédet.
Már a magyarkúti találkozón többen javasolták, hogy a MCSSZ-el
vegyük fel a kapcsolatot és érdeklődjük meg, hogy mi szükséges az
újjáalakuláshoz. Ennek szellemében kerestük fel Sütő Istvánt, aki
korábban a 930-as cserkészcsapat tagja volt, s ez időben a MCSSZ
egyik alelnökeként tevékenykedett. Az ő iránymutatása alapján 1991.
nov. 5-én megbeszélést tartottunk a felsőgödi róm. kát. plébánián. Itt
elhatároztuk, hogy Göd Nagyközségben ökomenikus cserkészcsapatot
alakítunk, felvéve a 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat nevét, de
mindhárom korábbi csa
pat hagyományait is felele
venítjük. A Fenntartó Tes
tület ismét a felsőgödi Róm.
Kát. Egyházközség lett, s az
elnöki tisztséget Szecsődi
Péter plébános ür vállalta.
Előzetes egyeztetés után
csapatparancsnoknak Vé
szelik Jánost javasoltuk. Az
ideiglenes működési enge
Az 1991. évi magyarkúti öregcserkész találkozó
dély iránti kérelmünket be
résztvevői.
adtuk a MCSSZ-be, s ennek
Országos Intéző Bizottsá
ga 1991. november 17-i keltezéssel, 378. sorszámon kiadta az ideigle
nes működési engedél}d;, kiscserkész, cserkész, leánycserkész, öreg
cserkész csapat működésére, három évre. A végleges működési enge
dély kiadása időközben megtörtént. Ezzel egy időben felkerestük Héder
László református nagytiszteletű urat, hogy az ő segítségét is kérjük
a további munkában.
Az öregcserkészek fogadalom-felújítására Felsőgödön, 1991. decem
ber 8-án, a róm. kát. templomban került sor, melyen 32 volt cserkész
jelent meg. Megtisztelte az ünnepségünket Héder László ref tiszteletes és Sütő István a MCSSZ társelnöke, aki rövid beszédében méltatta az
újjáalakulást és Isten áldását kérte a cserkészek „Jó munkájára”.
A következő csapatgyűlésen elhatároztuk a fiatalok toborzását, me
lyet 1992. március 7-én tartottunk meg a Németh László Alt. Iskolá
ban, ezen részt vett az iskola igazgatónője. Lukács Istvánná is. 1992-
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ben már több kirándulást szerveztünk a környékre és egy háromna
pos pünkösdi tábort Börzsönyligeten. Ezekre a programokra 25-30
fiatal fiú-leány cserkészjelöltet tudtunk beszervezni. Az öregcserké
szek segítségével elkezdtük az őrsi élet kialakítását, mind Alsógödön,
mind Felsőgödön. Ebben a munkában Bajmóczi József, Csiszár Gyu
la, Gergel3d Arisztid, Jankai László és Oldal Mihály vett részt.
Az öregcserkészek elmentek az Első Magyar Oregcserkész Világtalálkozóra, mely 1992. szeptember 3-án volt Leányfalun. Megtartot
tuk a II. Gödi Oregcserkész Találkozót, itt már mindhárom egykori
csapatból több mint negyvenen jelentek meg. Meghívtuk a fiatal cser
készjelölteket is, akik az ünnepség után a környékre kirándultak.
Akiscserkészek, cserkészek fogadalomtételére 1992. november 14én került sor. Megrendeztük a Mikulás-napi ünnepséget, és megje
lentünk a budapesti központi „Karácsonyfa” ünnepségen, melyet a
MCSSZ rendezett a Bazilikában, s a csapat elé hozta a „Betlehemi
lángot” a templomba.
1993.
január 9-én négy öregcserkész vett részt a MCSSZ 80 éves
ünnepségén, a Pestmegyei Városháza épületében.
1993. március 15-i községi ünnepségeken a cserkészcsapat is kép
viseltette magát, a felsőgödi I. világháborús hősök emléktáblájánál,
a Nemeskéri Kiss Miklós honvédtábornok emléktáblájánál, s a gödi
központi ünnepségen, a Kossuth szobornál. Mindhárom helyen ko
szorúztunk is. Ezeken az ünnepségeken azóta is évenként rendszere
sen részt veszünk.
1993-ban több kirándulást szerveztünk, Drégely várához, a Janc s i-h e g y r e , a N a szá ly hegyre, a budapesti Pálvölgyi cseppkőbarlangba.
A három napos pünkösdi
tábort, s a nyári nagytá
bort Király-réten rendez
tük meg. Ezeken már 5055 kiscserkészt, cserkészt
tudtunk mozgósítani. A ki
rályréti nagytáborban tá
bori mise keretében tettek
fogadalmat az új jelöltek.
Első magyar öregcserkész világtalálkozó
A
tábori misét Burger Pé
Leányfalu, 1992. IX. 3-7.
A gödi résztvevők egy csoportja.
ter alsógödi plébános úr
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mutatta be. Időközben Süveges István személyében új plébánosa lett
a községnek. 0 a Fenntartó Testületet átszervezte és elnökének Lugosi
György öregcserkészünket jelölte.
A cserkészek részvétele mellett került sor Felsőgödön a II. világhá
borús hősök és áldozatok emlékére állított „Kopjafa-avatásra”, me
lyen az ünnepi beszédet Mácsay Ferenc öregcserkész tartotta.
1993. július 31-én öregcserkészeink résztvevői voltak a Gödöllői
Világjamboree 60 éves emléktábor megnyitó ünnepségének, ahol az
ünnepi beszédet Antall József miniszterelnök tartotta, aki egykoron
szintén cserkész volt. Az őszi csapatgyűlést, öregcserkész és cserkész
találkozót 1993-ban a gödi „Kertbarátok” házánál tartottuk meg.
Októberben a „Rózsa” és „Nefelejts” leányőrsök három napos táboro
záson vettek részt a MCSSZ „Sztrilich Pál” Cserkészpark, Juliannamajori táborában. Részt vettünk a MCSSZ-Táborkereszt által rende
zett emlékmisén és ünnepségen, melyet az 1956-os forradalom áldo
zataiért tartottak. December elején mind Alsógödön, mind Felsőgödön
megtartottuk a cserkészek Mikulás és Karácsony napi megemléke
zést, ajándékozással egybekötve. A Betlehemi-láng fogadása ezúttal
is a Budapesti Bazilikában volt, majd a láng hazahozatala zárta az
ünnepséget.
1994-ben ismét több kirándulást szerveztünk. Oregcserkészeink ta
vasszal a budai hegyekben tettek egy rövid kirándulást. A cserké
szekkel Pannonhalma-Zirc-Balatonaliga útvonalon egy autóbusz-ki
ránduláson voltu n k . A h árom napos pü n k ösdi tábor ezúttal
P ilisszen tlélek en a H offm a n n -k u n yh ón á l, a nyári nagytábor
Annavölgy-Sárisápon volt. A tábori misét itt is Burger Péter plébános
úr tartotta, az új felsőgödi
plébánossal. Szabó József
fel történt egyeztetés után.
A cserkészek fogadalomté
telére megjelent Sütő Ist
ván, aki az újoncoktól ki
vette a fogadalmat.
Az öregcserkész találko
zó 1994-ben Surányban
volt, ahol Dr. Bécsy Elem
ér meghívására 28-an je 
lentek meg. Itt határoztuk
1994. évi Annavölgy-Sárisáp-i nagytábor
résztvevői és vendégei
el, hogy 1995-re egy új csa-
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patzászlót készíttetünk az öregcserkészek adományaiból. Itt jelentet
te be Vészelik János csapatparancsnok lemondási szándékát. A csa
pat vezetése, a Fenntartó Testület egyetértésével Csiszár Gyulát ja 
vasolta cspk.-nak. Kérelmünket beadtuk a MCSSZ-be, melyet 1995ben elfogadtak.
1994. november 12-én volt a budapesti MOM Székházban a MCSSZ
új vezetőségének megválasztása,
csapatunkat négy fő képviselte. Ez
évben is megtartottuk a szokásos
év végi ünnepségeket.
1995.
elkészítettük az éves programot.
Mind tavaszra, mind őszre számos
kirándulást ütemeztünk be. Az új
csapatzászló felszentelésére már
cius 15-én került sor, a felsőgödi
róm. kát. templomban ünnepélyes
Az új csapatzászló felszentelése.
szentmise keretében. Szabó József
plébános úr és a meghívott budapesti 913. sz. Don Bosco cserkészcsa
pat nevében Biró Lóránt plébános úr együttesen miséztek. A cser
készjelöltektől Dr. Bécsy Elemér vette ki a fogadalmat. A zászlószen
telés után számosán kötöttek szalagot az új zászlóra, köztük Erdélyi
Lajosné, mindannyiunk „Ella-nénije”, mint zászlóanya, a Göd Nagy
község Önkormányzata nevében Dr. Bognár László polgármester,
Lugosi György a Fenntartó Testület nevében, a meghívott budapesti
913. sz. Don Bosco cserkészcsapat nevében a parancsnok, Balogh
András. Az ünnepségünkön a MCSSZ nevében Dr. Ballenegger Zsu
zsa cserkésztiszt vett részt. Ez után a korábbi évekhez hasonlóan az
új zászlóval részt vettünk a községi március 15-i ünnepségeken.
Március 25-én autóbusz kiránduláson voltunk, Kecskemét érinté
sével Ópusztaszeren. Május végén Sütő István a horányi „Szürkő”
szigetre hívta meg az öregcserkészeket. Mivel a kompos nem akart
kitérőt tenni, többszöri fordulóval, kenuval tudtuk a szigetet elérni.
Az 1995. évi három napos pünkösdi tábort a Sztrilich Pál cserkészparkban tartottuk meg. A nyári nagytábor a Bükk-ben, Mályinka
község melletti Mária-forrásnál volt.
Ez évben Szabó József plébános úr felkérésére május 7-én részt
vettünk az első szentáldozók szentmiséjén. Ez volt az utolsó közös
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együttlétünk a plébános
úrral az áthelyezése és tra
gikus korai halála előtt.
Oregcserkészeink 1995.
szeptember 23-án ismét a
„Gödi Kertbarátok” kertjé
ben gyűltek össze baráti
találkozóra. Az őszi portyá
zások, kirándulások közül
kiemelkedő volt az 1956-os
forradalom tiszteletére
Cserkészeink 1995-ben a
megrendezett emléktúrán
Bükkben táboroztak.
vadó részvételünk, melyen
16 cserkésszel képviseltet
tük csapatunkat. Ezen kívül voltunk D iósjenőn, Törökmezőn,
Nagy hideghegyen. A karácsonyi ünnepséget az alsógödi róm. kát. plé
bánián tartottuk meg.
Az 1995-ös év fontos eseménye volt a 801-es Cserkész Híradó meg
jelenése, mely Bea István cserkészsegédtiszt érdeme. Ez a kis helyi
cserkész kiadvány azóta évenként négy alkalommal jelenik meg, le
hetőséget adva cserkészeinknek személyes élményeik közreadására,
egy-egy cserkészeinket érintő esemény leírására, azon kívül a cserké
szet és a magyarság múltjának ismertetésére.

192J-1991

GÖD

8cpl-es
Cs Br ^£5z
H/Ra Vő
1995. dec 12.

/ évfolyam 1. szám

801-es CSERKÉSZ HÍRADÓ
Az első szám fejléce

Öregcserkészeink és cserkészvezetőink 1996. évi első találkozójára
január 14-én került sor, ahol az évi program főbb pontjait beszéltük
meg, illetve hagytuk jóvá. A tavaszi túrákat Baji Ferenc túravezető
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ismertette, miszerint februárban a János-hegyre, Sváb-hegyre és a
Normafához mennek. Március 16-án lesz az 1848-as emléktúra Csillaghegy-Nagykevély-Holdvilágárok-Lajos forrás-Kőhegy-Pomáz útvo
nalon. Az áprilisra tervezett kerékpártúrát, a túra vezetője Bednárik
István ismertette, mel)mek úti célja: Fót: műemlék templom, Fáyprésház. Farkas Márton vázolta egy erdélyi körutazás lehetőségét,
melyre várja az öregcserkészek jelentkezését.
Május 18-án képviseltettük csapatunkat a MCSSZ Sztrilich Pál
cserkészparkban épített ökumenikus kápolna felavatásán.
Május 25-27-én volt a 3 napos pünkösdi tábor Diósjenőn, ezzel egy
időben volt az „Erdélyi körutazás”, május 23-27. között. Az utazáson
a cserkészek és hozzátartozók közül tíz fő vett részt. Utunk meghatá
rozó központi programja a május 25-i Csíksomlyói-búcsú volt, mely
nemcsak felejthetetlen élményt jelentett számunkra, hanem feltöl
tődtünk hittel, magyarságtudattal is. A csíksomlyói ferences temp
lom és kolostor már régóta híres búcsújáróhely. Csíksomlyó a közelmúlt
változásai során a székelység Rómájává, s egyre több anyaországbeli
és kívüli magyar hívogató, csalogató otthonává vált.
Cserkészeink 1996. évi nagytáborát Bakonyszentlászlón, az Ördögréten tartottuk meg. A tábori foglalkozásokon kívül megtekintettük a
zirci apátságot, a Pannonhalmi Apátságot, s a cseszneki várat.
Augusztus 20-án részt vettünk Göd Nagyközség millecentenáriumi
ünnepségén. Először a régi várdombon felállított országzászló és kop
jafa avatásra, majd a felgyújtott templom helyén épült új templom
felszentelésére került sor.
Az ötéves jubileumi öregcserkész találkozó 1996. szeptember 14-én
a Gödi Kertbarátok telkén került megrendezésre. A csapat ötéves új
jáalakulásának megemlékezése alkalmából tartott találkozón felele
venítettük a közel-múlt eseményeit. Ezen kívül megtekintettük a Gödi
Kertbarátok növénytermesztési kiállítását, valamint Göd Nagyköz
ség múltját bemutató fotókiállítást.
Az őszi kirándulások közül szeptemberben Dömös-RámszakadékDobogókő útvonalon portyáztak cserkészeink. Októberben, PomázKevélynyereg-Budakalász érintésével rendezték meg a millecentená
riumi emléktúrát, melyen mi is részt vettünk.
Október 12-13-án volt a MCSSZ ICHTÜSZ közösségének találko
zója
- melyet Beregfürdőn a református „Megbékélés Házá”-ban
tartottak -, csapatunkat Bednárikné Rittinger Zsuzsanna cserkészse
gédtiszt képviselte.
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Halottak napján koszorúztimk az alsógödi temetőben, Eszes Já
nos, Huszár László, Sári Lajos, a felsőgödi temetóben Stadler Sándor
közel-múltban elhunyt örecserkészeink síijánál.
Novemberben meglátogattuk a „Millecentenárimn KiáUítást”-t a
Nemzeti Múzeumban. Részt vettünk Szigetszentmiklóson a három
napos „Szentmiklósi Regős Napok” táborában. Ez az összejövetel a
Kárpát-Medence regőscserkészeinek hagyományőrző és gyűjtő talál
kozója volt. A karácsonyfa estet az alsógödi r.k. plébánián tartottuk.
1997. év elején is megtartottuk az öregcserkész és cserkészvezetői
összejövetelt, melyen egyeztettük az évi program elképzeléseinket.
Márciusban számos öregcserkész részt vett Jankai József adapító
cserkészünk temetési szertartásán, melyet Kispesten, a Wekerle tele
pi templomban tartottak.
Előző évekhez hasonlóan aktívan részt vettünk községünk márci
us 15-i ünnepségein. Cserkész vezetőink meghallgatták a Bp.-i X.
kerület rendezésében megtartott értekezleten a cserkészmunka, csa
patépítés eddigi tapasztalatadt.
Május 2-án részt vettünk Váraljai István öregcserkész barátunk
gödi temetésén. 1997. évben Szód községben csatlakoztak a gödi 801.
sz. Losonczy István cserkészcsapathoz, „Sződ község raja” néven. A
raj megalakulása elsősorban Al-Khafajy Máté és édesanyja szül. Si
mon Hona érdeme. A cserkészek szervezésében és az oktatásban Csi
szár Gyula, Bea István és Bednárik házaspár adott segítséget. Az
aktív mmika eredménye alapján május 3-án került sor a fogadalom
tételre Sződön a róm. kát. templomban. A sződi cserkészek azóta min
den jelentősebb programunkon részt vesznek.
A három napos pünkösdi tábor 97-ben Tihanyban, a júliusi nagytá
bor a Mátrában, Mátraalmáson volt.
A 97-es öregcserkész találkozónak, melyet ismét Gödön tartottunk
meg, az adott különös hangsül)d;, hogy rendezvényünket meglátogat
ták a nálunk vendégségben lévő franciaországi, balmai Szt. József
cserkészcsapat tagjai. Első ízben jöttek el hozzánk Bózsó Kálmán,
Budapestről, Sütő Miklós, Brazíliából, Radnóti István, az USA-ból.
1997. október 19-én részt vettünk a gödi üj temetőben felállított II.
világháborüban és az azt követő idól)en meghalt gödi hősök és áldoza
tok emlékművének felavatásán.
Az őszi kerékpártüra a TÖrökmező, a teljesítmén)üüra útvonala ez
úttal Csobánka-Pomáz volt. Csapatunk ez évben is képviseltette ma
gát a SZER „97”-es Szigetszentmiklósi Regős Napok-on. November-

150

Gödi Almanach

ben a Börzsöny túrán, de
cemberi évzáró túrán Királyrét-Kisinoc-KospallagKismaros útvonalon portyáztak cserkészeink. Az
idei betlehemi láng átvé
telére Bécsbe utaztak a
M C SS Z k ü ld ö ttsé g é v e l
cserkészeink, ezzel is em
lékezetessé téve az 1997.
évi karácsonyi cserkészün
1997-es öregcserkész találkozó, elől
nepséget.
ülnek a balmai cserkészek
1998. év elején ismét
találkoztunk a felsőgödi róm. kát. plébánián az 1998. évi programegyeztetés végett. Eldőlt, hogy az augusztus eleji nagytábor ismét a
Bükk-ben, Mályinka község melletti Mária-forrásnál lesz. Cserkésze
ink kirándulásairól, portyáiról is döntött a csapat vezetése.
Oregcserkészeink májusban ismét találkoztak Sütő István meghí
vására Szürkő szigeten, s itt megerősítettük korábbi elhatározásun
kat, hogy augusztus végén a Gödi Kertbarátok telkén megtartjuk a
szokásos összejövetelünket.
Képviseltetjük magunkat a IV. Magyar Oregcserkész Világtalálko
zón, Budapesten az Ady-ligeti Sztrilich Pál cserkészparkban.
Két temetésen vettek részt cserkészeink. Elhunyt Bajmóczi József
öregcserkészünk, akinek hamvait az alsógödi öreg temetőben április
24-én helyezték örök njív^lom ba. Június 8-án a gödi új temetőben
búcsúztunk Lugosi György öregcserkészünktől, aki a Fenntartó Tes
tületünknek az elnöke is volt. Mindkét helyen koszorúztunk, s rövid
beszédben méltattuk a cserkészetben végzett munkájukat.
Befejezésül Gróf Tfeleki Pál, első magyar főcserkész szavaival zárom
soraimat, melyet a cserkészetben szerzett tapasztalatairól mondott:
„Az önkéntesség óriási jelentőségét ott látom, ott ismertem meg. A
cserkészet lényege az önzetlen, jutalm at önmagában és saját lelké
ben kereső ember. Ilyen önkéntes vállalkozással, mely az élet minden
részére, minden megnyilvánulására kiterjed, lehet erős akaratra és
szeretetre nevelni embereket. Feladataink áldozatosságot, lelkiisme
retességet, tisztességet, hazafiasságot és vallásosságot követelnek.”
Ilyenné kívánta nevelni a nemzet a fiatalságát a cserkészetben.
Nekünk gödi cserkészeknek sem lehet nemesebb célkitűzésünk.

Gödi Almanach

151

Az új csapatzászló bal oldala

Az új csapatzászló jobb oldala
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Elesett hősök emléktáblája

A z 1929-ben felszentelt
csapatzászló bal oldala

Az 1929-ben felszentelt
csapatzászló jobb oldala
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Nagyréti Tamás

A felsőgödi piactér és környéke
öt-hat évtizeddel ezelőtt
Gyermekkorom és Íróságom legszínesebb emlékképei az Erzsébet téri,
'Ifemplom téri piacok, vásárok színes, mozgalmas látványaiból erednek.
A község lakossága szóhasználatában soha nem hallottam, hogy
„megyek az Erzsébet térre ezt vagy azt vásárolni”, hanem csak piacot,
vagy Templom teret emlegettek az emberek.
A heti szerdai, szombati piacok a község lakóinak kedvelt és fontos
bevásárlási színterei voltak.
A piactérnek - a Hahn hentesbolttól indulva - a templomot hátul
ról megkerülve egészen a Cseresznyés-kertig megvolt a sajátos beosz
tása, hel)dbglalási „rítusa”.
A Templom tér és a György utca (ma Révay utca) sarkától a belső
soron, faasztalokon a zöldségesek, gyümölcs- és virágárusok kínálták
portékáikat, majd a Bozóky Gyula utca sarkáig a tejtermék árusítók
„standjai” helyezkedtek el. Látványosak voltak a tót népviseletet hor
dó sződi asszonyok a friss tejföl, túró, vaj áruikkal, amit a „hátyiból”
(fonott háti kosár, elsősorban asszonyok használták) pakoltak ki.
A piactér ezen részének második során cserepesek, edényesek, ko
sarasok, ajándékárusok, bizsusok, alkalmi divatcikk árusok, játék
árusok várták portékáikkal a vevőközönséget.
A Bozóky G)oila utca és a Templom tér sarkán a „Gábor Vasbolt”
előtt folytatódott a piac a Tűzoltó Gyakorló Falig. Itt is zöldségesek,
salátások árultak, ahol „udvari szállítója” voltam drága emlékű Nagy
anyám standjának, ahova a Bozóky Gyula utcai Czajlik ház kertjé
ből, udvarából a frissen szedett és mosott „bio” salátafejeket nagy
kosárban, taligán szállítottam a „piaci igényeknek megfelelően” és
fordultam oda-vissza többször is.
A zöldségesek és gyümölcsárusok mellett helyezkedtek el az élő
szárnyasokat, csirkéket, libákat, kacsákat árusítók.
A Tűzoltó Szertár (T) előtti területen egészen a piac sor végéig áll
tak a lovas és ökrös szekerek két sorban.
Az árusok Kosdról, Rádról, Sződről és Dunakesziről jöttek.
A gyümölcsárusok mellett a dunakeszi parasztgazdák hatalmas pa
radicsom és paprika hegyei virítottak, nyáron pedig óriási dinnyehal-
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mok tornyosultak. Olykor a piac befejeztével otthagyták az el nem
adott dinnyéket.
Szódról szemes takarmányt, búzát, zabot, kukoricát hoztak zsá
kokban. Itt kapható volt még szalmacsomó, zsúp kéve szintén Szódról.
A Kosdiak, Rádiak kötegelt rózsét („pirtlit”), tűzrevaló fát, vastag
gallyat árusítottak igen olcsó áron.
A teknóvájó cigányok hozták a maguk készítette szépen faragott fehér
sózó és dagasztó teknóiket, ezenkívül sokféle
konyhai szerszámaikat.
Ezen a piacon meg
ta lá lh a tók voltak a
giccs és bóvli árusok és
természetesen az „itt a
piros, hol a piros?” elő
adói is. Az árusító stan
dok és placcok között
hömpölygött a vásárló,
nézelődő lakosság reg
Az ejső „Hangya” bolt a római katolikus
gel hattól tizenkettőig,
templom építésének idején
amíg a piac tartott.
A felsőgödi téli piacnak is megvolt a varázsa, de a nyári piacok
színessége, eleven lüktetése, tarkasága felejthetetlen számomra.
A piac forgalmát, a piactér forgatagát növelte, hogy a község kereske
delmi és bevásárló köz
pontja a Tsmplom tér és
annak közvetlen kör
nyéke volt. Az itt talál
ható üzletekben minden
szükségleti cikk megvá
sárolható volt, ahogy ezt
a vásárló közönség pénz
tárcája megengedte.
A közkedvelt „Han
gya Szövetkezet” (1.)
boltja a „H a n g ya ” a
Bozóky Gyula utca (ma
Lenkey János utca) és
A katolikus templom toronykeresztjének felszentelése
a Templom tér sarkán
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volt. A „Hangyában” a szövetkezet tag
jai „kiskönyvre” vásárolhattak, ami bi
zonyos árkedvezményt jelentett.
Ma divat és sportbolt van a helyén.
A „Hangyával” szemközt a sarkon állt
a „Zsillé Rövidáru és Cukorka üzlet” (2.).
Sokszor kerestük fel és vásároltunk „cipő
pertlit”, azaz medvecukorkát (ánizsos,
fekete, vékony cukorcsík volt ez, emiatt
a „pertli” elnevezés). Vasárnaponként
Zsillé bácsi cukorka „standjával” kivo
nult a labdarügó pályára, ahol mérkő
zés előtt és alatt árusította cukorkáit.
Ugyanennek az épületnek a jobb ol
dalán találhattuk a „Fóliák Trafikot” (3.).
Ez a picike üzlet fontos vásárlóhelye volt
a felsőgödi kisiskolásoknak. Itt minden
Háttérben a Zsillé féle cukorka
kapható volt, ami az iskolában kellett, bolt (balra) és Pollák néni trafikpéldául palatábla, palavessző, tinta, toll,
és írószer boltja (jobbra) a
harmincas évek végén
ceruzák, irkák, rajzpapírok, festékek,
matricák, köu3rvek, stb. Nem volt olyan
felsőgödi kisiskolás, aki nem járt
a Pollák néni kis üzletében vala
milyen vásárlási céllal.
Ma az épületnek nyoma sincsen,
lebontották. Egy emlékkel kevesebb.
A Templom tér és a György utca
sarkán álló nagy épületben volt a
Schwarz és Hellberger Fűszer és
Csemege üzlet (5.). Ebben a bolt
ban minden kapható volt az élel
miszertől a kötén)TÍg és a gumicsiz
máig. Az üzletnek megvolt a kiala
kult törzsvásárló közössége.

Az első világháborúban elesett felsőgödi
hősök emléktáblájának leleplezési
ünnepsége.
(Róni. kát. templom, 30-as évek)
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A felsőgödiek kedvel
ték ezt a boltot, annál
is inkább, mert vasár
nap is nyitva tartott hét
órától tizenegyig. Egy
rövid ideig tejbolt is
üzemelt a fűszerüzlet
mellett. Az épület vé
gén „Hellberger Játék
Bazárja” (4.) szerzett
örömet sok-sok felsőgö
di gyereknek. Gyakran
Schwarz Armin fűszerüzlete előtt Schwarz néni
és lánya Piriké
ácsorogtunk a kirakata
előtt és sóvárgó szemek
kel nézegettük a játékokat, a parafa dugós puskától a szájharmoniká
ig, a színes agyag- és üveggolyók
tól az összerakható Márkiinig, a
dominótól a sakkig és a kislány
oknak való játékokat is. Riasztó
pisztolyomhoz való patron vásár
lásaim alkalmával Hellberger bá
csival játszottunk néha egy-két
sakkpartit. A háború és a depor
tálás ezeket a kereskedő családo
kat is sújtotta, üzleteiket 1944 ta
A régi piactéren épült mai üzletsor
vaszán bezárták, őket pedig Né
metországba szállították. A hábo
rú után a két család élve maradt tagjai újra kinyitották az üzleteiket, de
2-3 év múlva ismét bezárni kény
szerültek. Az épület ma lakóház.
Közel a térhez a György utcá
ban volt a Csákváriné zöldséget és
gyümölcsöt árusító háza (6.). Ez
mindig nyitva volt, itt bármikor le
hetett vásárolni. Csákváriné rend
szeres piaci árus volt. Üzlete ma
lakóház.
A második világháború áldozatainak
emlékére állított kopjafa a piactéren

^

^

Volt a Hahn-féle hentesüzlet (7.),
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A Tűzoltó Szertár előtti piactér ma

A mai „Hangya” szövetkezeti bolt

A Zsillé és Pollák üzletek helye ma

A Schwarz és Hellenberger üzletek
épülete ma

A Hahn hentesüzlet helye 1998-ban

A volt „Hangya", később Csengén
hentesüzlet mai arculata

Gödi Almanach

159

amely friss és szép tőkehússal
várta a vásárlókat. A bolt udva
rán nagy üstben sült az illatos te
pertő. A kis hentesüzletet sokan
szerették. A háborús jegyrendszer
hatására bezárt és megszűnt a
Hahn hentesbolt. Ma már tégla
törmelékeiben sem létezik.
A piactér bal sarkában volt a
„Somló Divatáru Üzlet” (8.) Finom
A Gábor féle vasbolt épülete
mai állapotában
kötött trikókat, blúzokat, ruhákat
és divatos ruházati cikkeket vá
sárolhatott itt a lakosság. A községben egyedüli divatáru üzlet volt a
Somlóék üzlete. Ma lakóház.
A tér és a Bozóky Gyula utca sarkán állt az egykori „Hangya” bolt
épülete, de a fő üzletbe való átköltözéssel az évek során többféle bolt
nyílt a helyén. Én a Csengeri hentesüzletére (9.) emlékszem, de a
háború alatt ez is bezárt. Ma az üzlet bejárata be van falazva és az
épület lakóházként funkcionál.
A piactér és a Bozóky Gyula utca (a mai Bozóky Gyula utca) sar
kán volt a Batsik-féle házban Gábor Miklós festék, vasedény üzlete
(10.). Ezt az üzletet nem csak a helyiek, de a környékbeliek is nagyon
kedvelték és gyakran fel is keresték. Nagyon sok mindent lehetett itt
vásárolni edénytől az üveg-porcelánig, a drótkerítéstől az ablaküve
gig, az iparos és kerti szerszámoktól a festékekig. Az abban az időben
nagyon fontos petróleum - amely alapanyaga volt a világításnak - is
kapható volt itt. A bolt vonzotta a vásárlókat, soha nem találtam üre
sen. A tragikus deportálások mi
att az üzlet bezárt, azonban a
háború után Gábor úr még kinyi
tott, de 1949-ben végleg meg kel
lett szüntetnie üzletét. Ma befa
lazott bejáratával lakóház.
A G ábor v a sb o lt m ögött a
Bozóky Gyula utcán volt egy me
sebeli kedves boltocska, a Litovszky
Rövidáru Ü zlet (11.). Ebben a
boltban mindennapi használati
A Litovszky néni boltjának épülete
cikkeket lehetett kapni, így cér-
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nát, fonalakat, tűt, gombokat, cipzárakat, színes hímző anyagokat,
előrajzolt mintákat és ezernyi apró cikket. Amikor belépett a vásárló a
boltba, a csilingelő csengett3ni hamgjára előjött a kertből Litovszky néni
és mindig mosolyogva adta az odalátogató kezébe a kért árut.
A piactérhez tartozó kedves színfolt, ez a kis üzlet ma lakóház.
A posta és a plébánia épülete között egy kis szatócs- és zöldséges
üzlet, a Traupert bolt volt található (12.). Egy rövid ideig fodrászüzlet
is működött itt, ahol az ismert és kiváló tehetségű FTK játékos,
Traupert „Hanzi” volt a „Figaro”.
Az épület ma is üzletház.
A felsőgödi piactérnek volt még két alkalmi látványossága is. Az
egyik: a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület itt rendezte a szokásos já 
rási és területi tűzoltó versenyét igen sok néző előtt, kitűnő tűzoltó
zenekarok közreműködésével.
A második látványosság a nagy vándorcirkuszok megjelenése volt.
Ezek a piactéren ütötték fel sátrukat és tartották előadásaikat. Ilyen
kor magától értetődő volt a „Ringlispü” a körhinta, a hajóhinta felál
lítása is. A hangszórókból szólt a slágerzene, sok gyerek és felnőtt
szórakoztatására.
Errefelé sétálva az egykori piactéren ezek a képek jelennek meg
előttem, felidézve a több, mint fél évszázaddal előbbi Felsőgöd szá
momra oly kedves és felejthetetlen hangulatát.
Azért, hogy a ma itt élő fiatalabb generáció és az olvasó, aki ezt a
könyvet olvassa jobban maga elé tudja képzelni ezt a teret az akkori
mivoltában, készítettem el a 62. oldalon látható rajzot a szövegben
leírt épületek ábrázolásával.

A Traupert zöldséges bolt napjainkban
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Gyüre János

Megjegyzések egy „Obsitos”-levélhez

Az alábbi kis dolgozat egy ma már nem fiatal gödi lakos, egy idős
hölgy nagyapjának „obsit”-leveléről szól, aki volt olyan szíves és ren
delkezésemre bocsátotta ezt az érdekes és feltétlen megőrzésre érde
mes okmányt.
Ezt a szót, hogy „obsitos” bizonyára nagyon sokan ismerik, illetve
hallották. Jelentése a katonai szolgálathoz kötődik, mégpedig abból
az időből, amikor Magyarország még a Habsburg Monarchia része
volt és a magyar legények a katonai szolgálatukat többnyire osztrák
tisztek és altisztek parancsnoksága alatt, számukra idegen földön,
külföldön töltötték le. Az „obsitot”, azaz a katonai szolgálatból való
elbocsátó levelet a katona a leszerelésekor kapta kézhez.
Mi is a pontos jelentése ennek a nyilvánvalóan németből a magyar
ember számára kimondhatóvá alakított szónak? Ez a szó a német
abschied, azaz búcsúzás kifejezést fedi utalva arra, hogy a hadsereg
től való búcsúzáskor kapták kézhez ezt az okmán}^ a leszerelők.
Erre az iratra a katonaidejüket leszolgált férfiak büszkék voltak,
mert írásban tanúsította hel5rtállásukat a katonai szolgálatuk teljesí
tésében. Ezért a túlnyomó többség bekereteztette ezt a dokumentu
mot és a lakása falán helyezte el.
A következő oldalon látható egy ilyen „Végelbocsátó levél”, amely
nek kiállítási nyelve, mivel a Magyar Királyi székesfehérvári 17-ik
honvéd gyalogezred parancsnoksága állította ki, magyar.
Figyelemre méltó az „obsitos” személyi adatainak részletessége, mely
szerint a Balaton északkeleti csúcskénél (Kenese mellett) lévő Csajág
- a születési hely - az en}dngi járásban és Veszprém megyében, Ma
gyarországon található. Ezen kívül az a napra kiszámított szolgálati
idő a két gyalogezredben is figyelemre méltóan pontos. E szerint Szili
Lajos gyalogos tizenkét évet, kilenc hónapot és hat napot szolgált.
Abban az időben tizenkét év volt a szolgálati idő. Arról, hogy a kilenc
hónap többlet miből adódott, a „Végelbocsátó levél” nem tájékoztat. A
hat nap többletszolgálat valamilyen különös, de bizonyára gyakorlati
megfontolásból azonban fennmaradt az Osztrák-Magyar Monarchia
fennállásáig, amikor is a szolgálati időt többször csökkentették, de
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ehhez a többlet hat naphoz mindvégig ragaszkodtak az illetékesek.
Bizonyítja ezt egy régi katonanóta szövege is abból az idolból, amikor
már „csak” három év volt a szolgálati idő.
íme a dal szövege: „Letöltöttem három évet s hat napot / Kapitány
úr szalutálni nem fogok / Szalutáljon az a „bundás” rekruta / Kinek
hátra harminchat kis hónapja”.
A leszerelt katonának az elbocsátás napjától számított öt évig még
készen kellett állnia az úgynevezett „népfelkelői” (jelenlegi fogalmak
szerint tartalékos) behívásokra, illetve - honvéd mivolt esetén - az
ország határain belüli katonai feladatok ellátására.
Az „obsitos” ilyen esetre vonatkozó teendőit a „Végelbocsátó levél”
hátoldala röviden összefoglalja. Tehát közérthetően megfogalmazott
eligazítással volt biztosítva az esetleges hadgyakorlatokra, vagy moz
gósítás alkalmából a tartalékos, azaz a „népfelkelő” bevonulása a csa
pattestéhez.
Bizonyára szemébe ötlött a „Végelbocsátó levél” tanulmányozójá
nak, hogy majdnem tizenhárom év szolgálatot teljesítő katona ennyi
idő alatt sem szerzett semmiféle rendfokozatot. Ennek oka nem az
illető „obsitos” fegyelmezetlen, vagy más negatív magatartása, ha
nem a Magyar Királyi Honvédség ezen a téren szigorú állomán 5Ú;áblája, amely kötelező érvénnyel megszabta, hogy a legénységi állomá
nyúak közül hány fő viselheti - esetleg - a három (őrvezető, tizedes,
szakaszvezető) rendfokozat valamelyikét. A korabeli állománytáblák
pedig igen szűkmarkúak voltak ezen a téren.
Bízom benne, hogy sikerült ezzel az „Obsit”-levéllel és a hozzá fű
zött gondolatokkal felkelteni az olvasó érdeklődését, nagyapáink, dédnagyapáink életének akkor igen jelentős részét kitevő és a későbbi
magatartását, életvitelét erősen befolyásoló korszaka iránt.

Magyar királyi
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Dikány Erzsébet

Felsőgödön éltek...
A Dikány család a felvidéki Perbetérői, Érsekújvár közeléből tele
pedett át Gödre a múlt század második felében.
Dikány András népes családjával - nyolc gyermek - a gödi vasút
állomás szolgálati épületében lakott és a vasútnál dolgozott. A gyer
mekek továbbtanulása gondot okozott, ezért a család áttelepedett
Pestre, Angyalföldre. Tanulmányaik befejeztével a gyermekek közül
többen visszaköltöztek Gödre, Felsőgödre és ott családot alapítottak.
Dikány Ilona is Felsőgödre költözött.
Egyszer kértek tőlem fényképet a régi Gödről, gödiekről.
Ez a kép egy gödön, pontosabban az állomáson született és a
felsőgödi temetőben nyugvó nagynénémet ábrázolja fiatal korában.
Rokonaim egy romantikus történetet meséltek róla, ő sohasem
említette. Tizenöt éves volt, amikor találkozott a mesebeli „királyfi
val”, aki tényleg lóháton érkezett, hisz az
itt lévő Kincsem istálló lovászmestere volt!
Ilonkát feleségül kérte. Az édesapa, való
színűen a kislány fiatal kora miatt, nem
adta hozzá. A fiatalember elment és meg
nősült, de a házassága rosszul sikerült és
mint elvált ember újra jelentkezett, mint
kérő. A szülői válasz most még inkább el
utasító volt. A fiú elkerült, véglegesen. Ilon
ka megőrizte szívében az első szerelmét és
soha nem ment férjhez!
Azok közé a virágok közé tartozott, ame
lyek csak egyszer nyílnak. Az élet azonban
sok szépet tartogatott számára. Komorna
lett egy főúri családnál, rengeteget utazott.
A teleket Abbáziában töltötte, sokat járt a
Monarchia fürdőhelyein, továbbá Bécsben,
svájci városokban. Elegáns dáma volt.
Élete utolsó éveit testvéreinél, Felső
Dikány Ilonka fiatalon a
századfordulón
gödön töltötte. Élményeiről sokat mesélt a
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család fiatal tagjainak. Felsőgödre a világháború után költözött test
véréhez, Dikány Rozáliához - Czájlik J-néhoz
ahol megromlott lá
tással, hallással élt 89 éves koráig. Csendben távozott, a felsőgödi
Jázmin utcai temetőben nyugszik a kedves „Ilka” néni. A Dikány csa
ládból többen ebben a temetőben nyugszanak, közöttük édesapám
Dikány Károly is. Az utolsó Dikány - Béla bácsi - 97 évesen halt meg
és vele a népes család története befejeződött.
Anyai nagyapám, a csajági születésű Szili Lajos volt - annak a
Szili Jánosnak a dédunokaöccse, aki a Mária Terézia által alapított
szombathelyi püspökség első püspöke volt, és aki a szombathelyi szé
kesegyházat, a püspöki palotát és a papneveldét építtette - és az ő
obsitos-levelét őriztem meg.
A letöltött k,atonaévei után családot alapítva Felsőgödre költözött.
Több, mint tíz évet lakott és dolgozott ott mint kiváló szíjgyártó és
nyeregkészítő. Mikor nagyszülőim Vácra települtek, édesanyám Gödön
maradt és férjhez ment Dikány Károlyhoz. Nagyapám Vácott élt, ott
is halt meg. Most már a váci öreg temetőben hallgatja az „örök taka
rodó” fájdalmasan szépen szóló trombitahangját.

A Kőrös vontató a felsőgödi Dunapartnál
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Angyal Lukács

Az

alsógödi római katolikus templom története

Az 1900-as évben Alsógödön a vasút és a
Duna közötti területen gyéren lakott volt. Ezt
az övezetet nagyrészt erdő és cseijés borította.
Csak elszórtan volt néhány olyan épület, amely
ben egész évben laktak. A nagyobb arányú épít
kezés 1902-be indult meg. 1904-ben Baitz Jó
zsef altábornagy csa
ládjával és a rokoni
Ibst családdal telepe
dett le Gödön. E két
család kezdeményezésére és a helyi lakosok
összefogásával egy kis kápolna felépítését ter
vezték el, tervüket meg is valósították. A kápol
na 1908-ban felépült, Csáky Károly váci megyés
püspök 1908. szeptember 8-án szentelte fel a
kis kápolnát. (Csáky Károly 1900-1919-ig volt
váci püspök.) Őt követte 1920-1942-ig dr.
Hanauer István püspök. Ö szentelte fel 1924.
december 14-én Felsőgöd római katolikus temp
lomát. Az alsógödi kápolna 1908-tól 1924-ig a
1908-ban épült
Sződi Plébániához tartozott.

Nagy László
Alsógöd első plébánosa

H anauer pü spök 1924-ben a kápolnát
Felsőgödhöz csatolta. A felsőgödi plébános dr.
Antal Pál lett, aki 1940-ben segítségül kapta
Nagy Árpád káplánt. Dr. Antal Pál hosszú éve
kig volt lelkipásztora az alsógödi híveknek. Ö
celebrálta az alsógödi templomban a szentmi
séket és a hitoktatást is ő végezte az iskolá
ban. Dr. Hanauer István püspök halála után
(1942. január 15.) az üj püspök dr. Pétery Jó
zsef lett. Beiktatása 1942. november 14-én tör
tént. Az üj püspök 1945-ben Nagy Lászlót ne-

Gödi Almanach

166

Az alsógödi plébániatemplom bővítése

A templom belső képe

vezte ki plébánosnak Alsógödre. Az egyház egy épületet is vásárolt a
plébániának 1945 után. Az utóbbi években tudódott ki, hogy ez az
épület a Baitz család tulajdona volt. Nagy László közel 50 évig lakott
itt és szolgálta az alsógödi híveket. Az ő nevéhez fűződik a kápolna
átalakítása templommá. Korszerűsíttette a fűtést, a világítást, átala
kíttatta az oltárt, új harangot vásárolt, tataroztatott, átépíttette a
tetőt és a tornyot, egyszóval gondoskodott a templom állandó karban
tartásáról. Alsógöd életében nagyon áldásos volt Nagy László plébá
nos öt évtizedes szolgálata.

Templomtűz
Az alsógödi híveket és az idős plébánost
nagy megrázkódtatás érte 1993. április 30-án
éjfél után bűnös, elvetemült kezek feltörték a
templomot, a perselyeket kifosztották és a sek
restyében talált gyertyákkal a templomot fel
gyújtották. A tüzet a közelben lakó Pusztai
Mihály vette észre. Azonnal riasztotta Vác
város tűzoltóságát és a környék lakóit. A tűz
megfékezésére még Újpest tűzoltósága is jött
segítségül. A hatalmas lángok akkor már a
tetőgerendákat és a tornyot is elérték. A
mennyezet beomlott, a berendezés nagy része
kiégett. A miseruhák, ministráns ruhák, misekönyvek és egyéb egy
házi tárgyak mind megsemmisültek. Reggel csak a belső kormos, üsz-
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kös falak, a beomlott tetőtér, a lángoktól meg
hajlott torony és az elszenesedett berendezési
tárgyak voltak láthatók. E katasztrófa után
1996. augusztusig a szentmiséket az alsógödi
Piarista Szakmunkás Iskola nagytermében
tartották. A testileg-lelkileg megtört idős Nagy
László plébános nyugállományba került. Dr.
Keszthelyi Ferenc püspök 1993. július 2-án
Burger Ferencet nevezte ki Alsógöd plébáno
sának, aki nagy lelkesedéssel munkához lá
tott, aki először a plébánia épületét újítatta
fel, majd kezdte szervezni az új templom épí
tését. Sajnos ezt a munkát hamar
abba kellett hagynia, mert időköz
ben máshová helyezték. Hamarosan
ez lett a sorsa utódjának. Szabó Jó
zsef plébánosnak is, aki hasonló lel
kesedéssel fogott az új templom fel
építésének. Ezt követően az alsógödi
plébániát ismét felsőgödhöz csatol
ták. A gyakorlati építési munka már
Ország Tibor plébános úr irán 3Útásával, 1995. június 1-jén kezdődött
meg. Az új templom egyházi, állami,
lakossági és külföldi segítséggel, va
lamint társadalmi munkával 1996.
augusztus 20-ra fel is épült. Keszt
helyi Ferenc váci püspök szentelte fel.
A plébános úr tájékoztatása szerint
az eddigi építkezés és a berendezé
sek 40 millió forintba kerültek. A
tem plom alapterülete m indennel
együtt 430 m^, jelenleg épül a harang
torony, a költsége mintegy 15 millió
forint. Ebben az évben ez is kész lesz.
A hívek örömére az új templom ismét
hirdeti Isten dicsőségét.

A torony építés közben 1998. május 8-án
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Vass István

Felsőgödi srácok 1956
István tizenöt éves volt. Gyorsan elszaladt
a nyár mióta kijárta az általános iskolát, s
máris a váci gépipari technikumban találta
magát. A nyáron sokat csatangoltak barátai
val - Abonyi Árpival, Janszki Lajossal, Jenei
Lászlóval. Szinte elválaszthatatlanok voltak
egymástól a Jaja, az Abás, a Laci meg ő - akit
ki tudja miért csak Bercinek szólítottak.
Október 23-án este felé István apja - aki
gépkocsivezetőként dolgozott Pesten - azzal
jött haza, hogy a fővárosban nagy tüntetés van.
Szülei halkan beszélgettek a dologról, s neki
megdobbant a szíve a hírek hallatán.
Nem szerette, sőt gyűlölte a kommunista rendszert, a szegénysé
get, a sorban állásokat a tejcsarnok előtt, vagy ötven kiló szénért a
TÜZEP-nél, a furcsa félelmet, amit a felnőttek tekintetében oly sok
szor észrevett.
Nyugtalanul aludt, s reggel iskolába menet izgatottan üjságolta
diáktársainak a hallottakat. Amíg a vonatra vártak az állomáson,
lázas beszélgetés, találgatás folyt, hiszen mások is hallottak ezt-azt
az izgalmas eseményről.
A vonat késett. Talán egy óra is eltelt már. Máskor ilyenkor az
osztályban ültek, s folyt az első óra, ám óTí még mindig az állomáson
ácsorogtak s egyre izgatottabbak lettek. Körülöttük nőtt a tömeg, hi
szen azóta már több vonatnak is el kellett volna mennie, s ezek utasai
is ott csoportosultak a peronon. Egyszer aztán egy mozdony éles füttye
hasított a levegól)e Pest felől, s mindenki kíváncsian meredt a távol
ba. A gőzös furcsa látványt nyújtott, amikor előtűnt a kanyarban.
Először csak valami szokatlan, szabáljüalan formát mutatott, de ahogy
közelebb ért, már látni lehetett, hogy tele van a rajta mindenhol ka
paszkodó emberekkel, s a rátűzdelt nemzeti színű zászlók vidáman
lobogtak a menetszélben.
A mozdony nem húzott egy kocsit sem, s hangos füttyögetés köze
pette állt meg az állomáson, miközben a tömeg körülötte gyülekezett.
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A fönt lévők némelyikénél fegyver is volt, s mosolyogva integettek az
izgatott emberek felé.
Eg3dkük hangosan elmondta, hogy Pesten kitört a forradalom, nem
járnak a vonatok, s fegyveres harcok is folynak. A jelenlévők üdvri
valgásban törtek ki s mint mindenkié, István szíve is megtelt valami
addig sosem volt boldogsággal.
Miközben a mozdony továbbindult, kiáltozva éltették a forradal
mat, s ahogy a tömeg oszladozni kezdett, ő is sietett haza elújságolni
a jó hírt édesanyjának. Az asszony mosolygott, de könnyesek voltak a
szemei. Biztosan az urára gondolt, aki hajnalban Pestre ment. Pár
napig nem is látták őt, mígnem megérkezett azzal a teherautóval együtt,
anüt vezetett. Azon is nemzeti színű zászló volt mindkét oldalon.
A faluban hatalmas tömeggyűlés volt a templomtéren. Ok is ott
lábatlankodtak mind a négyen, a Jaja, az Abás, a Laci, meg a Berci.
Miközben a sokadalom közfelkiáltással megválasztotta a falu új ve
zetését, a Forradalmi Tanácsot, ők azon tanakodtak, hogy mit kellene
tenniük a forradalomért. Berci még hallotta, hogy volt osztályfőnök
ét, Tamás Endre tanár urat is beválasztották a vezetőségbe és na
gyon büszke volt rá, hiszen őszinte gyermeki szeretettel szerette az
idős tanárt, s akkor még nem gondolkodott rajta, hogy miért.
Hangosan megéljenezte, bár alig látott valamit a vállak fölött. Köz
ben kisütötték, hogy leverik a vörös csillagot az iskola parkjában álló
emlékműről. Azon nyomban neki is lódultak, s pár perc múlva már az
öreg pedellustól követelték, hogy adjon nekik egy létrát, kalapácsot,
miegymást. Az iskolaszolga széles mosollyal rendelkezésükre bocsá
totta a kért eszközöket, s ők egykettőre neki is estek a gyűlölt jelkép
nek. Nehezen ment a dolog, s végül kén5Ü;elenek voltak megelégedni
azzal, hogy a csillagot jól legörbítették és ormótlanra kalapálták. Ber
cinek eszébe jutott a pártház hatalmas világító üvegcsillaga s miután
pár szóból megértették egymást, már loholtak is a számukra eddig
titokzatos, félelmetes és utálatos intézmény felé. Nyomukban mér egész
gyereksereg igyekezett.
Amikor odaértek, a kapu előtt harminc lurkó tülekedett. Fent a
pártház lapos tornyán kevélyen meredezett a nagy, üvegből lévő vörös
csillag. Berci becsöngetett. A lépcső tetején a magasföldszint ajtajá
ban nemsokára megjelent a Fehér bácsi, aki a pártház gondnoka volt,
s értetlenül szemlélte a gyermeksokadalmat. Amikor tétován lépked
ve a kapuhoz ért, Berci előadta neki, hogy mi járatban vannak. Fehér
bácsi egy kicsit szabadkozott, de aztán kinyitotta a kaput és beenged-
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te az egyre hangosabb gyerekeket. Miközben még mindig próbálta
lebeszélni Berciéket a dologról, fölkísérte őket a torony lapos tetejére,
s látva, hogy hiábavaló minden ellenvetés, villáskulcsot hozott nekik,
amivel ők megkezdték a munkát. A rozsdás csavaranyák elég nehe
zen adták meg magukat, de végül is sikerrel jártak. Arrébb küldték a
lent zsivajgókat, majd meglazították az utolsó csavart.
A csillag megbillent, majd zuhanni kezdett a fold felé. Odalent ék
telen csörömpöléssel darabokra tört, formátlanná görbültek szögvas
elemei. Mindenki hatalmas örömujjongásban tört ki, majd Berciék
elvonultak, sokáig tárgyalva a nem mindennapi élményt.
A faluban nemzetőrség is alakult, s Berci többször is elkísérte ap
ját az éjszakai őrjáratokra, amelyeken ő nemzetőr társaival arra vi
gyázott, hogy ne érje semmi atrocitás a volt kommunisták házait, ne
legyen semmi rendbontás a faluban.
Apja többször volt Vácon a teherautóval, s ő mindig vele ment. Lisztet
hoztak a falunak a malomból, meg egyéb élelmiszereket is, hogy za
vartalan legyen az emberek ellátása. Egyszer a környékbeli falvak
ban is jártak, ahol összeszedve az ott lakók adományait, beszállítot
ták azt Pestre, a „Róbertkárolykörúti” kórházba a forradalmároknak.
Békében, reménységben teltek a napok, s nagy események voltak.
Kinyitották az Autópihenő vendéglőt, főztek és megebédeltették a Vá
con kiengedett rabokat, akik közül sokan gyalogosan igyekeztek Pestre
az országúton.
A nemzetőrök az útkaparó házától elvonszolt hóekével torlaszolták
el az országutat, s minden arra járó teherautót igazoltattak. Vállukon
puska, karjukon nemzeti színű szalag, s az út szélén álló benzinpa
lackok álltak készenlétben az esetlegesen arra tévedő, bujkáló ávósok
illő fogadására. Berciéknek mindez csupa izgalom volt.
Egyszer aztán ahogy az éjszakai őrjáraton Berci ismét apja után
ballagott. Pest felől gépágyúk hangját, sorozatlövéseket, tompa rob
banásokat hallott, s a nemzetőrök beszédéből kiderült, hogy az oro
szok megtámadták a fővárost.
November negyediké volt.
Jajával, Abással, Lacival a határban kóboroltak. Arról tárgyaltak,
hogy be kellene menni Pestre harcolni, de a dolog eléggé megvalósíthatatlannak tűnt, hiszen semmi támpontjuk nem volt, hogy hová is
menjenek. Ekkor találták meg a fegyvereket. Két PPS géppisztolyt,
egy harisnyányi lőszert és egy rakétapisztolyt pár jelzőrakétával. He
venyészve voltak elásva és a friss ásásnyomok gyanúsak lettek a fi-
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úknak. Egykettőre előkerültek a földből az izgalmas, veszedelmes
eszközök lezsírozva, zsírpapírba csomagolva. Berciben eddig sohasem
tapasztalt érzés uralkodott el, miközben az egjdk géppisztolyt magán£ik vindikálta. A másik a Jajáé és a Lacié lett, a rakétapisztolyt az
Abás vette birtokába. Miközben a fegyvereket tisztogatták Laciék
sufnijában, nagy terveket szövögettek. Jellemző volt az egyik: misze
rint felmennek a Pilisbe partizánnak. Többször szétszedték, össze
rakták a géppisztolyokat és megtanulták lassan azok betárazását,
majd Berci levágta saját géppisztolyának tusát és fareszelővei alkal
mas nyelet alakított ki a lehajló részből. „így könnyebb elrejteni a
kabát alatt.” - mondta. Másnap a KerekerdóT)en kipróbálták a fegy
vereket és megbizonyosodtak arról, hogy azok tökéletesen működnek.
Közben a falu elcsendesedett, és a hírek arról szóltak, hogy az oro
szok leverik a forradalmat. Berciék megtudták, hogy az országúton
időnként szovjet üzemanyag-szállító konvojok tartanak Pest felé, s
egy délelőtt meg is figyelték azok mozgását. Nem volt nagy vita róla,
rövid úton megegyeztek egymással abban, hogy megtámadják a pán
célautóval felvezetett tartálykocsikat. Alaposan kitervelték a dolgot,
s Berci egész éjjel alig aludt valamit az izgalomtól. A szülóTc persze
semmit sem tudtak a fegyverekről, pláne nem az elhatározásukról.
Alig világosodott, s óTc már ott lapultak a Glödi Domb gerincén hú
zódó lövészárokban, ami még a háború óta is alkalmas fedezéknek
bizonyult.
Cigarettáztak, beszélgettek s egész békés kis csavargóknak tűnhet
tek volna, ha a fegyverek nem hevertek volna előttük készenlétben.
Egyszer csaik meghallották a konvoj halk, de egyre erősödő morajlását.
Nemsokára előtűnt a menet elején haladó páncélautó, tetején nehéz
géppuska, s benne az ellenséges katonák páncélsisakjai fénylettek. Le
hettek benne vagy tízen, ahogy a nyitott tetőre rálátva megszámolták.
Mögötte lassan araszoltak a tartálykocsik. Úgy tettek, ahogy megbe
szélték. Ahogy a páncélautó áthaladt a lent folyó kis patak hídján, s az
első tartálykocsi a hídra ért, meghúzzák a ravaszt. A két géppisztoly
sorozatai élesen csattantak, s a benzinszállító keresztbe fordult az úton.
Az oroszok vissza sem lőttek, csak nagyobb sebességre kapcsolt a gép
kocsi oszlop, s az útban lévő álló tartálykocsit félig az árokba lökve
egyre jobban távolodtak. A fiúk még utánuk lőttek párat, majd a lö
vészárok és a domb védelmében gyorsam eltűntek a helyszínről.
Nagyon meg voltak elégedve magukkal, szinte egész nap az esetet
tárgyalták, majd úgy döntöttek, hogy másnap megismétlik az akciót.
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A következő reggel szinte minden úgy történt, ahogy először. Egé
szen addig, amig elsütötték a fegyvereket. Akkor azonban a páncél
kocsi nehézgéppuskája lőni kezdte a dombot, ahogy ők látták csak
úgy találomra, hiszen nem láthatták őket az oroszok. A lövészárok
ban gyakran változtatták helyüket, s hol innen, hol onnan adtak le
egy-egy sorozatot. Egy-két perc alatt kifogyott a lőszerük, s miközben
látták, hogy szántja a géppuska a domb oldalát, s hallották az oro
szok géppisztolyainak hangját, futva visszaindultak az árok védel
mében. Berciékhez igyekeztek, akik ott laktak a domb másik oldalán,
s váratlanul érte őket, hogy a szomszéd házak otthon lévő lakói mind
kint voltak az utcán. A nagy lövöldözés hangjai csalták ki őket a ka
puba, s mindannyian látták, amint a fiúk fegyverrel a kézben eltűn
nek Berciék kerítése mögött. Ok a fegyvereket gyorsan elrejtették,
majd ötletszerűen nekiláttak tűzifát fűrészelni. Éppen csak elkezd
ték a favágást, több autónyi pufajkás érkezett és körülfogták a dom
bot. Az utcáról mindenki eltűnt és Berciék is meglapultak a melléképület mögött. Onnan figyelték, amint a karhatalmisták minden
irányból mennek fel a dombra, persze ott senkit nem találtak már.
Amikor a sikertelen rajtaütés véget ért és az autók elmentek, Berci
megszólalt:
„Ezzel befejeztük. Tóbbet nem tehetünk. Menjetek haza és egy da
rabig ne találkozzunk!”
Kezet fogtak és elbúcsúztak egymástól. Berci becsukta a kaput a
srácok után, majd a géppisztolyokat a szomszédos üres telek kútjába
dobta. Laci a másikat magával vitte.
Pár nap múlva újra megkezdődött az iskola Egyik délután, iskola
végeztével, hazafelé, a váci vasútállomáson Bercit elfogták a karha
talmisták. Rövidesen találkozhatott társaival a rendőrségi fogda fo
lyosóján, amint azok szétterpesztett lábbal, homlokukat a falnak tá
masztva álltak. Öt kissé távolabb a fiúktól szintén oda állították.
Gépkarabélyos orosz katonák vigyáztak rájuk.
Kihallgatások, verések, fogdák, börtönök következtek. A szülőik hó
napokig nem tudtak semmit a gyerekekről. Berci, vagyis István a
Markóban még találkozott szeretett osztályfőnökével. Pont oda tették
őt „zárkaparancsnoknak”, ahol a fiú volt tizenkét hasonló korú társá
val együtt bezárva egy kétszemélyes cellába.
Végül egy javítóintézetből 1960-ban került haza. Akkor találkozott
ismét Jajával és Lacival. Ök előbb hazakeveredtek. Abást nem látta
többé, mert ő közben disszidált.
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Ők hárman, ma is itt élnek közöttünk. Élnek, s már soha nem le
het megtudni kinek, vagy minek köszönhetik életüket. Az elmült ese
mények azonbam egész további életüket meghatározták.

PEST MEGYEI BÍRÓSÁG
NT. 1/1992/2.
A megyei bíróság

Vass

István

(aki Felsőgöd, 1941. december 25-én szü
letett, a n : Rakamazi Ilona) 2132 Göd,
Kacsóh P. u. 29. lakos
kérelmére igazolja, hogy a vele szemben a Pestvidéki
Járásbíróság mint fiatalkorúak bírósága által 1957. már
cius 20-án hozott és 1957. március 23-án jogerőre emel
kedett Fk VII. 180/6/1957. sz. végzése - amelyben mint
fiatalkorú vádlottal szemben a BHÖ. 43. pont 1-2. bekez
désébe ütköző fegyverrejtegetés, valamint a BHÖ. 48.
pont 1. bekezdésében írt tiltott határátlépés bűntett
ének kísérlete miatt javítónevelést szabott ki - az
1989. évi XXXVI. törvény 1. -a alapján s e m m i s .

Vass István az ügyben 1957. január 12-től 1957. január
16-ig, majd 1957. február 6-tól 1957. március 20-ig
őrizetben, illetve letartóztatásban volt. A Pestvidéki
Járásbíróság a fenti számú végzésben az előzetes letar
tóztatás egyidejű megszüntetésével nevezettet előbb ide
iglenesen a Fővárosi Tanács Átmeneti Fiúnevelő Intéze
tében helyezte el. Innen 1957. április 5-én a Munkaügyi
Minisztérium 200 sz. Iparitanuló Intézetébe (Aszód) ke
rült át, ahonnan 1960. június 26-án bocsátották el.
Budapest,

1992. január 7.
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Havas Krisztus-kereszt az erdőn
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.

Vizváry Vilmos
(1949)

Két pedagógus a Duna bal partján
Egy csallóközi és egy alsógödi lokálpatrióta

Édesapámra és apai nagyapámra emlékezve Ady sorai jutnak
eszembe, mivel az apa-gyerek viszony lényegét számomra Ady ragad
ta meg legjobban „Krisztus-kereszt az erdőn” című, itt idézett versé
ben. A régi emlékek, ahogy előtolulnak édesapámmal kapcsolatban,
az első a gyerekszáj alkotta becenév: „Öreg-Vizes”. Az „öreg”, nem a
korát jelezte édesapámnak, hiszen akkoriban az ötvenes években,
amikor Gábor bátyám és én is az Alsógödi Állami Általános iskolába
jártunk, még csak a harmincas évei végén-negyvenes évei elején járt,
hanem a jelző a gyerekeitől való megkülönböztetésre szolgált, bátyá
mat ugyanis egyszerűen csak „Vizesnek”, engem pedig „Kis Vizesnek”
hívtak. (Hogy milyen egyszerűen működik ez a diákelnevezősdi, az is
mutatja, hogy fiamat is „Vizesnek” keresztelték el egy újpesti általá
nos iskolában az osztálytársai 40 évvel később, pedig azok sohasem
hallottak az alsógödi iskoláról, s az ottani, régi becenevekről.
Édesapám 1915. június 1-én született Csallóközaranyoson, Komá
rom megyében, édesanyja, szül.Halász Lenke, első gyermekeként.
Édesapja, akit szintén Vizváry Vilmosnak (1887.X.16.-1959. VII.30.)
hívtak, igazgató-tanító volt Csallóközranyoson 1913-tól 1945-ig.
Csallóközaranyos Gödhöz hasonlóan a Duna bal partján helyezke
dik el. A Vizváry család itt, illetve a környékbeli községekben élt már
századok óta. A család nevét a régi térképeken még látható Vízvár
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nevű helységről, illetve várról kapta eredetileg valamikor a XVII. szá
zadban. Vizvár a Vág és a Kis-Duna találkozásánál helyezkedett el,
ma már nincs nyoma. Őseink olyan vitézül harcoltak a törökkel an
nak idején, hogy a királ)d;ól nemesi címet, s a környéken birtokot kap
tak. Az, hogy ez pontosan hogyan volt, én nem tudom, s azt sem,
hogyan lett ebből csak az 1700-as évek elején nemesi címe a család
nak, de ami dokumentum a kezünkben van ezzel kapcsolatban, az
erre utal. Az eredetileg VI. Károlytól 1716. aug. 12-én néhai Nemes
Vizváry István által nyert „Nemesi Czímeres Levél” már nincs meg,
de van egy 1841-ből szárm azó „K om árom Várm egye Egyházi
Főrendéinek, Ország Zászlósainak, Nagyjainak, és Nemeseinek kö
zönsége” által kiadott „hiteles Bizonyság tevő Levél” a birtokunkban,
eredeti pecséttel ellátva, amelyben megvan a leszármazottak nevé
nek felsorolása, valamint a családi címer részletes leírása. Ez utóbbi
így szól. Kocsis Károly egri főgimnáziumi igazgató úr 1942. évi fordí
tásában (ugyanis a bizonyság tevő levélnek a címerről szóló, királyi
határozatot idéző része latin nyelven íródott):
„Mi, VI. Károly, Isten kegyelméből, stb. ... kétségtelen nemességük
jeléül elhatároztuk, hogy megadjuk nekik a következő fegyvereket,
vagyis nemességük jelvényeit: égszínű egyenes katonai pajzsot, amely
nek alját zöld mező foglalja el, amelynek gyepén bíbor ruhába öltö
zött, tüzes fekete paripán ülő katona látszik, fején toliakkal díszített
(szittya)... szegélyezett piros süveg, jobbjában dárdát tart férfiasán (amely
nek hegyére nyakáról leszakított török fej van szúrva) és a lefejezett
töröknek mellette fek
vő h oltteste m ellett,
futásra m egeresztett
gyeplővel a pajzs jobb
oldalala felé száguld; a
pajzson fekvő ... kato
nai sisakot ... vagyis
királyi koronával fö
dött, amely természete
sen ábrázolja a struccot
(griff-madarat), amely
a csőrében hegyéig keskenyedő díszített vas
Csallóközaranyosi utca a református templommal,
kb. 1930-ban
sarut (patkót) tart. A
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sisak tetejéről, vagyis csúcsáról rejtek, vagyis szalagok, egy oldalt pi
ros és fehér, a másikon sárga és kék, omlanak lágyan a pajzs szélére
és finoman díszítik a pajzsot.”
így történt hát, hogy az édesapám apai nagy- és déd-, stb. szülei
tősgyökeres csallóköziek voltak. Aranyoson és Nagymegyeren éltek
századokon át, sok-sok generáción keresztül. (A család birtokában
lévő, megőrzött, régi születési és házassági anyakönyvekből az 1700as évekig ez pontosan, név és dátum szerint visszakövethető.)
Édesapám után, édesanyja még hat gyermeknek adott életet; Sán
dor (1917), aki tanító volt, a II. világháborúban halt hősi halált 1942ben, két gyermek pedig még csecsemőkorban meghalt - Magduska
(1918) 4 hónapos korában, Ferike (1919) pedig minössze 2 hónapos
volt -, István (1921) pedig 1996-ban halt meg, Géza (1924) és Pál
(1927) ma is élnek.

A csallóközi otthon előtt a nagy család 1941-ben
Az álló sorban a fiúk (balról kezdve): Pál, Vilmos (1915), Sándor,
István és Géza.Az ülő szülök: Halász Lenke (1895), Vizváry Vilmos (1887)
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Édesapám a 4 elemit Csallóközaranyoson, a Gimnázium első 4 osz
tályát Komáromban, a Református Gimnáziumban, majd az utolsó 4
osztályt Pozsonyban végezte el, azután ugyanott, a tanítóképzőben
fejezte be tanulmányait 1935-ben. (Később ugyancsak elvégezte az
egri főiskolát is, ahol magyar történelem szakos tanárként diplomá
zott.)
1936-tól 39-ig Nemesocsán, 1939-40 között Pózban, 1940-től 41-ig
Aranyoson tanított, majd a következő években, 1941-44 között
Legényén nevelte a gyerekeket, ahol Kmetykó Anna volt a vezető ta
nító odakerülésekor. (Hamarosan mély kapcsolat alakult ki a két fia
tal pedagógus között, mert még abban az évben, 1941-ben összeháza
sodtak. 1942-ben megszületett első gyermekük, Gábor.) Szolgálati helye
1944-47 között Keszegfalva volt, de a katona és hadifogoly évek is
ezalatt jöttek.
1944-ben be kellett vonulnia katonának. A frontra nem kellett ki
mennie, azonban olyan sülyos gyomorfekél}rt kapott, amiből Ogyalán
csak egy életmentő műtét során tudták megmenteni az áldatlan, há
borús körülmények között. A műtét nem oldotta meg a bajt véglege
sen. Egy második műtét során a háborút követően kellett volna a
operációt rendes körülmények között megismételni, de édesapám erre
csak az 1970-es évek elején szánta rá magát. Emiatt egész életében
rengeteget szenvedett a gyomorfájdalmaitól.
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1945-ben a háború utolsó napjaiban, „a visszavonuláskor” a Mold
va partján fekvő ly n nevű városban és környékén segítettek a cseh
partizánoknak lefegyverezni egy közelben tartózkodó német egysé
get, amelynek harckocsijai is voltak. Miután csapatuk ezt a veszélyes
akciót és sok másikat is Somlai Sebestyén százados vezetésével (sikinek édesapám a segédtisztje volt hadapród őrmester rangban) sikere
sen végrehajtotta, „partizán” igazolást kapott társaival együtt
Kambekov őrnagytól, a szovjet egység parancsnokától és ly n város
polgármesterétől. Pozsonyi Tivadar „Erőd a Moldván / Az 1. hegyiva
dász híradó zászlóalj ellenállása” című, 285 oldalas kön}^ében (Kos
suth Kiad., 1978) az ő történetüket írta meg korabeli dokumentumok,
későbbi kön5Tvek és szemtanúk elbeszélése alapján. Ebből idézem: „A
Csehszlovák Néphadsereg politikai oktatásának tankönyve külön fe
jezetben, a ‘Magyarok részvétele a szlovák nemzeti felkelésben és az új
magyar hadsereg közreműködése Csehszlovákia felszabadításában
1945-ben’ cím alatt foglalkozik a magyar honvédek antifasiszta tevé
kenységével. ... A következőket írja: ‘A mi a cseh területeket illeti, itt is
vannak példák a magyar katonák csatlakozására a partizánokhoz,
vagy a cseh ellenállási mozgalommal való együttműködésre. Ismerete
sek a magyar katonák antifasiszta harcának tényei a Moldva menti
Tynben és környékén 1945-ben. Az a magyar zászlóalj, amelyet a né
met fasizmus a magyar területek elhagyására kényszerített, megta
gadta az engedelmességet a német hadvezetésnek, és kapcsolatot kere
sett a csehszlovák partizánokkal. A partizánok javaslatára ajánlotta
fel fegyveres támogatását a városban és környékén folyó ellenállási
mozgalomnak. A jól felfegyverzett magyar egység 1945. áprilisban és
májusban őrködött a Moldva menti Tyn felett, akadályokat épített,
gátolta a fasiszták összeköttetéseit és nemritkán harcolt is a visszavo
nuló német egységekkel. ’ Kiemeli a fegyveres segítség másik módjának
jelentőségét, hogy a magyar honvédek géppuskákat, igen sok puskát,
gránátokat és lőszeres ládákat adtak át a cseh ellenállók felfegyverzé
sére... ‘A szovjet és a cseh partizánok, a városi és járási Forradalmi
Nemzeti Bizottság és a Vörös Hadsereg képviselői ezt a magyar antifa
siszta egységet szövetségesüknek tekintették, és ezért a háború végén
nem is fegyverezték le. Sőt, az alakulat részt vett a Tyn nad Vltavouban tartott ünnepélyes díszszemlén, amelyet röviddel azután rendez
tek, hogy a szovjet egységek felszabadították a várost.’ ...”
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A „partizán" igazolás és a Tynben történtekről szóló könyv

A „partizán” igazolás ellenére hazafelé menet, 1945 májusában más
orosz egység katonái édesapámat is, mint megannyi magyar sorstár
sát és elhurcolták „hadifogságba” egy kis „málenkij robotra”. Úgy tű
nik nem volt hasznos a „bumázska”, azaz a partizán igazolvány, mert
1945. november 15-én mint „Csehszlovák állampolgárt” engedték haza
őt a tulai fogolytáborból. Tulán, amely Moszkvától dél felé, attól pár
száz km-re eső település, édesapámat ács és kovács „szakmában fog
lalkoztatták”. Ez saját kérésére történt, mivel a hadifogoly tiszteket
az oroszok nem dolgoztatták egyébként. Gyerekkoromban gyakran
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mondogatta viccesen, - de kissé büszkén - amikor megcsinált valamit
a ház körül: „Látjátok, így dolgozik egy tulai ács és hidegkovács!” A
másik tulai szólása az volt, ha bármit barkácsoltunk otthon: „Kétszer
mérj, egyszer vágj!” Hadifogoly múltjával kapcsolatban édesanyám
őrzött egy édesapám által a hadifogságból küldött olyan levelet, amely
nyírfakéregre lett írva, mert papírjuk nem volt a fogságban. Ez, saj
nos, nincsen már meg, de a fehér kéregre távolból íii sorok emléke
felejthetetlen.
Csallóköz 1945-től Csehszlovákia része lett, a magyar lakosság „ki
sebbséggé” vált. 1947-ben édesapám a Csehszlovákia és a Magyar
Köztársaság közötti lakosság csere egyezmény 5. cikkelye alapján
áttelepült családjával együtt Alsógödre, ahol akkor Cséfalvai Pál volt
az iskola igazgatója, aki tudomásom szerint szintén Csallóközaranyosi
illetőségű ember volt. Édesapám már 1947 szeptemberétől Alsógödön
tanított, majd miután elrendezte a dolgokat, december 3-án hozta át
a családját. Szülei és testvérei 1948-ban kerültek Magyarországra.
Nagyapámat, id.Vizváry Vilmost, aki 1887-ben született és majd
nem 40 évet tanított a Csallóközben, 1945-ben a csehszlovák hatósá
gok állásából magyar volta miatt fizetés és nyugdíj nélkül elbocsátot
ták. Amit kertjében megtermelt, abból kellett élnie 3 éven keresztül,
egészen a kitelepítésükig. így ír erről 1949. aug. 3-án kelt önéletraj
zában:
„1948. évi november hó 27-én áttelepítésre jelölt ki a vegyes bizott
ság a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény keretében. 1948.
december 13-án váltam meg hőn szeretett szülőföldemtől, Csallóköz
től, és 40 évi tanítói működésem helyétől, Csallóközaranyostól. Fájó
szívvel vettem kezembe a vándorbotot. Némi vigaszt az a tudat adott,
hogy magyar testvéreim közé jövök, ahol szaktudásomat és képessé
geimet a népi demokrácia szolgálatába állíthatom.”
Sajnos, az 1949-ben bekövetkező fordulat következtében nagyapám
nak ebben a reményében is csalódnia kellett. Az áttelepülést követő
en egy félévet Pilis vörös várott még taníthatott, de az „új rend” már
nem tartott igényt a szolgálataira. Erről így ír az említett önéletrajz
ban:
„A pilisvörösvári tanítói működésem megkezdésekor Isten iránti
mély hálával tekintettem vissza munkás életemre és sikeres tanitói
működésemre. Szerény képességeimet a népi demokrácia szolgálatá
ba állítottam. A gondjaimra bízott gyermekeket a magyar nyelvre
oktattam és a Magyar Hazához való hűséget és ragaszkodást csepeg-
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tettem beléjük. Igaz, csak fél évig szolgálhattam a tantermekben a
népi demokráciát. Most, amikor a Minisztérium tudomásomra hozta,
hogy az én időm lejárt, és eltökélt szándéka a nyugállományba való
helyezésem, a legfelsóT^b határozatot nyugodt szívvel vettem és fel
sőbb parancsra ben)níijtottam nyugdíjazás iránti kérvényemet. A be
lém helyezett bizalmat megköszönöm.”
Hogy milyen ember volt nagyapám, aki az új „rendnek” nem kel
lett, azt némileg megvilágítja az a család által mind a mai napig
megőrzött búcsúlevél (Szolgálati bizonyítvány), amelyet Vizváry nagy
papa a csallóközi egyháztól kapott, amikor kénytelen volt elhagyni
szülőföldjét. A búcsúztató bizonyítványt, amely széleskörű egyházi
tevékenységét felsorolja, gyülekezetének elöljárói a Református
ker.Egyház csallóközi elnökségének nevében 171/1948.sz. alatt állí
tották ki a következóTcéppen;
Szolgálati bizonyítvány
Alulírottak, mint a csallóközaranyosi református keresztény Egy
ház elnöksége hivatalosan bizonyítjuk, hogy Vizváry Vilmos igazgató
tanító úr 1909. augusztus 14-től 1913. szeptem ber 1-ig mint a
csallóközaranyosi ref. keresztyén elemi népiskola igazgató kántor-ta
nítója, 1913. szeptember 1-től 1948. december 12-ig pedig mint a ref.
kér. Egyház kántora szolgált. A közbeeső időben, vagyis 1913. szept.
1-től 1945-ig, mint a cs.aranyosi áll.népiskola igazgató tanítója mű
ködött. Ezen közel négy évtizedre kiterjedő idő alatt és minőségében,
mint kitűnő szakember Anyaszentegyházunk és népünk életében felbe
csülhetetlen értékű munkát végzett. Sok el.iskolai tankönyv az 0 bölcs
bírálata után került sajtó alá. Megszervezte és évtizedeken át vezette a
több dalosünnepélyen díszoklevelet nyert refegyházi énekkart, mely
munkája által sok földműves és munkás embert tett a magyar dal
szerelmesévé. Első sorban kellett volna kiemelnem azt, hogy mind
magán - mind családi életével, az egyház iránti törhetetlen ragaszko
dásával, tisztes magaviseletével, a Sákramentumokkal való éléssel az
egyháztagok előtt példaként világolt. Mint az Egyház presbitériumá
nak tagja, az egyházmegye számvevőségi tagja, egész szívvel vette ki
részét az egyházépítő munkából. így érthető meg, hogy mint az Egy
ház kántora nem bérért, hanem szeretetből orgonáit. Most, hogy a
Magyarország és Csehszlovákia között létrejött lakosságcsere-egyez
mény értelmében kénytelen itthagyni Egyházunkat, a Presbitérium
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hálás köszönetét, a keresztyén gyülekezet jó-emlékezetét, a tanítvány
sereg meleg szeretetét viszi magával.
Csallóközaranyos, 1948. december 12.

Nagy Zsigmond
főgondnok

Tóth Mihály
református h. lelkész

Nagyapám az 1949. augusztus 3-án kelt önéletrajzának mellékle
teként a következőképpen foglalta össze a nyugdíjazásig eltelt, köz
ügyek előre vitelét segítő tevékenységekben gazdag életét:
Politikai, tanítóegyesületi és társadalmi szervezeti tevékenységem
Napi politikával nem foglalkoztam. Párttag nem voltam. A kultúr- és
szociálpolitikában tevékenyen részt vettem. 1910-ben részt vettem a
községi hitelszövetkezet szervezésében. A szövetkezetnek 1910-16-ig
segéd-, 1916-32-ig főkönyvelője, 1932-től igazgatósági tagja, az utóbbi
időben igazgatósági elnöke voltam.
1917- ben beszerveztem a „H a n g y a ” fog y a sztá si és értékesítési
szövetkezeztet. A szövetkezetei mint ügyvezető igazgató vezettem 1920.
március 20-ig. A könyvelői teendőket is én láttam el.
1942- ben iskolai fogyasztási szövetkezetei szerveztem. Abból az alap
elvből kiindulva, hogy a szövetkezeti szellemet már az ifjúságba bele
kell nevelni.
1943- ban iskolai hitelszövetkezetet szerveztem. Célom az volt, hogy a
gondjkaimra bízott ijúságot takarékosságra neveljem.
1916-ban bevezettem és megszerveztem az iskolai ijúsági bíráskodást.
Ezzel a demokratikus nevelést és az öntudatos társadalom kialakítá
sát munkáltam.
1918- ban megalakult községi Nemzeti Tanács elnöke voltam.
1921-1932-ig a komáromi tankerület általános tanítóegyesületében az
elnöki tisztet töltöttem be. Számos tanítógyűlést, tanulmányi értekez
letet és tanfolyamot szerveztem. Tanulmányi kirándulást vezettem
Prágába, Brünbe és a Magas Tátrába.
A tanító egyesületben és az iskolafelügyelők körében számos mintata
nítást és pedagógiai értekezést tartottam. Sajtó alá rendeztem és 1925-
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ben kiadtam az olvasmánytárgyalások vezérkönyvét. 1936-1937-ben
a csehszl. Tanügyi hatóság megbízásából elláttam a tankönyvek bírá
latával és felülvizsgálatával járó teendőket.
1929-ben iskolai élelmezési állomást szerveztem. Az élelmezési állo
máson a téli időszakban naponként 100-150 szegénygyermek kapott
ebédet. Az élelmezési állomás egyfolytában 15 tanévig működött a
vezetésem alatt. Ugyanezalatt az idő alatt a szegénysorsú gyermekek
felruházásáról is gondoskodtam.
Tanítói működésem alatt több analfabéta tanfolyamot és műkedvelő
előadást szerveztem és vezettem.
Négyszólamú férfi énekkarommal három országos hangversenyen vet
tem részt.
A községi közkönyvtárt vezettem 1909-1925-ig.
A Szlovenszkói Általános Magyar Tanítóegyesület központi vezetősé
gének aktív tagja voltam. Kidolgoztam a Szlovenszkói Magyar Taní
tók Háza és a Tanítói Könyvesbolt (szöv.) alapszabályait. Ezen tanítói
jóléti intézmények beszervezésében és vezetésében tevékenyen részt vettem.
A „Gyógyalap” (Liec. Fond) járási bizottságának alkotó tagja voltam.
Iskolánknál az igazgatói teendőket elláttam és a felelős számadói
munkakört betöltöttem.
A ref. Egyháznál orgonista kántor, egyházi jegyző, a községnél köz
gyám, az állami anyakönyvezetésnél jegyző és anyakönyvezető helyet
tes voltam.
Nem lehetett könnyű ezek után száműzöttnek lenni és az új földön,
jövevényként ismét megaláztatni. A számüzötteknek azonban fél év
után ismét venniük kellett a vándorbotot. Pilisvörösvárról 1949 nya
rán. Azért költöztek nagyszüleim onnan éppen Alsógödre, mert édesapámék akkor már két éve itt laktak, s megfelelő házat találtak a
szülők számára. A Petőfi Sándor utca 28. szám alatti 400 n.öles tel
ken lévő házat vették meg, s itt éltek azután már véglegesen. Munkát
is sikerült szerezni nagyapám részére, nyugdíjasként az alsógödi ter
melőszövetkezetnél dolgozott könyvelőként 1957-ig, majd 70 éves ko
rától már csak a háza körül az általa korábban létrehozott gyönyörű
kertjét gondozta. (A kert, amely a Csallóközaranyoson hagyottnak
újrateremtése volt Alsógödön, visszatükrözte azt a növényekkel kap
csolatos szakértelmet és szeretetet, amellyel nagyapám rendelkezett.
Mindig nagy örömmel látogattam el hozzájuk, gyönyörködtem a bejá
rattól befelé szétágaró, utat övező bukszusbokrokban, a tulipán-fél-
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körívben, a gyön5rvirágágyásban, a liliomsorban, majd beljebb az acél
csővázas szőlőlugasokban, és mindenféle gyümülcsfákban. Akármi
kor mentem hozzájuk, nyár elejétől késő őszig, mindig volt valami
finom gyümölcs valamelyik fán vagy a szőlőlugasokban.) Nagyapám
természetesen folytatta csallóközaranyosi tevékeny vallásgyakorla
tát, állandóan eljárt az alsógödi református gyülekezet kis imaházá
ba a gyülekezeti alkalmakra. Kisgyerek koromban gyakran hallgat
hattam - nem minden büszkeség nélkül -, amint harmóniumozott az
„én öreg kántorom” a vasárnapi istentiszteleteken. Alsógödre költözé
sétől ő volt a református egyház alsógödi imaházának kántora 1959ig. Akkoriban többször helyettesitette a vasárnapi prédikálásban Bene
tiszteletes urat Kóczán Mór lelkész, a másik csallóközi kitelepitett
sorstárs, aki nagyapám sógora volt. (Felesége, Halász Karola, nagy
mamám testvére volt.) „Móric bácsi” - ahogyan mi, gyerekek neveztük
őt a családon belül - gerelyvetőként szerzett dicsőséget hazánknak az
Olimpiai Játékokon, 1912-ben, Stockholmban, ahol bronzérmes lett.
Kóczán Mór 1915-ig csallóközaranyoson volt segédlelkész, majd
Csilizradványon gyakorolta hivatását megválasztott lelkészként. A
csilizradványiak ma is nagy szeretettel emlékeznek vissza egykori
lelkészükre, aki az egyházi teendői mellett sportkört hozott létre köz
ségü k ben és d a lá rd á t is v e ze te tt. (1 9 9 5 -b e n v o lt 901 éves
Csallóközaranyos, ekkor elneveztek róla egy nemzetközi játékokra
alkalmas sportcsarnokot. A jubileum alkalmából újra szentelték az
akkor 201 éves református templomot, ahol nagyapám volt egykor a
kántor, Móric bácsi pedig a segédlelkész. A kerek évforduló 1994-ben
lett volna, de nem készültek el mindennel a szervezők a jeles alka
lomra, ezért elhalasztották az ünnepségsorozatot egy évvel. A község
helytörténetét a század közepéig bezárólag nagyapám írta meg
„Csallóközaranyos Krónikája” címmel. )
Azt hiszem, bár az áttelepülés olyan volt mindkettőjük számára,
mint amikor egy fát gyökerestől kitépnek, mégis Alsógöd Csallóköz
höz hasonló, Duna melletti fekvése, a község lakóinak megbecsülése,
és az a tudat, hogy gyerekeik közelében élhettek, valamelyest vigaszt
nyújtott számukra. Édesapám minden nap meglátogatta nagyszülő
imet, a legkisebbik fiuk, Pál pedig velük lakott, s a többiek sem vol
tak túl messze. Hasonlóképpen, Móric bácsiék is együtt laktak leá
nyuk, Edit családjával.
Édesapámék nagyszülőim Alsógödre költözésekor, 1949-ben, már
második éve laktak a községben, először a Kem stok utcában, a re-
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formátus imaház mellett, egy kis házban, majd innen, 1950-ben a Duna
partjára költöztek, a Kereszt u. 11. sz alá, egy kiürített vállalati üdü
lő magasföldszinti lakrészébe, hármas társbérletbe. (A házat annak
idején, még a harmincas évek elején egy építészmérnök saját magá
nak nyaraló céljára építette, majd miután a háború után elhagyta az
országot, először a Kender-Juta vállalat kezelésébe került üdülő cél
jára. Az egykori egy családos nyaralóból három lakás lett!) Szüleim
nem unatkoztak, miközben saját otthonukat is meg kellett teremte
niük a háború folyamán kirabolt-tönkretett házban, részt vettek az
Alsógödi Általános Iskola tantermeinek létrehozásában. Az iskolai
termeket a Petőfi S. utcában, a háború után elhagyott néhány villa
átalakításával készítették. Hordták a téglát, keverték a maltert, így
lett az iskola része a Walch és a Rózsavölgyi épület, s az alsógödi
strand közelében lévó Sívó, amelyben néhány osztálytanterem és szol
gálati lakás mellett a napköziotthon is működött . Amíg ezek az épü
letek nem készültek el, tanítottak kölcsön termekben, fészerben, di
deregve a gyerekekkel együtt a novemberi hidegben is. Nagy létszá
mú osztályokban dolgoztak, 48-50 tanulóval, példamutató hivatás
szeretettel. Korrepetáltak ingyen, jutalmuk a gyerekek tudása, szeretete volt.
Édesapámat hamarosan tanácstaggá választották (először 1950
októberében), majd 1951-53 között igazgatóhelyettes volt. Amikor
azonban nővérem, Magdolna, aki édesanyám vallását követve elsőál
dozó lett, akkor „kegyvesztetté” vált, le kellett mondania igazgatóhe
lyettesi beosztásáról. Ennek ellenére minden munkát szívesen vég
zett: vezette az iskolai könyvtárat, a tankönyvárusítást, az iskolai
könyvteijesztést, az iskolai órarendet szerkesztette és ő volt az iskola
szakszervezeti titkára nagyon hosszú ideig, egészen nyugdíjazásáig.
Mindenkinek próbált segíteni: akárki fordult hozzá gondjaival, ő sze
retettel segített rajta, ahogy a helyzet kívánta, megkereste a megol
dást. A község sorsát nagyon szívén viselte, tanácstagként és Nép
front-tagként is nagyon sokat tett az Göd község lakóiért. Első meg
választását követően több ciklusban is tanácstag volt, (így például az
1950. évi mellett az 1958-as megválsztásáról is megvan a kinevezési
okmánya), de sajnos 1956-ban a közügyekben való aktív részvétele
majdnem az életébe került. Valaki rosszindulatú hazugságokkal
lincshangulatot teremtett néhány olyan ember ellen - többek között
ellene is - , akik a szó igaz értelmében odaáldozták magánéletüket a
közért.)
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Az 1950. és 1958. évi tanácstagi megbízólevél

Valóban, az édesapám a tanácstagság évei alatt nagyon keveset
tudott a családdal lenni, mindig a közügyek után kellett járnia. Azt,
hogy akkor mi, a gyerekei nem vettük észre annyira a hiányát, csak
édesanyánknak köszönhettük, aki olyan derék módon elintészett min
dent. A gyermekkorban elmarad együttlétek kárát már csak felnőtt
fejjel vettem észre, akkor jöttem rá, milyen keveset is voltunk együtt,
hogy egy kicsit elidegenedtünk, s emiatt - úgy éreztem - másként gon
dolkodunk. Legalább is én akkor így véltem, s később, amikor Ady
már említett versét olvastam, akkor a következő versszakokat na
gyon is ráillőnek találtam a mi kapcsolatunkra. Ugyanarra a dologra
nézve mindketten „daloltunk”, de más volt a dal a tartalma és indítéka.
Apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha a keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam.
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha a keresztre nézett.
Nehezen találtuk a közös hangot. Mindaddig, amíg apa nem let
tem, s nem tapasztaltam fiamnál hasonlókat, nem jöttem rá, hogy
teljesen másról van szó. Fiammal én is úgy jártam egy darabig, hogy
túl sok közügy felvállalásával elhanyagoltam őt, miként engem is az
én édesapám. Amikor erre rájöttem, átrendeztem a dolgokat, s az első
helyre a fiam nevelését tettem, de a viszonyunk ettől egyáltalán nem
változott meg, a fiam eredményei sem lettek jobbak, s az ellenkezés
megmaradt. Ekkor jöttem rá, hogy az életkori különbségekből s a csa
ládon belüli hatalmi viszonyból adódóan az egymást váltó generációk
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közötti ellentét az apa és fiú között a gyerek i^űkorában természetes
dolog.
Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idő, úgy röpültünk.
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idő, úgy röpültünk
Bizony az idő elrö
pült hamar. 1963-ban
édesapám még fiatal
ember volt, 48 éves, én
p ed ig 14. E kkortól
kezdve alig láttam őt,
bejártam a Könyves
Kálmán Gimnáziumba
Újpestre, a tanítás után
edzésre az Újpesti Dó
zsába, hétvégeken ver
senyekre. A gimnázium
után egy év katonaság,
Alsógöd, 1957: Vizváry Vilmosáé és Vizváry Vilmos
(1915) gyermekeikkel
majd öt év egyetem kö
A gyerekek balról kezdve:
vetkezett, amikor a vil
Vilmos (1949), Gábor (1942) és Magdolna (1946)
lamos kari kollégium
ban laktam fenn a vár
ban, meg a gépész kollégiumban a Petőfi híd mellet, majd korán meg
nősültem, és a feleségem szüleinél éltem Rákospalotán. Mire 1978ban saját lakásba költöztünk, s felnéztem az élet sodrából, ráeszmél
tem, szüleim közben megöregedtek - édesapám ekkor már 63 éves
volt, én meg 29. O már évek óta nyugdíjas, én meg mérnöki pályám
elején. Még mindig nem voltam elég érett a párbeszédre, hiszen a
gyermek-felnőtt viszony ellentmondását a nyugdíjas-pályakezdő élet
helyzete közötti ellentmondás váltotta fel. Milyen sajnálatos, hogy
életében - egy utolsó alkalmat kivéve - sohasem tudtam a közelébe
kerülni, s megérteni őt, akit tanítványai ügy tiszteltek és szerettek.
Sajátos viszonyban volt a gyerekekkel. Igen népszerű volt közöttük
annak ellenére, hogy látszólag szigorú volt. Különös stílusában, szo
katlan módon magázta óTcet - tisztelve bennük a leendő embert -, de
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ha szükség volt rá, igazságosan megfenyítette a rászolgálókat. Egy
kedves szólása volt: „Ahhoz, hogy egy gyerek megtanuljon valamit,
1500 impulzusra van szüksége. Egy pofon 100 impulzus.” Érdekes,
hogy az „impulzusokra” mindig nagy szeretettel gondolnak vissza a
régi tanítványok közül azok, akiknek ebben része volt, azt mondják:
„Szükség volt azokra a pofonokra, hogy tisztességes ember legyek.”
Nyugdíj után is mindig visszajárt az iskolába, annyira hiányoztak
neki a gyerekek és az iskolai közösség, mely életeleme volt. Nyugdí
jasként is sokat tanított: amikor szükség volt rá és hívták, azonnal az
iskola rendelkezésére állt. Pedig akkor már nagyon beteg volt. 1970
óta már csak negyed gyomra volt, a sokáig halogatott műtétnek ez
lett az ára. Nagyon sovány és gyenge lett, jóval idősebbnek nézett ki
a koránál a sok szenvedéstől. 1981. január 10-én este még látogató
ban voltak egyik kollégájánál édesanyámmal, s aznap éjjel már nem
tudott elaludni.
1981. január 11-én hajnalban, hirtelen ragadta el a halál:
egy vérrög megakadt ereiben, s csendes, szerény szíve megszűnt
dobogni.

Epilógus
Élete végefelé történt valami... Talán mindketten megéreztük lel
künk mélyén, noha tudatosan nem is sejtettük, milyen közeli az elvá
lásunk. Az utolsó évében, 1980-ban, amikor harmadik, akkor szüle
tett unokáját, s nővéremet meglátogatta a kórházban, a IX. kerületi
Tűzoltó utcában, eljött a XI. kerületben lévő lakásomra, hozzám is.
Akkor kértem, mesélje el az életét: kérdeztem a „partizán” mültjáról,
a tulai fogságáról, a gimnáziumi éveiről, s mindenről, ami eszembe
jutott, s ő mesélt, csak mesélt csendesen, mindenre válaszolt. (Akkor
emlékezett meg a Kossuth téri jegenye fákról is, amelyeket tanítvá
nyaival 1950 körül ő ültetett. Közülük mai is él néhány, így amikor
arra járok mindig ő jut az eszembe róluk.) Soha nem beszélgettünk
annyit egymással egész életünkben, mint akkor. Boldog vagyok, hogy
most van mire visszaemlékeznem. Nem annyira az a fontos, amit el
mondott, hanem, hogy létrejött ez a beszélgetés. Az Istennek hála
érte!
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Ennek 18 éve már! Ma én vagyok ann5á idős, mint ő, amikor én
elkerültem otthonról, s az én fiam is hamarosan ugyanígy elhagy majd
bennünket. Csak most kezdem megérteni édesapámat: most már tu
dom, hogy helyesen tette, amikor annyit dolgozott a községért, amely
befogadta őket, a Csallóközaranyosról száműzötteket. Azonban most
m'ár nem csak tudom, hogy ezt kellett tennie, de hiszem is, és vallom,
hogy amit óTc tettek nagyapámmal, Kóczán Mórral és a többi, olyan
hasonló gondolkodású társaikkal együtt, mint ma például Szász Feri
bácsi, Bátorfi József, Vajda István és Lászlóczky Ferencné (sz. Ács
Éviké), az az értelmes lét mindenkori kikerülhetetlen cselekedete.
Mert a család mellett, a családon túli közösség építése és gondozá
sa szükségletszerű muszáj, hiszen gyermekeink csak egy egészséges,
önzetlen közösségben képesek Teremtőjükhöz méltóan fejlődni, s ön
zetlen emberré válni: ami az emberi lét igaz célja.
Most, hogy mindezt felismertem, már én is azt akarom tenni, amit
nagyapám és édesapám! így lett hát az egy „Igen s egy Nem”-ből
kettő Igen, s remélem, még majd sok Igen lesz generációkon át !
Húsz éve elmúlt s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulsztottam.
Megemelem a kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.
Soli DEO Glória!
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Vizváry Vilmos

Szász Ferenc

91 éves elmúlt már Feri bácsi, de ma is fia
talosan mozog és tevékenykedik, s ami a lát
szatnál sokkal fontosabb, a lelke is fiatal ma
radt. Minden közügy ma is érdekli, minden
ben segít, ahol csak lehet, a jó ügyek támoga
tásából semmiképpen nem marad ki. Az A+V,
a Gödi Ifjúságért alapítvány számlájára is
azonnal befizetett egy csinos kis adományt,
amint megtudta, hogy az a Huzella Tivadar
Általános Iskola támogatására és az egykori
pedagógusok emlékének ápolására jö tt létre.
Szász Ferenc
Feri bácsi azok közé a kevesek közé tartozik,
(Feri bácsi)
akik a hitüket nem csak szavakban fejezik ki,
hanem önzetlen cselekedetekben. Amíg mások, akiknek sokkal több
jük van, a közügyekre egy fillért sem képesek áldozni, addig Feri bá
csi a kevésből is megoldotta, hogy milliókat adhasson református
gyülekezete templomépítéséhez. Mi Feri bácsi példátlan önzetlenségé
nek a titka'? Próbáljuk meg kiolvasni az itt következő életrajzából !
Göd, 1998. június 16.

V. V.

Felkérésre egy igen rövid életrajz készült, mely dióhéjben tartal
mazza hosszú életpályámat, az eltöltött időt, mely az Istentől meg
adatott nekem eddig.
Erdélyben, Szamosújvárt 1907. január 11-én születtem. Apám bí
rósági tisztviselő, anyám háztartásbeli volt, mindketten reformátu
sok voltak, mellettük szeretetben és gondoskodásban volt részem, arra
neveltek, hogy tisztességben és becsületben éljek. Az akkori idők er
kölcsi normái ezek voltak, és hogy megtanultam őket, azt kedves ta
náraimnak és a jó tankönyveknek is köszönhetem.
Már kisgyer
mek koromban a haza szeretetére neveltek és ezt a fontos érzést a
mai napig is megőriztem.
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Iskoláimat Erdélyben végeztem és Déván érettségiztem. Igen ne
héz körülmények között tanultam, de átsegített a nehézségeken az,
hogy szerettem tanulni és volt egy kedvenc tantárgyam, a fizika. A
tanárok méltatták a tárgy iránti szeretetemet, így a kísérletek és
bemutatók előadója lehettem. A kor nagy szenzációja volt akkor a
rádió. Amikor egyik tanárunk külföldi folyóiratokból értesült a rádió
elkészítésének módjáról, megtisztelt azzal, hogy engem hívott segítő
társ és együtt készítettük el Déván az első rádiót, amelyhez az alkat
részeket Bécsből rendelte meg. Azután több rádiót készítettem má
soknak is, amellyel szép keresetre tettem szert, könn 5Útve ezzel a csa
lád anyagi gondjain. Mint 11 éves gyermek éltem meg a gyászos Tria
noni béke-diktátum után Erdélynek Romániához való csatolását.
Ennek következtében kezdődött el az őshonos magyar nemzetség tu
datos irtása és elnyomása. Nem részletezem, miken mentünk keresz
tül, de a mai napig is ismertek és használatban vannak azok a mód
szerek, amiket alkalmaztak elnyomásunkra. Ilyen körülmények kö
zött a bajban jobban összefogtunk és segítettük egymást. Apám ko
rán meghalt, így a testvéremmel és anyámmal együtt hárman ma
radtunk. Miután előzőleg apámat az állásából is kitették, nekem
kellett kereset után nézni és segíteni a családot. Közben a húgomnak
sikerült a törvényszéken állást kapnia, így az életünk egy kicsit jobb
lett, később tovább javult a helyzet, amikor a törvényszéken és is
munkát kaptam.
1937-ben nősültem meg, feleségem. Fekete Lenke (sz.l909), szé
kely kisbirtokos családból származott. (Sajnos a háborús hányattatá
sok között úgy alakult az életünk, hogy gyermekünk nem lett, de a
hűséges társ ma is mellettem áll, a 60. házassági évfordulónkat ta
valy ünnepeltük.)
1940-ben az úgynevezett Bécsi-döntés értelmében Erdély északi
része visszakerült Magyarországhoz, ennek következtében a román
hatóságok az állami intézményeknél lévő magyar nemzetiségieket
táviratilag „áthelyezték” a visszacsatolt területekre. Mit jelentett ez
az „áthelyezés” a gyakorlatban? Azt, hogy rendőri kísérettel Marosvásárhelyre kerültem, majd ezután a feleségemet is áttoloncolták.
Marosvásárhelyen a feleségem földjének árából vettünk egy szép kis
lakóházat, amelyet sikerült berendeznünk is. Eközben egyre közele
dett új otthonunkhoz a második világháború réme, megkaptam a be
hívó parancsot a 23. határvadász zászlóaljhoz, átképzésre. Mint híradós
végeztem el a tiszti iskolát. Rövid idő múlva, mint hadnagy, átkerül-
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tem a 69. határvadász ezredhez és mint másod-segédtiszt kaptam
beosztást. Az események gyorsan követték egymást. Jött a mozgósitás és a magyar lakosság menekülése. így feleségem is, mindenünket
hátrahagyva, menekülésre kényszerült. Én az ezredemmel a határok
védelmére vonultam. Hősiesen harcoltunk a túlerő ellen, végül ro
mán árulás miatt igen nehéz helyzetbe kerültünk, ezért visszavonu
lásra kényszerültünk. A visszavonulás közben is állandóan harcol
nunk kellett, aminek következtében sok veszteséget szenvedtünk.
Olyan nehéz helyzetben voltunk, hogy csak Isten segítségével kerül
hettük el a legrosszabbat. A Tiszánál a közelharcokban súlyosan meg
sebesültem és az egri tiszti kórházba kerültem, majd onnan a harcok
közeledtével átmenekítettek Szombathelyre. Ott még mindig bekötö
zött állapotban voltam, amikor meglátogatott az ezredparancsnokom,
akivel Pápára mentem, ahol a katonai egységünk megmaradt részé
vel csatlakoztunk a Szent László Hadosztályhoz és részt vettünk a
további harcokban. így védtük amit lehetett, az előttünk menekülő
ket, sok veszteséget okozva az ellenségnek, majd végül angol fogság
ba mentünk. 1945 őszén sikerült több bajtársammal együtt Magya
rországra visszajönni és megtalálni a harcok elől marosvásárhelyi
otthonunkból elmenekülni kényszerült feleségemet. A szombathelyi
püspökség segített a felkutatásában, Iváncon találtam rá, szerencsénk
re néhány ládányi holmit és ruhákat sikerült magával hoznia. Ma
rosvásárhelyi otthonunkba nem mehettünk vissza, mivel az már Ro
mániához tartozott ismét, és mint megtudtuk, a magyar tiszteket mind
elhurcolták a Duna-deltára, ahol mind ott pusztultak. Egy barátom,
akivel együtt jöttünk haza az angol „fogságból” segített elkezdeni az
életet, Gödön, az apósánál helyezett el bennünket ideiglenesen, így
kerültünk hát Gödre, s váltunk alsógödi lakosokká, immár több, mint
ötven évvel ezelőtt. A katonai parancsnokságnál való lejelentkezésem
után - mivel az újonan alakult magyar hadseregbe nem vettek át állás után néztem. Az Igazságügy Minisztériumba kerültem, ahol egy
katonai bajtársam segített elhelyezkedni, aiki ott magas beosztásbam volt.
Sikerült a tanulmányaimat tovább folytatni, a Budapesti Műszaki Egye
temen, esti tagozaton, épületgépészeti- és építészeti szakon végeztem.
Ezután a Számviteli Főiskolán még tovább képeztem magamat és ott
is államvizsgát tettem. Hivatalomban a munkámmal meg voltak elé
gedve és dacára annak, hogy pártonkivüli voltam, sok jutalomban és
kitüntetésben részesültem. Bár az én személyes sorsom nem volt ak
kor nagyon nehéz, az 1956. évi forradalomban azért vettem részt,
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mert reménykedtem, hogy az ország jövője jobbra fordul. Sajnos, a
forradalom elbukott, s én börtönbe kerültem. De ekkor is jósorsomnak
köszönhetően hamarosan kiszabadultam. Szabadulásomat hivatali fő
nökömnek köszönhetem - és főleg Rézler Gábornak és Ágoston And
rásnak, akik személyesen keresték meg feletteseimet -, így ismét szabad
lehettem és dolgozhattam. Igen röviden és sok részlet kihagyásával
készült ez az önéletrajz. Életemet, sorsomat végigtekintve hálát adok
Istenek, hogy megvagyok és dolgozni tudok még most, a 92. életévem
ben is! Bár sok nehézségen mentem át, de sorsom mindig jobbra for
dul, valami titokzatos erő mindig megőrzött. Amit a hazámért tettem,
azt meggyőződésből tettem, és bármikor újból megtenném. A törté
nelmi Igazságtétel Honvédelmi Bizottság javaslatára rehabilitáltak a
rendszerváltás után, és az 1956-os forradalomban való részvételem
miatt elvett főhadnagyi rangomat visszakaptam, majd őrnagyi rang
gal és Érdemkereszttel tüntettek ki.
Ma a dolgos hétköznapokban kell tenni, cselekedni a haza javára,
ami elsősorban településünk, Alsógöd felvirágoztatásában való köz
reműködést jelenti. Hálát adok Istennek, hogy még mindig munkál
kodhatok, s hogy nem csak magamért, hanem másokat segítő munká
ra is képes vagyok - hiszen ez az emberi élet értelme.
Alsógöd, 1998. június 3.
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Kóczán Mór
Aki fellapozza a nyolcvanas években kiadott kétkötetes Sport Lexi
kont, az a 476. oldalon találkozhat az első nagy magyar gerelyvető
életútjával.
1885-ben született Kocs községben egy
öt gyerekes polgári család negyedik gyer
mekeként, ott járt elemibe 10 éves ko
ráig, majd Beregszászban végezte el a
nyolcosztályos gimnázimnot. Ott alapoz
ta meg nagy fizikai erejét azzal, hogy egy
hosszú, 70 kg-os létrát emelgetett súly
zó gyanánt. Robbanékonyságát azzal fo
kozta, hogy a súlylökést nekifutással
gyakorolta.
Egy lőcsei diákverseny után igazolta
le a Budapesti Torna Club (BTC). Az
érettségi után Pápán tanult theológiát,
ahol nem nézték jó szemmel sportolását.
Ebben az időszakban ismerkedett meg
a vastagabb és rövidebb m agyar ge
rellyel, amelyet a végén fogva, a mutatóujjal támasztva dobtak el.
1908-tól segédlelkész lett Csallóközaranyoson, ahol 1914-ig tevékeny
kedett. (Itt nősült meg, felesége Halász Karola volt, két gyermekük
született, Giziké - aki 11 évesen spanyol náthában meghalt - és Editke, akitől később 3 unokája lett, Jeszenszky Pál, Gyöngyi és István.)
Ez időszak alatt érte el legnagyobb sikereit, ugyanakkor meg kellett
küzdenie az egyházi feljebbvalói rosszallásával, tiltásával.
Már a Ferencvárosi Torna Club versenyzőjeként 1911-ben 60.64 mes világcsúcsot ért el. Ez után értesült róla, hogy az 1912-es olimpián
már csak középfogással lehet versenyezni. A stílusváltás nem ment
zökkenőmentesen, mert két skandináv versenyző mögött 55.60 m-el
csak a harmadik helyet tudta megszerezni az olimpián. A versenyre
nem akarták elengedni egyházi feljebbvalói, ezért Kovács Miklós ál
néven utazott és versenyzett. A felettesek a szép eredmény hallatán a
későbbi büntetésektől eltekintettek!
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Eredményei egyre javultak az új gerelyfogásban, így 1913-ban egy
prágai versenyen már legyőzte az olimpián előtte végzett ezüstérmest,
majd 1914-ben érte el élete legnagyobb sikerét, amikor angol bajnok
ságot nyert. Itt már 59.71 m-es dobással megközelítette a régi stílus
sal elért eredményét és a világ valamennyi gerelyhajítóját maga mögé
utasította!
Ezt a sportpályafutást törte ketté az I. világháború, amely után
1918-ban ötödször lett magyar bajnok.
A háború elején, 1914-ben Csilizradványban lelkésszé nevezték ki,
ahol a hívek nagy szeretettel fogadták a világhírű sportembert. Falusi sportkört alakított, a sport szeretetére nevelte a fiatalokat, megva
lósította az „ép testben ép lélek” elvét a gyakorlatban is. A húszas
években a prágai Sparta színeiben versenyzett, a csehszlovák csapat
tagjaként részt vett az 1924-es olimpián, de itt már 39 évesen jelen
tős eredményt nem tudott elérni.
1948-ban Magyarországra települt, Alsógödön élt, ahol edzősködött
és sokáig versenybíróként dolgozott.
1971-ben megalapította a Kóczán Mór vándordíját, melyet éven
ként adnak át az országos bajnokság győztesének. 1972-ben halt meg
Alsógödön, 87 éves korában, ahol a Pázmány Péter utcai temetóloen
helyezték örök nyugalomra.
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Gelencsér János
A Gelencsér név fogalom volt Gödön az 1950-es 60-as években, s az
idősebbek, akiknek akkor az ő üzleteiben volt szerencséjük vásárolni,
ma is jól emlékeznek az örökké fürge, vidám, jó humorú boltvezetőre,
aki mindent hamar beszerzett, amire a vevőinek szüksége volt, aki
nek boltja mindig rendezett, kellemes benyomást keltett, akinél gyor
san telt a várakozás is Gelencsér úr kedves szavait hallgatva, hiszen
mindenkihez volt egy kedves szava. Keze alatt égett a munka, pilla
natok alatt kiszolgált mindenkit, pillanatok alatt elkészült a pontos
számla, soha nem volt tévedés a vevő terhére, pedig papír-ceruza volt
akkor még csak, nem pedig kompjúter. Talán azért is, mert kevesebb
gép volt, ember és ember között közvetlenebb, emberibb volt a kap
csolat, de a jó érzés, amivel a vásárlók elhagyták Gelencsér úr boltját,
mindenképpen ennek a nagyszerű embernek volt köszönhető, aki ízigvérig talpig becsületes kereskedő volt. A munkájában, életében tanú
sított becsületes helyállása miatt választotta őt példaképül névadó
nak az A+V, a Gödi IQúságért alapítvány az egyik 1998-2002 tan
évekre kiadott ösztöndíjához. Életrajza megírására felkérve az itt kö
vetkezőket írta.
Életrajz
Alulírott, Gelencsér János, 1917. május 17-én születtem Perkátán.
Iskolai végzettségem kereskedelmi érettségi. Tényleges katonai szolgá
latra 1939. okt. 29-én vonultam be az Andrási Laktanyába, műszaki
- tüzérségi kiképzést kaptam. Később a gazdasági osztályhoz helyez
tek. Ott lehetőséget adtak számomra a gyors és gépíró tanulmány el
végzéséhez. Részt vettem Erdélyben, Délvidéken és a Don-kanyarban
folyt hadműveletekben, s mint szakaszvezető szereltem le.
A leszerelés után a Polgári Törvényszéken nyertem elhelyezést, mint
gyors és gépíró 120 pengő fizetéssel. Később megpályáztam a rendőr
séghez való áthelyezés lehetőségét. Sikerült is és ott 400 pengő fizetés
sel vettek fel. Detektív minőségben dolgoztam az orosz bevonulásáig.
Utána mint politikai megbízhatatlant^ „a) pont” alapján elbocsá
tottak. Sajnos ez problémát jelentett. Újpesten iparengedély kérelem-
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mel fordultam az iparhatósághoz. Az engedélyt megkaptam és ma
gánkereskedést nyitottam. Én lettem Göd községe részére az árube
szerző, feleségemmel Marikával együtt adtuk el az árút a főútvonal
melletti kis üzletünkben. Sajnos ez az öröm is csak 3 évig tartott, mert
színre lépett Rákosi elvtárs, aki szerint mint kiskereskedő is kizsákmányolóvá lettem. Az elhelyezkedés problémát okozott. Végül a Pamut
Gyárban 3 műszakos állást sikerült kapnom. A véletlen azután segí
tett, egy ismerős kartárs révén sikerült a Népbolthoz bejutni. Gödön a
3-as számú bolt vezetésével bíztak meg, amit 13 évig vezettem. Utána
a Váci ÁFÉSZ élelmiszer osztályának vezetője lettem. Onnan mentem
nyugdíjba 1974-ben. Feleségem 1987-ben meghalt, azóta egyedül élek.
Röviden ez voltam én. Becsületes kereskedő, a községben a lakosság
tisztelt és szeretett bennünket.
1998. június 7.
Gelencsér János
Göd, Alkotmány u. 11.

Nem volt könnyű élete János bácsinak, de élete tisztasága átsegí
tette minden nehézségen, még a Don-kanyarban is, amikor több száz
kilométert kellett gyalogolnia -20 fokos hidegben. Mikor nemrégen
átadta életrajzát, elővette hegedűjét és eljátszotta kedves nótáit. Fel
keltette kíváncsiságom, faggattam, hol tanult meg hegedülni ilyen
szépen? Elmondta, hogy gyerekkorában, Perkátán, egy öreg cigánytól
tanult meg kotta nélkül játszani, majd nyugdíjba menetele után Vá
con beiratkozott a Váci Zeneiskolába, ahol több mint hatvan évesen
megtanulta kottából is olvasni a dalokat. Öreg barátaival alakítottak
egy zenekart és hosszú évek óta mindenfelé mennek játszani, ahova
elhívják őket. A beszélgetéskor, amikor megmutatta szép házát és
kertjét megemlítette egy mostanában felmerült gondját. Gyermeke
nem lett, a család távolabbi ágaiban már az unokák is felnőttek, meg
van mindenük. Azon gondolkodik újabban, mi is legyen majd a házá
val, ha eltávozik az árnyékvilágból. Valamilyen módón szeretné meg
oldani, hogy a köz javát, a rászorulókat segítse. Úgy akar elmenni,
ahogyan élt, hasznosan, szeretet hagyva maga után. Élete példája
ugyanazt érteti meg mindnyájunkkal, mint Jókai Kőszívű ember fiai
c. regényhőse, a vén Salamon, a bécsi zsibárus, amikor Baradlay
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Richárdnak elmondja élettapasztalatából fakadó bölcsességét: „Be
csületes embernek lenni a legjobb üzlet. Istennel járjon!” Azt hiszem,
ugyanez Gelencsér János erkölcsi tartásának, kedélyes öregségének
titka és életének szép üzenete is.

Alsógödi strand 1948-ban
(Egykori képeslap)
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Wernke Ottóné

Fejezetek Göd történetéből,
avagy a front a községháza ablakából
Itt az ideje, hogy én is írjak néhány sort Göd
történetéhez. A gondolatok, élmények sajnos mind
szomorúak, mert a II. világháború végéhez, Göd ost
romához fűződnek. Mindezt ott éltem át 17 évesen.
Egy tizenhét éves lánynak sem katonai, sem
politikai ismeretei nem lehettek. Nekem sem volt,
sőt máig sincs. Csak a munkát, sőt a megfeszített
munkát tudtam megismerni, s abban élni. Az
egészségügyben dolgoztam a betegekért hivatás
szerűen, mint általános asszisztens, családanya
ként két gyermeket neveltem fel, taníttattam szegényesen, vagyonta
lanul. Szüleimnek sem volt soha sem ingó, sem ingatlan vagyona.
Alsógödöt ahg tudtam megismerni. Rövid ideig éltem ott. Emlékeze
tem szerint édesapám 1944 nyarán pályázta meg Drégelypalánkról az
alsógödi főjegyzői állást, hogy ősszel Budapestre járhassak egyetemre.
Alighogy elkezdett dolgozni Miskolcra hívták be katonai szolgálat
ra. Ekkortájt költöztem hozzá egy alkalmi katonai teherautóval Alsó
gödre. Megjegyzem, hogy apám azelőtt sohasem volt katona, teljesen
kiképzetlen volt, de kellett a még több emberélet ki a frontra!
A községi hivatalban csak ezt a szomorú hírt kaptam meg és a
lakáskulcsot. A nehéz bútordarabokat kénytelen voltam egyedül fel
cipelni az első emeletre, míg nagy sokára egy járókelő férfi segített. A
mennyei Atya segítségével édesapám két nap múlva hazajött. Mire a
rossz közlekedés miatt Miskolcra ért, addigra a zászlóalját kivitték a
frontra. Anyám csak néhány hét múlva, drégelypalánki lakásunk fel
számolása után jött utánunk.
Ezt követően hamar beállt az ostrom Gödön. A szenespincében né
hány szomszéd családdal együtt vészeltük át a kegyetlen hosszú, he
tekig tartó harcokat. Kálazy Gizi adóügyi tisztviselő és édesanyám is
velünk volt. A községháza épülete volt Gödön a legnagyobb ház. En
nél fogva ide jöttek fel a lakásunkba, az emeletre a harcot irányító
katonák. De le a pincébe is. Innen és ide lövöldöztek. A pince egyálta
lán nem volt biztonságos. De apám azt vallotta, hogy ha meg kell
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halnunk, haljunk meg az otthonunkban, egy lépést se tegyünk seho
vá, soha!
Az éhség nagy volt, pedig felkészültünk, de teljesen kifosztották az
éléskamránkat és felmenni is bajos volt, talán életveszélyes is lett
volna. Bármi fájt, gyógyszerről még álmodni sem lehetett. De még
lefeküdni sem volt érdemes, mert a hatalmas robbanásoktól és a féle
lemtől soha nem tudott aludni senki.
Ez az állapot, szüntelen életveszélyben egy hónapig tartott. Télika
bátba és pokrócba voltunk éjjel-nappal beöltözve és még így is fáz
tunk. A tél nagyon zord volt.
Úgy emlékszem, hogy ennivalónk soha nem volt, kenyeret is csak a
le-le szaladgáló ruszkik dobtak nekünk.
Nagy örömünkre szolgált, ha egy-egy lovat eltalált a golyó és ki
múlt, vagy megfagyott. Ha ilyet találtimk, ezeket használta fel a la
kosság, ezt főztük meg. A húsa édes volt bár, de tartotta bennünk a
lelket s örültünk, ha ilyenre szert tehettünk.
Mivel a községháza a központban volt, mi, akik ott laktunk vol
tunk a legnagyobb veszélyben. Mert az sem volt mindegy, hogy sem
az utcai kaput, sem az udvarit bezárni nem volt szabad, még a front
után sem, mert ott volt a „Kommendatúr” is. Napirenden azt hallot
tuk az első perctől kezdve, hogy mi, akik ott laktunk, „burzsujok”
vagyunk. Hiába magyaráztuk, hogy itt dolgozik apánk, és csak „notár”,
volt aki elhitte, volt aki nem.
A front után hosszú időn át az orosz közmunkára hajtottak ben
nünket. Konyhára krumplit tisztítani és ki a határba az otthagyott
katonai távbeszélő huzalokat feltekercselni. Reggeltől-estig, hidegben,
esőben, sárban és éhesen. Üzletek sehol sem voltak, ahol élelmet le
hetett volna venni, vagy valamiért cserélni. Csak a „batyuzás” által
lehetett élelmiszerhez jutni.
Amikor hónapok múlva elindultak az első tehervonatok, a vagonok
jeges, havas tetején utaztak a népek falura élelemért „batyuzni”.
Anyám is elment többször is. Nagyon sokat fagyoskodtak, napokig
távol voltak, hogy egy-egy zsák krumplit haza tudjanak hozni és még
a sok rostokolás mellett félelmetes volt ilyen helyzetben utazni. A
mama csak értéktelen tárgyakat tudott vinni cserélni, hiszen nagyon
kifosztottak bennünket mindenünkből, préda lett a lakásunkban min
den. Drégelypalánkon is odaveszett sok bútor, s egyéb, amit már nem
tudtunk elszállítani a beállt harcok miatt. Ami nem volt túl nehéz:
ruhanemű, kerékpárok, bútor, mindent széthordták, mint Gödön.
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Karácsony táján volt lehetőségünk arra, hogy felmenjünk a lakás
ba, de fűtés és világítás nélkül kellett szenvednünk.
A világítást sztearin mécsessel oldottuk meg. A mécsest a mama
vidéken tudta megvásárolni. A fénye gyér volt és füstölt. Jobb lett
volna, ha legalább petróleum lámpa lehetett volna, mert a ruszkik
különböző teendőkre való felszólítással még éjjel is megkeresték apát.
Aludni ismét nem tudtunk, virrasztottunk, mert féltünk - mi mindig
féltünk, rettegtünk. Én pedig - ha jöttek - iszkoltam, bújtam, mert
éjnek idején okunk volt rá. A községháza toronyszobájának sarka volt
a búvóhelyem, ez jól bevált. Apa eléje húzott egy szekrényt.
A „notár” feliratú karszalagja apámnak semmiféle védelmet nem
jelentett, inkább szolgaságot, s azt, hogy neki a parancsokat teljesíte
ni kötelesség. Más civil bezárkózhatott a lakásába, vagy elbújhatott
akár egy ólban is. De apámnak ott volt az állása, a munkahelye, ki
volt szolgáltatva. Jó idegei lehettek, hogy a rengeteg kellemetlensé
get el tudta viselni. Magamról nem is beszélve. Én, mint fiatal, többet
kibírhattam. Talán fel sem tudtam fogni a helyzet komolyságát kellő
en, s talán ez volt a szerencsém.
Karácsonyfánkat a ház előtt álló szép fenyőfa, gránát által leszakí
tott gallyaiból készítettem, díszítése túl szerény volt. Sztearin-fény
világított akkor is és még azzal is spórolni kellett.
így telt és múlt az iQúságom, bár vágyakkal, tervekkel tele. Kevés
valósult meg belőlük, mert közbejött a kegyetlen, értelmetlen háború
mindent elsöprő zivatara.
Úgy emlékszem, hogy apám másfél év után egy másik, mezőgazdasági jellegű községbe. Keszegre, a körjegyzői állásba kérte át magát.
Én is ott kaptam állást adó- és közellátási munkakörben. Közismert,
hogy milyen nehéz évek jöttek, a padlássöprések szigorú kora. Amire
büszke vagyok, három községben írtam éjjel a kérvényeket a beszol
gáltatás és az adó mérséklése, vagy törlése iránt a rászorulóknak,
sokszor eredményesen.
Csaknem az állásomba került, mert a Közellátási Felügyelőségen
sokallották és jöttek a revizorok. Azonban a sors keze minden eset
ben segített és én maradtam a helyemen. Nem kaptam fegyelmit csakis az Isten akaratából.
A Gödi Almanach III. kötetének 21. oldalán az 1918-as események
re emlékezve a felsorolásban nem édesapámról van szó, ő akkor 23
éves volt, és még nem is járt Gödön.
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Mindent összegezve szívből, szeretetből, önzetlen emberségből tet
tük a teendőnket, nem az anyagi jólétet keresve. Mindig vagyontala
nok voltunk és maradtunk, apa ilyen zsánerű volt. Az én apám sok
esetben élete kockáztatásával is - például a zsidótörvény idején - a
náci megszállás alatt életeket mentett meg Drégelypalánkon, amikor
adóüg5d jegyző volt. Örömünkre szolgál, hogy nem is pusztultak el a
gázkamrákban és még ma is élnek többen is. Hazajöttek és hálásan
megköszönték apámnak amit tett, ember feletti jóságát, a lehetetlent
próbálta meg, mert szíve volt. Mindenkor helyt állt hősiesen. Csön
des, türelmes, halk szavú ember volt, s talán ez mindennél többet ér.
Többet ért, mint aki fegyverrel élt.
Üdvözlöm Göd lakosságát és elöljáróit. Tanulságként tettem közzé
emlékeimet az új nemzedék számára sok-sok szeretettel.
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Adamecz István
Nagyapám id. Adamecz István tanító és posta
mester 1868. augusztus 15-én született Lohcán.
Szülei Adamecz József és Szomora Mária voltak.
Középiskolába Trisztinán és Lőcsén járt. Tanítói
oklevelet Iglón (ma Spiska Nová Vés) nyert. Erre
a kedves városra mindig szívesen emlékezett.
Tanítani Alsólehotán kezdett, majd Sződön,
Vácott, Vácdukán és végül Gödön folytatta pe
dagógiai munkásságát. Keszthelyen gyümölcs
kertészeti szaktanfolyamot végzett, 1899-ben
Pest vármegye legelső faiskola felügyelőjeként működött. 1898. au
gusztus 2-án kötött házasságot Vácharyánban Paulovics Paulával. Há
zasságából három fiúgyermek született: József (az édesapám) belügy
minisztériumi számvevőségi főtaná
csos lett, István Alsógöd község főjegyzőjeként dolgozott és Lajos, aki
tanítóként folytatta édesapja hiva
tását. Sajnos Paula nagymama igen
fiatalon, 38 éves korában, 1905-ben
meghalt. Rettenetes élmény lehetett
a gyermekek számára, mert édes
apám még idős korában is emleget
te, hogy a temetésre jött egy kőmű
ves és befalazta a koporsót. A sírem
lék ma is megvan a gödpusztai régi
temetőben és a síremlék alatt való
színűleg ott van a kripta is. Később
a nagypapa ism ét m egnősült és
Ludvigh Máriától még két fia szüle
tett: Sándor, aki híradásipari szak
ember és kiváló sportoló (aktívan
bokszolt), és Géza, aki a legfiatalabb,
Adamecz István József fiával és
Paulovics Paula ölében István
római katolikus pap, plébános lett a
gyermekével
Dunántúlon. Szörnyű csapás lehe-
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tett, mikor ez a feleség
is fiatalon (úgy tudom
tüdőbajban) halt meg.
A sors kegyetlensége,
vagy talán az egészség
telen lakás volt az oka,
nem tudjuk. Mostmár
öt fiú maradt félárván.
A három idősebb fiú a
Piarista Gimnáziumba
és nevelőotthonba ke
rült, a két kisebb fiú
hoz pedig Iglóról hozott
A pusztai tanítói lakás és posta épülete. 1927-ig éltek
a nagyapa n e v e lő 
itt. A tetőn látszanak a távíró vezetékek és tartóoszlo
anyukát, és harmadik
puk. A kép Ormai Antal tanító akvarell-tollrajza.
feleséget. A kistermetű,
kedves természetű Jarabin Mária gondos, jó nevelőanya lett. A fiúk
megszerették, nagyon féltették és „Mamuskának” becézték. Ez a nagy
mama 102 évet élt meg. A gödpusztai iskolába 50-60 gyerek járt az
elsőtől a hatodik osztályig. Nagyapám egyedül foglalkozott velük. A
régi iskola falai most is állnak, az Alagút utcában Mudri Péterék háza
mögött láthatók. Nagyapám gondja volt a gödpusztai posta vezetése
is. Itt segítői is voltak. Ez egy különálló, L-alakü épület volt a régi
TSz bejárat és a kas
tély irányában. Itt he
lyezkedett el a sarkon
a posta-hivatal és a ta
n ító-lak ás, azután a
bogn ár- és a kovács
műhely.
A bognár műhelybe Wurst Ferenc bognár
mester birodalmába szívesen jöttek össze egy
kis beszélgetésre a hely
beli „iparos kör” tagjai.
A XVI. utcai (Pesti úti) ház udvarán kb. 1930-ban.
Deák Pál kovács mester,
Az álló sor balról: Adamecz József, Sándor, István és
Gyüre József parádés
Lajos, az ülő sorban balról: Aliz (anyukám), Jarabin
Mária (Mamuska), jómagam és nagyapa
kocsis, a tanyagazda, a
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nagypapa - a pusztai iskolában 59 tanítványával 1910ben az iskola előtt

magtáros, a vincellér, Fekiács János vadász és még biztosan mások is.
Nemeskéri-Kiss Pál és felesége, gróf Szapári Vera (Nemeskéri-Kiss Sán
dor és Géza édesapja és édesanyja) könyvtárat alapított az olvasni szere
tő idősebbek és a fiatalok számára. Természetesen ennek a kön5M;ámcik
a gondozása, a kön)^ek terjesztése is nagyapám feladata volt. Nagyapa
1927-ben vonult n3uigdíjba 38 évi szolgálat után. Ekkor költöztek be a
pusztáról a lovag Flokk Alfréd által épített egyik házba, melynek egyik
oldala a Pesti út 62., a másik a József Attila u. 19. (régen XVI. utca) volt.
Szüleim és jómagam akkoriban Budapesten laktunk, de a nyár egy ré
szét gyakran töltöttem nagyapámék házában.
Mindig csodálatos élmény volt, ha nagyapa a kön5rvtárszekrényét
és a bélyegeit mutatta nekem. Egy mesekönyvét, amiből felolvasott
nekem, amikor beteg voltam, a mai napig is őrzöm.
Nyugdíjas korában nagy kertjét szépítgette és délutánonként ked
venc méhesében pipázgatott. 1945-ben már megromlott egészségi ál
lapota, sokat betegeskedett és még abban az évben meg is halt. Ham
vai az alsógödi temetőben nyugszanak.
Nagyapának öt fia után egy fiú és két lány-unokája volt József és
István fiától. Igen szomorú, hogy a fiú unoka, Istvánka 9 éves korában
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meghalt. így csak ketten maradtunk, Frankó
Jánosné Ádám Emília
és jóm a g a m , S tiebel
Lászlóné Ádám Irén.
Dédunokái: Frankó Pé
ter, Frankó Pál, Bíróné
Stiebel Aliz és Stiebel
J ó z s e f m indannyian
gödi polgárok.
A gödpusztai adato
kért és emlékekért kö
Deák Pál kovács műhelyében a pusztán.
szön etét m ondok dr.
Ormai Antal akvarell-tollrajza 1921-ből
Szávoszt Tamásné Mar
gitkának, aki nagy szeretettel mesélt nekem olyan dolgokat, amikről
nekem eddig nem volt tudomásom, és emlékeim így válhattak teljes
egésszé.

Az alsógödi iskola még a téglagyári épületben, a kultúrházzal szemben 1926-27-ben
Középen Harausz tanító úr mellett balra Jőrös András, jobbra Vodál G.
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A

Adám Lajos

1902. szept. 10-én született Gödpusztán, de mivel akkor közigaz
gatásilag Göd Sződhöz tartozott, az anyakön 5rvében születési helynek
Sződ-Gödpusztát írtak. Édesapja Adamecz István Gödpuszán volt ta
nító és postamester. Édesanyja Paulovics Paula korán meghalt, így
Lajos félárván maradt testvéreivel, Józseffel és Istvánnal. Édesapja
üjból megnősült és e második házasságból Lajosnak két féltestvére
született, Sándor és Géza. A sors kegyetlensége vagy az egészségtelen
lakás miatt, ki tudja, édesapja második felesége is korán meghalt,
így a három idősebb fiú a váci Piarista Gimnáziumba és nevelőott
honba került.
Lajos ott érettségizett, majd tanítói oklevelet szerzett. A két kisebb
testvért édesapja harmadik, Iglóról, a család eredeti lakhelyéről való
felesége nevelte, akit a három idősebb fiú is ann 5dra megszeretett
kedves természete miatt, hogy
„Mamuskának” becézték. Lajos
Sződön kezdett tanítani, majd
az alsógödi iskolához helyezték
át. Az 1920-as évek vége felé nő
sült meg, felesége. Posta Mária
Irma egy rendkívül szerető szív,
kedves, jólelkű asszony volt.
Sajnos gyermekük nem szüle
tett. 1948-49 között az 1948ban Gödre költözött Vizváry
Vilmos és Anna 3 gyerekes pe
dagógus házaspár lett Lajos
bácsi és Irma néni szomszédja.
Irm a néni sokat segített
V izváryéknak a gyerekekkel
való törődésben, s a két család
között mély barátság alakult ki.
Az öt fiú balról jobbra nézve: az álló sorban
Adám Lajos, József és István, az ülőben:
Irma néniék mindketten nagyon
Sándor és Géza
szerették a fiatalokat, a tanít-
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ványokat, a szomszédok, s a család gyerekeit. Az unokatestvérem és
az én gyerekeim is mindig nagy örömmel mentek meglátogatni őket.
Gyakran a tanítványokat is vendégül látták, ilyenkor Irma néni fő
zött nekik, Lajos bácsi pedig elvitte őket a Duna partra fürödni és
csónakázni. Már közel volt Lajos bácsi a nyugdíjhoz - ha jól emlék
szem 1960-ban volt - , amikor a főútvonalon a posta közelében elgá
zolta egy autó, kerékpárja da
ra b ok ra esett, neki ped ig
olyan súlyos koponya- és mell
kasi sérülései lettek, hogy
mindenki meg volt győződve
arról, hogy nem fogja megél
ni a másnapot. Hála Istennek,
csoda történt, mert túlélte a
„halálos” balesetet 25 évvel.
Nyugdíjasként a bócsai isko
lában még hosszú évekig a
felső-tagozatosokat tanította.
Irma néni és Lajos bácsi
Irma néni Mária napon ünne
1930-as évek elején
pelte a névnapját. Mária és
Lajos napokon az egész Adám család összejött náluk, s együtt köszön
töttük óTíet. Sokszor a késő éjszakai órákig beszélgettünk és énekel
gettünk. A 25 éves „haladék” - a „halálos” baleset után - 1985. au
gusztus 16-án jári le, Lajos bácsi ekkor, 83 éves korában halt meg.
Inna néni egy évvel élte túl. A Kemstock Károly utca 7. szám alatt
laktak. Ma Lajos bácsi házában egyik testvérének, Istvánnak unoká
ja, Frankó Péter (Adám Emília fia) és családja él. Lajos bácsi háztel
kének másik felére - a szöllő helyén - másik testvérének, Józsefnek
unokája, Stiebel József (fiam) épített házat. Ha nevük közvetlenül
nem is él tovább, házuk és telkük ma is La
jos bácsi családjának „génjeit szolgálják” to
vább. Emlékük, szeretetük legyen áldott!

Lajos bácsi 1973-ban készült igazolvány képe
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Lászlóczky Ferencné, sz. Ács Éva

A + V, A GÖDI IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
Az újságokból többször értesültünk különböző ala
pítványok létrejöttéről. A címben említett alapít
ványt a Huzella Tivadar Általános Iskola javára
alapították: Gárdonyi Gézáné (sz. Vízváry Mag
dolna), \^zváry Gábor és Vízváry Vilmos, szüleik
emlékére, akik ebben az iskolában tanítottak
1947-től több mint 30 éven át.
Az elnevezés jelentése: A: Vízváry Vilmosné, sz.
Kmetykó Anna (1915-1992), verseinél használt
nevén Vízváry Anna tanítónő. V: Vízvárj" Vilmos
(1915-1981) magyar-történelem szakos tanár.
Annuska néni és Vilmos bácsi munkatársaim voltak, illetve Annuska néni ennél sokkal többet jelentett számomra. Mind a kelten
sokat tettek a gödi iQúságért és ezért a községért. Részt vettek a há
ború után elhagyott lakások iskolává történő alakításában. Hordták
a téglát, keverték a maltert, s így készült el a Walch, a Rózsavölgyi és
a Sívó iskola. Amíg ez nem készült el, tanítottak kölcsön termekben,
fészerben, dideregve novemberben is. Nagj" létszámú osztályokban
dolgoztak 48-50 tanulóval, példamutató hivatásszeretettel. Korrepe
táltak ingyen, jutalmuk a gyermekek tudása, szeretete volt. ^ gyere
kek közül mindig a leggyengébb, a legelhagyatottabb volt a szhüigyem,
ők voltak az én gyermekeim, akikért mindent megtettem és semmi
fáradtságot nem sajnáltam.” - íija Annuska néni az Én iskolám c.
visszaemlékezésében, mellyel 1980-ban ajándékozott meg.
Vilmos bácsi - tanítványaival való gondoskodás mellett - , mint szakszervezeti titkár hosszú éveken át dolgozott munkatársai érdekeiért.
Munkájukat hivatásnak tekintették, melyet megszállottan végez
tek. Világító mécsesek voltak, akik a tudás mellett sok-sok szeretetet
adtak. „Nekem az iskola az életet jelentette.” - említi Annuska néni
írásában. Az alapítók - gyermekeik - szüleik törekvéseit szeretnék
támogatni. Segíteni, hogy emberségesebb, szeretettel teljesebb, re
ménytelibb világ kialakulását, amelyben az emberek együtt vallják
és cselekszik Vörösmarty szavaival élve:
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”
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Az Alapítvány célja: az egyetemes kultúra, a tudomány és a testne
velés támogatása; a hátrányos helyzetűek megsegítése; emberközpontú
gondolkodás, viselkedés támogatása, elismerése; - a diákok tovább
tanulása, jellemfejlődése szempontjából fontos kapcsolatainak kiala
kításában való közreműködés.
Ennek keretében;
- iskolai hagyományok támogatása (az egykor itt tanuló diákok
ötletei alapján),
- kiemelkedő tanulmán 3d eredmények elismerése, tanulmányi ver
senyek támogatása,
- 1995-től kezdődően a névadók emlékére Kmetykó Anna szavaló
verseny és Vízváry Vilmos irodalmi verseny rendezése,
- tehetséges diákoknak ösztöndíj adása, étkezési támogatás, stb.
az arra rászoruló tanulóknak,
- kapcsolatépítés más iskolákkal (bel- és külföldön),
- a természetkonform életmódra nevelés támogatás.
Az Alapítvány induló vagyona 160000 Ft, melynek a kamatai ke
rülnek a jövőben felhasználásra. Az Alapítvány nyitott, közcélú. Ép
pen ezért az alapítók felkérik a régi tanítványokat, bel- és külföldi
magánszemélyeket, vagy társadalmi szervezeteket, akik egyetérte
nek törekvéseikkel csatlakozzanak az Alapítványhoz pénzzel, vagyo
ni és szellemi hozzájárulásokkal, jogok átengedésével.
Az Alapítvány az APEH-től adóalapcsökkentő kedvezmény igazolásá
ra jogosító engedéllyel rendelkezik. (A támogatók ezzel kapcsolatban fel
világosítást, valamint átutalási postautalványt kaphatnak a Huzella
Tivadar Általános Iskolában és a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
PiZ Alapítvány számlaszáma: 506 005581-1 OTP: 218.98048).
Az alapítók 16 tagból álló kuratóriumot hoztak létre, melynek első
elnöke Pintér Béláné, sz. Bauer Mária. A tagok első ülésükön elhatá
rozták, hogy az Alapítvány névadóiról emlékhelyet készítenek az is
kolában. Több százra tehető azoknak a gödi lakosoknak a száma, akik
e két kitűnő pedagógus diákjai voltak. Nekik köszönhetik sokan, hogy
megszerették a tanulást, hogy elsajátítottak számos erkölcsi normát,
s a szó nemes értelmében „emberek” lettek.
„Én szerettem az iskolámat, ahol boldog voltam, ahol igyekeztem
világító mécses lenni hivatásból és a tudás mellett szeretetet is ad
tam.” - összegzi pedagógusi pályafutását Annuska néni.
szeretet az élet” - írja Móra Ferenc is.
Ez hozta létra az A -f- V Alapítványt. Köszönjük az alapítóknak.

Grödi Almanach

211

Tomka Ottóné, szül. Palkovics Erzsébet

Az első kisgödi szatócsüzlet
Édesapám, Palkovics Pál 1889-ben Nagytapolcsány, felvidéki vá
rosban született. Nagy családból származott, tizenegy testvér közül ő
volt a legfiatalabb. Édesapjuk korán elhunyt, így az özvegy egyedül
nevelte gyermekeit, akik aztán elég korán kikerültek a szülői háizból,
a világ legkülönbözóTob országaiba.
Apám átjött Vácra, ahol egy idősebb rokona vette pártfogásába és
kitanulta a kereskedői szakmát. Kezdetben a neves váci Inczédi cél
első segédje, majd üzletvezetője lett.
Később, 1920-ban Gödre költözött,, s megteremtve az anyagi felté
teleket és hasznosítva tudását, gyakorlatát. Édesanyámmal együtt
megnyitotta Göd első „szatócsüzletét”, ahol az élelmiszertől kezdve a
petróleumig minden, egy akkori háztartásban szükséges áru megta
lálható volt. A bolt a Pesti úton a Szabadságharcosok útjától Vác felé
eső hosszú ház közepén volt. Az akkor már fejlődésnek induló község
egyre több állandó lakossal, de különösen nyaralókkal népesedett be.
A Duna-parton, ahol ma a Csapatpihenő szállodája áll, csak egy
szerény kisvendéglő volt, ahol a fürdőzólí szomjukat enyhítették. 1-2
év alatt - az 1926-30. évek között - kiépült az ún. Bamán-tábor, ahol
a városból menekülő, Dunát kedvelő, főleg munkás emberek, sátoro
zó családok töltötték szabadságukat, vagy a hétvégét. Sokan nyáron
dolgozni is innen jártak.
Ezek a nyaralók kedves virágoskertet teremtettek maguk körül,
ahol otthonosan, jól érezték magukat és a közbiztonság is tökéletes
volt.
Apám, mint igazi vállalkozó, felismerte a kirándulók és nyaralók
igényeit, egy bisztrót állított fel ezen a területen. A bisztróban a hét
minden napján késő estig volt kiszolgálás.
A 30-as években Göd egyre felkapottabb üdülőliely lett, különösen
a sportot kedvelő fővárosiak keresték fel szívesen. Nemcsak evezni
lehetett a Dunán, hanem a kis szigeten (ami jelenleg siralmasan el
hanyagolt) rangos teniszversenyeket is rendeztek.
Bármennyire hihetetlen, a szigetet abban az idóloen az árvíz soha
nem öntötte el, nyilván a Duna folyását a gátak nem szabályozták és
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a meder sem töltődött fel, vize pedig kristálytiszta volt. A szigetet
csak egy kis csónakkal - melyet a partról drótkötéllel húztak át lehetett megközelíteni.
A fejlődést látva, másik is nyitottak üzletet Gödön, annak ellenére
Apám maradt a község legmagasabb adót fizető polgára (virilista).
Gödön működött az Ipartestület is, amelynek nemcsak alapító tag
ja, de egy időben elnöke is volt.
Sajnos ezek az évek hamar elmúltak, kitört a háború. A vandál
pusztítások, a háborús károk és az emberek irigysége végleg tönkre
tették és üzletét 1952-ben elvették, államosították.
Kora és kezdődő betegsége miatt állást sehol nem kapott, nyugdíj
ban nem részesült. Sajnos rosszemlékű éveket éltünk. A családot fér
jem és magam erejéből tartottuk fenn.
Mindennek ellenére szeretek itt élni és Gödhöz való ragaszkodáso
mat a család legfiatalabb tagjai is „örökölték”, itt érzik otthon magu
kat. Legidősebb unokám - bár gyermekkorában a fővárosban élt végleg itt telepedett le, itt is dolgozik, mint állatorvos.
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Antal György Bálint

A Hazafias Népfront Dunakanyar Kertbarát
Klub alapításának története
1971-ben olyan gondolatokkal foglalkoztam,
hogy a házikerti, kertészeti termelést össze kel
lene fogni községenként és növényvédelmi elő
rejelzéssel, szaktanácsadással, tapasztalatcse
rékkel tanítani, segíteni kellene az itt tevékeny
kedő lakosságot. Kertbarát klubokat kellene
szervezni országszerte, és ezeket a klubokat a
Hazafias Népfrontnak (HNj kellene felkarolni,
támogatni, felügyelni.
Levelet írtam a HN Országos Központjába
és a gondolataimról tájékoztattam őket, és jeleztem, jó lenne, ha a
HN támogatná. Egy vasárnap, amikor éppen nem voltam otthon, Var
jú Ákos munkatárs keresett és azt tanácsolta, hogy vegyem fel a kap
csolatot Kulin Imrével, aki az országos kertbarát mozgalom elindítója
és már szervezett is kertbarát klubot Pomázon. Meg is kerestem Ku
lin Imrét, aki azt mondta: „Csináld pajtás, szervezd meg a klubot
Gödön!” Megmondom őszintén nehe
zen indult a szervezés. 1971-ben
nem jártam sikerrel. 1972-ben fel
szólaltam az egyik tanácsülésen tanácstag voltam akkor - és bejelen
tettem, hogy a kertbarát klub szer
vezésén dolgoztam és kértem a HN
gödi szervezetének segítségét és fel
ügyeletét. Nagyon megköszönték a
bejelentésemet és a tanácsülés is
megbízott a szervezéssel. A tél be
állta előtt befejeztem a szervezést és
1973. január 21-én megalakult a
klub, amely a József Attila Művelő
Az első kiállítás 1974. aug. 20.
dési Házban működött.
Balról: Gáspár Gábor, Pleszel Ferenc,
Az alapító klubtagok a követke Major József, Baji Béláné, Kovács Jánosné,
Kovács János, Kőmíves Géza
zők: Antal György, Csonka Ferenc,
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Czombos Lajos, Fára József, Ferenczi
Béla, dr. László Domokos, Király Mihály,
Kovács Jánosné, Kovács János, Kiss
József, Kondicz Lajos, Kruzslic István,
K onkoly István , K onkoly Istvánná,
Miszlai János, Orbán Kálmán, Őszi Ist
ván, Pataki Lajos, Pintér Béla, Potyó
Im re, R évész J ó z se f, S zilv a Im re,
Szemiller Géza, Szénás! Lajos, Szalai
Ferencné, Takács László, Tóth Kálmán
és Vízi István. 28 fő. Az intéző bizottság
tagjai: dr. László Domokos, Kruzslicz
István, Antal György, Miszlai János,
Pataki Lajos. Az ellenőrző bizottság tag
ja i: dr. B alogh L ászló, Kiss József,
Kováts Ferenc.

A klub célul tűzte ki, hogy összefogja a házikertek kertészeti tevé
kenységét, TIT előadássorozatokat szervez, tartalmas klubéletet fog
létrehozni, termékbemutató kiállításokat szervez, és részt vesz orszá
gos kiállításokon is. Szaktanácsadással segítségére lesz a klubtagok
nak, bálokat, borversenyeket szervez.
Az első termékbemutató kiállítást
1974. augusztus 20-án rendeztük.
Kovács Jánosné elnökhelyettessel fog
tuk a kiskocsit és elmentünk a klub
tagokhoz. Mindenhol találtunk kiállí
tani valót.
1974-ben léptek be: Bélteki Sándor,
B arek Péter, B án lak i L ászló, dr.
Daubner Mihály, Karai István, Hege
dűs János, Juhász István, Kővári Ár
pád, Kurucz István, Stetina Mihály,
Serfőző Mihály és Tóth Attila. Azt nem
tudom megmondani, hogy a tagsági
viszony mikor szűnt meg: elhalálozás,
kilépés, vagy tagdíj nemfizetés miatt.
Ez a régi iratokból nem tűnik ki és ez
nem is célom. A pénztárkönyv, melyet
Forral László, Kovács Jánosné
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Tóth Kálmán pénztáros precízen vezetett, csak azt tudom, ki, mikor
lépett be. Azt el kell mondanom, hogy a kertbarát klub elnöke én
lettem. A tagság megbízta Kovács Jánosnét az elnökhelyettesi felada
tok ellátásával, a titkár pedig Kruzslicz István lett.
1975-ben belépett tagok: Ambrus Lajos, Baji Ferenc, Bujdosó Kár
oly, Bolla Sándor, Bem yik Józsefné, Bernyik József, Balázs István,
Bernik Ferenc, Dudás János, Földi Lajos, Földi Lajosné, Gergely Béla,
Hansági Kálmán, Libényi István és Libényi Istvánné. Ebben az év
ben is megrendeztük szeptember 21-én a termékbemutató kiállítá
sunkat és még ősszel részt vettünk az országos mezőgazdasági és élel
miszeripari kiállításon megrendezett megyék közötti bemutatón, ahol
Pest megyét képviselve a 3. díjat nyertük.
1976-ban belépett ta
gok: Fonó György, dr.
Iványi Lajos, Major Jó
zsef, Piros Béla. ’76-ban
is volt termékbemutató,
ősszel pedig a kertbará
tok országos kiállításán
a Kertészeti Egyetemen
Piros Béla nyerte el a fő
díjat, barkácsolt perme
tező gépével, m elyet
traktorra is lehetett füg
geszteni és üvegházban
Kertbarátok a kultúrház teraszán
is használható volt. A
kiállítás után a virágkertészetben használták. Konkoly István is dí
jat nyert háti permetező gépével. 1977-ben már közösen a dunakesziekkel tartottuk a termékbemutatót augusztus 20-án és az országos
kiállításra Nagykörösre is közösen mentünk. A fődíjat Sziklai Gyula
barkácsgépe nyerte, én pedig a VITAMIX különleges turmix italom
mal elismerő oklevelet nyertem. Ebben az évben sok új taggal gyara
podtunk: Arató Ernő és felesége, Budai József, Barcs Lajos, iQ. Barcs
Lajos, Barcs Attila, Baraczka Tamás, Csepregi István, Dézsi Józsefné,
Fekete Sándor, Gulácsik Béla, Galántai András, Gelencsér János,
Huszka Mihály, Herczeg Mihály, Helmes Ferenc, Kőmíves János, Mi
hály József, Mudri János, Major István, Major Ákos, Oláh Mária, Pék
Vince, Plesszel Ferenc, Papp Józsefné, Somodi Károly, Sziklai Gyula,
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Szvitka Gézáné, dr. Szávoszt Tamás, Szégner Ilona, Torma Ferenc,
Torma Ferencné, Török József, Törökéri Sándor, Tumhauser Jenőné
és Vári Valéria.
Hogy milyen színvonalas TIT előadássorozatokat szerveztünk, bi
zonyítja az alábbi program 1977-78-ból;
HAZAFIAS NÉPFRONT
DUNAKANYAR KERTBARÁT KLUB
GÖD
Ügyintéző: Barcs Lajos nyug. kertészmérnök
TIT Mezőgazdasági előadássorozat programja
Előadások helye: József Attila Művelődési Ház
Előadások ideje: este 18 óra
1977.
október 17.
hétfő
október 24.

november
november
december
december

1978.
január 9.
január 23.
január 30.

Zöldségfélék, gyökgumósok, gyümölcsök tárolása
Előadó: Mohácsi Péter kertészmérnök
Talajerőgazdálkodás, tápanyagutánpótlás, talaj fertőtle
nítés
Előadó: Tóthné dr. Simányi Klára egyetemi tanár
14. Háztáji házinyúltenyésztés
Előadó: Farkas Sándor agrármérnök
22. Fólia alatti termesztés a ház körül
Előadó: Kálvin Sándor MÉM tud. munkatárs
5. Fűszernövények és termesztésük, különleges füvek
Előadó: Bozsik Valéria, Némethi Gyuláné
12. Zöldség- és virágvetőmagvak termesztésének lehetősé
gei a házikertben
Előadó: Éles Károly agrármérnök, oki. szakmérnök
Felkészülés a jövő év növényvédelmi munkáira
Előadó: Horváth László
Gyógynövények gyűjtése, termesztése
Előadó: Hornok László egyetemi adjunktus
Rózsafajták termelése, védelme
Előadó: Fekete Antal nyug. kertészmérnök
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február 6.

február 13.

február 20.
február 27.
március 6.

március 13.
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Kistermelés, kistenyésztés, háztáji gazdálkodás jelen
tősége, állami támogatása, konzultáció
Előadó: Antal György agrármérnök, oki. szakmérnök,
háztáji főág. vezető
Különleges zöldségnövények fogyasztásának módja, étel
receptek
Előadó: Zacker Erna dr. tud. munkatárs
Gyümölcsfák tavaszi ápolása
Előadó: Elek Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
A szőlő védelme
Előadó: dr. Glits Márton egyetemi adjunktus
A kertbarát klub eredményei, célkitűzései (konzultáció)
Előadó: Antal György agrármérnök, oki. szakmérnök,
klubelnök
A házi nyül fajtái, a betegségek megelőzése
Előadó: Barcs Lajos nyug. kertészmérnök, szakelőadó

Göd, 1977. október 11.
Antal György sk.
klubelnök

1977-ben már nagyon beteg voltam. Keveset tudtam foglalkozni a
Kertbarát Klubbal, meg azért ki is kezdtek, piszkáltak, támadtak,
nem éreztem jól magam. 1978 elején lemondtam. Kovács Jánosné men
tette meg a klubot az
összeomlástól, a meg
szűnéstől. Rövid időre
Barek Pétert választot
ták elnöknek, hogy utá
na ki lett az elnök, arra
már nem emlékszem,
nem is lényeges, mert a
klub húzóereje Kovács
Jánosné elnökhelyettes
volt 1983-ig, mig dr.
Kántor László és társai
K ertbarát kiránd ulás Inotán
el nem Üldözték. FelsŐ-
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gödre ment, s megalapította a 2. sz. klubot, és annak vezetője mind a
mai napig.
Most 1998-at írunk, 25 éves az 1. sz., 15 éves a 2. sz. Dunakanyar
Kertbarát Klub. Az alapítók közül már sokan nem élnek, de vannak
még közöttünk kertbarátok, akik emlékeznek az akkori idóTcre, a ki
rándulásokra, a borversenyekre, a kiállításokra, sikereinkre az or
szágos kiállításokon. A Katalin-bálokra, farsangi bálokra. Barátainkra,
Kulin Imrére, aki polgármesterként is sokszor ellátogatott Gödre.
Nagyon szép idők voltak. Köszönöm Nektek Kedves Kertbarátaim.
Tartalmas klubéletet éltünk. A klubok ma is jól dolgoznak, szépen
gyarapodnak, sok tagjuk van és hasznos, tartalmas klubéletet élnek.
Igen sokrétű, színvonalas alkotóeleme a kertbarát mozgalom Göd nagy
községnek.

Kiállítás 1978-ban.
Major József, Gelencsér János, Kovács János

