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Gödi Almanach

Kedves olvasók!

i

Örömmel nyújtom át Önöknek Göd vá
rosa első Almanach]át, amely ugyan 
már az ötödik a sorban.
Annyi baj és küzdelem után - e sorok 
írásának idején - úgy tűnik, jobbra for
dul sorsunk. A Magyar Köztársaság El
nöke, Göncz Árpád úr, jóváhagyta azt 
az előterjesztést, miszerint Göd nagy
község megérett arra, hogy várossá 
nyilváníttassák.

Hosszú volt az út idáig. Most szélesebbre tárul előttünk az 
út. Megvalósíthatjuk, ha akarjuk - és miért ne akarnánk - a kel
lemes, tiszta, jól lakható Göd városát.

Amikor e sorokat írom, kaptuk azt a hírt is, hogy a bíróság 
visszaadta nekünk a termálfürdőnket; híre jött, hogy mégis 
megvalósulhat a gyönyörű látványt és rendezettséget nyújtó 
golfpálya; felavattuk a sportcsarnokot és az élelmiszeráruházat.

Aki olvasgatja az Almanachot, tudja, hogy voltak nemes ér
zésű elődeink, akiknek példáját követve fel fogjuk virágoztatni 
városunkat.

Nem kell mást tenni, csak folytatni azt, amit nemrég elkezd
tünk. Országszerte bezárják az iskolákat, mi pedig bővítjük, 
korszerűsítjük gyermekintézményeinket, felépült két szép új 
templomunk, utcáink jelentős része, ha nem is portalanított, de 
kőzetburkolatot kapott. Sok gödi városlakó már járdát épített 
önkormányzati támogatással, fákat, virágokat ültetett a háza 
elé és a csapadékvíznek árkot ásott. Kész terveink vannak arra, 
hogy a valamikor Göd ékességének számító Dunapart és a kis 
Dunaág újra szép, sőt szebb legyen, mint volt. Olyan, amely 
méltó egy városhoz. Ahogyan Ígértem egy évvel ezelőtt.

Fogadják szeretettel ezt a könyvet.
Szegedi Sándor 

polgármester
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Előszó az ötödik „Gödi Almanach” -hoz

Tisztelt Olvasó!

Nagy öröm számomra, hogy újra találkozhatunk. Az elmúlt 
hat esztendő megadta azt a nagy lehetőséget, hogy azoknak, 
akiket érdekel Hazánk e kis szögletének múltja, öt kötetben át
nyújtsuk mindazt, amit hosszú évtizedek munkájával össze
gyűjtöttünk. Ismét megtörtént, hogy alaposan megkutatott és 
lezártnak vélt témákhoz újabb és újabb adalékok kerültek elő. 
Úgy érzem, úgy lesz teljesen egész a mű, ha a kedves olvasó va
lamennyi kötetet megismerte. Evek óta élünk e munka lázában, 
egyre nő az önkéntes adatszolgáltatók, szerzők száma és szá
momra ez a legfontosabb.

így történt, hogy éppen száz évvel ezelőtt írt tudományos 
dolgozat csak most került látóterünkbe és emiatt vissza kellett 
nyúlnunk a felső oligocén és alsó miocén, jó harminc millió év
vel ezelőtti koráig. De tíz éve már, hogy megjelent német nyel
ven a gödi római kori tábor leírása. Most itt a fordítás. A végre 
mindenki által hozzáférhető telefon révén a fáradhatatlan Gyü- 
re János fellelte a ma élő Mayerffyakat. Elhozta őket Gödre, 
megmutatta nekik, milyen nagy becsben tartjuk a családalapí
tót. Jutalmunk az, hogy megismerkedhetünk nemes Mayerffy 
Ferenc arcvonásaival és elgondolkodhatunk egy bajor család 
sorsának íveléséről a serfőzéstől kezdve, a nemesi rangon át a 
harmadik generációs honvédtiszt unokák tragédiájáig, akik kö
zül egy 1849 után négy évet töltött vasban oszták börtönben.

De olvashatjuk a legnagyobb magyar, Széchenyi István 1844 
őszén írt hat levelét. Bérelni szándékozott a gödi birtokot. Vajon 
akart-e Gödön vasutat is, „állandó locomotif járást” a birtokon 
át, ha ő lenne az „árendás”?

Pártos Judit bemutatja Arany Lászlót, a költőt, pénzügyi 
szakembert és gödi földbirtokos gazdálkodót. O emlékezik meg 
az alsógödi iskola első igazgatójáról és feleségéről, a Tóth házas-
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párról, és ugyancsak ő révén lélekben - akik diákjai voltunk, em
lékezünk rá -, elbúcsúzhatunk Pártos Gyula igazgató bácsitól is, 
látván utolsó, a frontról küldött egyenruhás fényképét, olvasván 
a tantestülethez küldött bizakodó hangulatú, de szintúgy utolsó, 
tábori levelezőlapját. Dr. Varasdy Sándorné visszaemlékezését 
olvasva az ember arra gondol, hogy lenne még kit, ha nem is 
szentté, de legalábbis boldoggá avatni Rómában. Szász Ferencet 
sem kényeztette el az élet, de hosszú élete során hű társat és a 
közösségért végzett áldozatos munkájában kiváló munkatársa
kat adott mellé a sors. Ki van hozzá fogható, aki egymaga négy
millió forintot adományozott a gyülekezetnek azért, hogy végre 
már Alsógödön is legyen református templom? Igaz, erről mélyen 
hallgat. Dr. Széli Andrásné írásában közkinccsé válik ezen 
templom alapkövében elhelyezett megemlékezés a múltról és a 
templom építéséről. Nagyréti Tamás mutatja be a mai generáció
nak pilismaróti Bózóky Gyula felsőgödi templomépítő sorsát, 
állhatatosságát, tenniakarását. 1998-ban csak a cserkészfiúkról 
írtunk. Most az egykori vezető, Schüszler Margit tanárnő bemu
tatja a leánycserkész csapatot, a naplót és Eszes Jánosnak, a fiú
csapat parancsnokának abba tett utolsó bejegyzését. Perényi Je
nő a híres felsőgödi sportéletet, a legendás focicsapatot kelti 
életre. Antal György Bálint bemutatja a gödi sakkozók világát. 
Dr. Simon Endréné Nagy Jenő tiszteletes úrra emlékezik.

Utaltam rá, hogy ilyenkor „lapzárta” előtt felgyorsulnak az 
események. Áradnak az anyagok és a kedves figyelmeztetések, 
hogy ne feledkezzünk meg erről vagy arról. Nemrégen kaptunk 
levelet Torontóból, itt közöljük. Özv. Mladek Ferencné elküldött 
egy névsort, mely több mint húsz nevet tartalmaz, az egykor itt 
élt kiválóságokról. Közöttük az aradi vértanú Pöltemberg Ernő 
két unokája, továbbá Lakatos Gabriella, Kún Zsuzsa, Barcs La
jos, Szudy Elemér, dr. Kása Lajos szerepel a felsorolásban.

Vácott él Miskolczi József. Csak gödi képeslapokat gyűjt, van 
vagy százhúsz féle a birtokában, közölük nem egy még a múlt 
század végéről. Ő küldött most olyan fényképeket, amelyeken 
nemcsak az egykori, jól felszerelt tűzoltócsapat tagjai között 
kereshetjük hozzátartozóinkat, ismerőseinket, hanem az egyik
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képen ott látjuk nővére, Miskolczi Erzsébet és barátnője Mészá
ros Tériké mögött a versenylókarámot, amelyben nyolcvan évvel 
azelőtt a Kincsem is legelészett, a mai Penny Markét bolt és a 
Dunapart közötti lakótelep helyén. Egy másik képen az utolsó, 
már vontatóvá átalakított magyar csatahajó monitor halad 
„hegymenetben” . Ezen kívül be tudjuk mutatni Nemeskéri Kiss 
Miklós francia nyelvű gyászjelentését és annak fordítását. Van- 
e még valaki, aki emlékszik a néhai huszárra, a földbirtok utol
só igazi béresgazdájára, Lami Jánosra?

Nemrégen kerültek elő fényképek, melyeket a mindenkor és 
mindenkihez emberséges Vanicsek Éva őrzött meg, tett félre 
mementóként az élelmiszer jegyekkel együtt. A napokban vettük 
kézhez azokat a dokumentumokat, amelyek Felsőgödöt lakói
nak lelkén keresztül mutatják be. Hogyan lettek 1919-ben 
nagyközség, hogyan készítették elő, tervezték meg és valósítot
ták meg a kertvárost védő árvízvédelmi gátrendszert? Hogyan 
alkottak rendeletet a dobolásról, a járdaépítésről, és egyáltalán, 
milyen emberségesek tudtak lenni egymással szemben, különö
sen a zord, háborús időkben. Ezek azonban egy újabb kötetre 
várnak.

Talán mondanom sem kell, hogy most is „lapzárta” után ke
rült látókörünkbe egy, a számunkra nagyon jelentős dolgozat.

Mráv Zsolt ifjú régész, a Nemzeti Múzeum munkatársa, elő
adást tartott Bölcskén 1998. október 7-én a „Soproni Sándor 
emlékkonferencián” a következő címmel: „I. Valentiniánus 
kvád külpolitikája egy vitatott Ammiánus Marcellinus szöveg
hely tükrében” .

Krisztus utáni 370-es évek elején történtekről ír, arról, hogy 
milyen szerepe lehetett az idei Almanach Soproni Sándor cik
kében ismertetett római kori erődnek a mai Göd térségében?

Nagyon sajnálom, de nem áll módomban itt bemutatni azt az 
1957-ben készült légi fényképet, amely még a Xl-es tábla mély
szántása előtt készült és tökéletesen felismerhető rajta az erőd 
fala és bástyáinak alaprajza. A frissen aratott tarlón Bócsa dél
nyugati csücskétől délnyugat felé mintegy háromszáz méter 
hosszan húzódó ovális alaprajzú tábor falának nyoma látszik és
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rajta jól kivehetően 12 darab 4-5 méter átmérőjű bástya helye. 
Az egész olyan, mint egy óriási nyaklánc, ráfűzött karikákkal.

íme a kézenfekvő bizonyíték, hogy lakóhelyűnk térségében 
már 1600 évvel ezelőtt állott egy erőd, amelyről a múlt század 
közepén írták: „Göd határában valamely hatalmas épület rom
jai láthatók.”

A másik várunkat a „templomdombon” 3-4 évszázaddal 
későbben átépítették talán az avarok, vagy talán a honfoglaló 
őseink.

Remélem, megbocsátják nekem a kis tréfát, miszerint Göd 
több, mint másfél évezredes VÁRAS, de csak 1999-ben lett VÁ
ROS, amikorra egyetlen vára sem maradt.

Mráv Zsolt megígérte, hogy a fényképet publikálni fogja. Az 
erőd tudományos feltárása a bócsai labdarúgó pálya közelében 
lévő egyik bástya -  alap átmetszésével 1999. augusztus elején 
kezdődik.

Külön köszönet illeti Nagyréti Tamás urat a művészi borító
tervért és a grafikákért. Hohner Miklós úr ismét csodákat mű
velt a réges-régi fotókkal. A fénymásolásokat Dégi Attila és 
Molnár Jenő uraknak köszönöm, de sokat segített Kiss Kriszti 
án.

A szedés tetemes költségeit ebben az évben is Szegedi Sán
dor Polgármester úr állta. Köszönöm!

És most abból a bizonyos budavári karosszékből jó szórako
zást kívánok a kedves olvasónak.

Bátorfi József
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A tűzoltócsapat a harmincas években

Két gödi kislány a „Kincsem istálló” karámja előtt
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Az utolsó monitor hadihajó korában

Az átalakított utolsó Dunai monitor Gödnél, mint vontató
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Lami János első béres a harmincas évek elején

Lami János felesége, Bori néni gyermekeivel
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Lami János korabeli „munkakönyvének” előlapja és belső oldala
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Lanti János katonakönyvének első és hátsó borítólapja, 
valamint egy belső oldal
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Nemeskéri Kiss Le Charron őrgróf, Nemeskéri Kiss Pál Ő Császári és Királyi 

Apostoli Felsége Kamarása, a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium 

Államtitkára, a Francia Becsületrend Parancsnoki fokozatának tulajdonosa. Nemeskéri 

Kiss Pálné született Szapáry Grófnő Csillagkeresztes Hölgy, Nemeskéri Kiss Miklós 

lovassági hadnagy és Nemeskéri Kiss Miklósné született Foltz, Lambrecht Lajos a 9. 

Vadászezred lovassági őrnagya, a Francia Becsületrend Lovagja és Neje Lambrecht 

Lajosné született Nemeskéri Kiss Margit;

Nemeskéri Kiss Sándor, Géza és Margit, Nemeskéri Kiss György, Aliette, 

Mathilde, Erzsébet, Lambrecht András, Mária, Nicole, Katalin, és Verdaine Lambrecht;

Wrbna Grófné született Nemeskéri Kiss, Csillagkeresztes Hölgy, Mouillard 

Osztrák -  Magyar lovassági ezredes, Mouillardné született Nemeskéri Kiss, Guinaumont 

Gróf és Guinaumont Grófné született Le Charron, De Kerhué Gróf tábornok a Francia 

Becsületrend Nagykeresztjének tulajdonosa. De Kerhué Grófné született Le Charron;

Wrbna Gróf Ö Császári és Királyi Apostoli Felsége Kamarása és Wrbna Grófné 

született Elvira Bajor Hercegnő, Draskovich Grófné született Wrbna Grófnő és 

Freudenthal Báróné született Wrbna Grófnő, vizeki Tallián Báró az Osztrák -  Magyar 

Külügyminisztérium Udvari Tanácsosa, Zalayné született vizeki Tallián Bárónő, vizeki 

Tallián Ő Császári és Királyi Apostoli Felsége Titkos Tanácsosa, a Magyar 

Képviselőház Alelnöke és vizeki Talliánné született Baich Bárónő, St. Marson Grófné 

született Sigray Grófnő,

Mély fájdalommal értesítik Önt,

Nemeskéri Kiss Miklós, Pál, József, János 

A Magyar Hadsereg volt ezredesének,

A Magyar Parlament volt Képviselőjének,

A Francia Becsületrend Lovagjának,

A Szent Móric és Lázár Rend Tisztjének sth. stb.

Szeretett édesapjuk, apósuk, nagyapjuk, nagybátyjuk fájdalmas elvesztéséről, ami 

párizsi Lincoln utca 7. Szám alatti lakásán, 1902. Április 27-én, 81 éves korában, az 

Anyaszentegyház szentségeivel ellátva következett be.

Imádkozzatok érte.

A gyászjelentés magyar fordítása
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Horthy Miklós kedvenc karosszékében
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Miről írtunk az öt kötetben?

A Gödi Almanach indulásától fogva kötetenként nem egy té
mára, gondolatkörre összpontosított. Címéhez hűen azonban 
mindegyik kötetben közös, hogy Gödről, gödiekről szólt és álta
lában gödiek írták.

Némi „statisztika” az eddigiekről, beleértve ezt az írást tar
talmazót is:

- öt kötetben
- kb. 950 oldalon,
- 92 írás jelent meg
- 44 szerzőtől
Mondhatja Kedves Olvasó - amit tapasztalhatott is - a szer

zők és írások közti különbség elég nagy. De meg kell értenünk, 
hogy van aki mesél, de nem könnyű számára tollat ragadni, no 
meg az időhiány is akadályozhatja.

Úgy gondoltuk, hogy a 91 írást érdemes, érdekes lenne újra 
áttekinteni és valamilyen gondolati szálon rendszerezni. A 
szempont, amelyet egyik szerzőtársunk javasolt és mi elfogad
tuk, tekinthető szubjektív, egyéni elgondolásnak, másokban 
más elképzelés vetődhet fel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a 
rendszerezéshez alkalamazott csoportosítás nem jelent érték
rendet, minden írás egyformán fontos, kedves számunkra.

Amikor a tanulmányokat ismételten felidéztük, szembetalál
tuk magunkat azzal a problémával, hogy egyes írások tartalma 
egyértelműen nem szorítható egyik vagy másik csoportba. 
Ilyenkor kijelöltük, hogy a cím több helyen is előfordulhat.

A javasolt tematikai rendszerezés a következő;
I. Göd története írott forrásokból, leletekből merítve
II. Személyes élmények, amelyek Göd IX. századi történel

mét tükrözik
III. Életrajzok, emlékezések
IV. Közösségekről szóló írások
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V. Göd néhány jellegzetes helyéről, épületéről
VI. Más témák, amelyek az előzőekbe nem sorolhatók 
Tekinthetik és használhatják Kedves Olvaslók ezt a rendsze

rezést a Gödi Almanachok összefoglaló tartalomjegyzékének is.
Ezt ajánlják a szerkesztők

A tanulmányok rendszerezett jegyzéke
(A + /-  gal jelölt írások tartalmuk alapján többször is szerepelnek)

I. Göd története írott forrásokból, leletekből merítve

Göd község története (Bátorfi József, Gödi Almanach /a to
vábbiakban: GA/, 1994)

„Göd története” az első leletek alapján, a kezdetektől a hon
foglalásig (Véninger Péter, GA 1994)

Göd a középkorban (Hantos Zoltán, GA 1994)
Göd, a térképeket olvasva +/ (Gyüre János, GA 1994)
Terra sigillaták Alsógödről (Hantos Zoltán - Véninger Péter, 

GA 1996)
Göd község története, 2. rész +/ (Bátorfi József, GA 1996) 
Felsőgöd története, 2. rész +/ (Kisbaczoni Benedek Csaba, 

GA 1996)
Dunamenti nyaralóhelyek Alsógöd- Felsőgöd 1934-ben +/ 

(Zahorán Sándor, GA 1996)
Mesélő leletek (Bátorfi József, GA 1997)
Campus Gödiensis (Bátorfi József, GA 1998)
Göd legrégibb „lakói” a tengeri fésüskagylók és társaik (Bá

torfi József, GA 1999)
A rómaiak Gödön (Bátorfi József, GA 1999)
Széchenyi István gróf és a gödi árenda ügye (Bátorfi Jószef, 

GA 1999)
II. Személyes élmények, amelyek 

Göd XX. századi történelmét tükrözik

Napló 1944-ből és az azt követő évekből +/ (Nemeskéri-Kiss 
Géza, GA 1996)
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Bócaiak Ilka pusztán (Hanák Pálné, Nagy István, Bátorfi Jó- 
szef, GA 1996)

A „Délibáb” villa és az alsógödi napköziotthonos óvoda me
galakulásának összekapcsolódó története +/ (dr. Szávoszt Ta- 
másné, GA 1996)

Alsógöd 1956-ban (Szász Ferenc, GA 1956)
Göd a világ közepe (Emlékezők 1918-1919-re)
(dr.Vámos Andrásné, Baitz Ilona A nemzetőr parancsnok 

visszaemlékezései, Nemeskéri-Kiss Géza. Összefoglalta Bátorfi 
József, GA 1997)

Szubjektív tapasztalatok és vélemények a gödi második vi
lágháborús hadi események kezdetétől, az arcvonal községünk
höz érkezéséig (Gyüre János, GA 1997)

Egy felsőgödi középiskolás 1944. december 8-án kezdődött 
hányattatásai +/ (Gemer György, GA 1997)

„A Palczer János utca” (Zentai Gyula, GA 1998)
Felsőgödi srácok 1956 (Vass István, GA 1998)
Fejezetek Göd történetéből, avagy a front a községháza ab

lakából (Wemke Ottóné, GA 1998)

III. Életrajzok, emlékezések

Egy élet emlékei, 1886-1974 (Nemeskéri-Kiss Géza, GA 1994) 
Nemeskéri-Kiss Miklós honvéd ezredesre vonatkozóan 

(Gyüre János, GA 1994)
A Grassalkovichot (Hantos Zoltán, GA 1996)
Göd község története, 2. rész +/ (Bátorfi József, GA 1996) 
Régi történetek gödiekről anekdótákban (Gyüre János, GA 

1996)
Dunamenti nyaralóhelyek Alsógöd-Felsőgöd 1934-ben +/ 

(Zahorán Sándro, GA 1996)
Napló 1944-ből és az azt követő évekből +/ (Nemeskéri-Kiss 

Géza, GA 1996)
Hesp Róbert (Gyüre János, GA 1996)
Hősök és áldozatok (dr. Széli Andrásné, GA 1997)
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Egy felsőgödi középiskolás 1944. december 8-án kezdődött 
hányattatásai +/ (Gemer György, GA 1997)

Emlékképek a Gödi Dunamenti MGTSZ életéből +/ (Antal 
György Bálint, GA 1997)

Szülőföldem szép határa ....+/ (dr. Susits Tamás, GA 1997) 
Vándorlásom nyugat felé, 1945-1947. (Nemeskéri-Kiss Mik

lós, GA 1997)
Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 150. évforduló

jára (Gyüre János, GA 1998)
Posták, postások Gödön (Pártos Judit, GA 1998)
„Egy marslakó Alsógödön” (dr. Horváth Károly, GA 1998) 
Kiegészítő a Gödi Almanach III. kötetéhez (özv. Mladek Fe- 

rencné, GA 1998)
Memoár (Mácsik Teréz nővér, GA 1998)
Felsőgödön éltek.... (Dikány Erzsébet, GA 1998)
Két pedagógus a Duna bal partján (Vizváry Vilmos, GA 1998) 
Szász Ferenc (Vizváry Vilmos, GA 1998)
Kóczán Mór (Vizváry Vilmos, GA 1998)
Gelencsér János (Vizváry Vilmos, GA 1998)
Adamecz István (Stiebel Lászlóné, GA 1998)
Ádám Lajos (Stiebel Lászlóné, GA 1998)
A + V, a gödi ifjúságért alapítvány +/ (Lászlóczky Ferencné, 

sz. Ács Éva, GA 1998)
Az első kisgödi szatócsüzlet (Tomka Ottóné, szül. Palkovics 

Erzsébet, GA 1998)
A Mayerffyak három nemzedéke (Gyüre János, GA 1999) 
„Hosszú életem alatt sokat éltem át, sokat szenvedtem, de 

mindig helyt álltam” (dr. Varasdy Sándorné, gróf Zichy Henri
etté visszaemlékezései, GA 1999)

(Ki volt pilismarót! Bozóky Gyula nyugállományú vezérkari 
ezredes? (Nagyréti Tamás, GA 1999)

Gödi ki kicsoda - Arany László - (Pártos Judit, GA 1999) 
Egy alsógödi tanító házaspárról - Tóth Pál, Tóth Pálné - 

(Pártos Judit, GA 1999)
Nagy Jenő református lelkész, egyházmegyei vallásügyi 

szakfelügyelő, tanácsbíró (dr. Simon Endréné, GA 1999)



Gödi Almanach 21

Ha élne, 100 éves lenne.... - Pártos Gyula - (Pártos Judit, GA 
1999)

Múlt idők mélyéről .... (Bátorfi József, GA 1999)
Ma is nagyon szeretek olvasni ....(Fodor Imréné, GA 1999) 
Emlékeim Pártos Gyula Igazgató Tanító Úrról (Gyüre János, 

GA 1999)
Angyal Mihályról (Angyal Anna, GA 1999)

IV. Közösségekről szóló írások

Az „ASE” (Bánhidi Károly, GA 1997)
Emlékképek a Gödi Dunamenti MGTSZ életéből +/ (Antal 

György Bálint, GA 1997)
„Cserkészélet Gödön” Előszó és a történet összefoglalója 

(Kishont! István, GA 1998)
Emlékezés a 930. sz. felsőgödi Megyercsy Béla református 

cserkészcsapat múltjára, 1926-1950. (Sütő István, GA 1998)
A 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat története, 1929- 

1944. (dr. Bécsy Elemér, GA 1998)
A 801. sz. Losonczy István cserkészcsapat működés az 1945- 

1948. közötti időben (Kishont! István, GA 1998)
Az alsógödi cserkészmúlt (Sári Lajos, Huszár László, GA 

1998)
Az újjáalakult 801.sz. Losonczy István cserkészcsapat törté

nete 1991-1998 között (Kishont! István, GA 1998)
A Hazafias Népfront Dunakanyar Kertbarát Klub alapításá

nak története (Antal György Bálint, GA 1998)
Soli Deo Glória (Az alsógödi reformátusokról) +/ (dr. Széli 

Andrásné, GA 1999)
Emlékeim a Felsőgödi Testgyakorlók Köréről az „FTK”-ról, 

Felsőgöd labdarúgó sportjáról (Perényi Jenő, GA 1999)
Ifjúsági mozgalom Alsógödön (1942-1948. között (Schüszler 

Margit, GA 1999)
Göd Nagyközség Sakkélete 1970-1999. között (Antal György 

Bálint, GA 1999)
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V. Göd néhány jellegzetes helyéről, épületéről 
Göd, a térképeket olvasva +/ (Gyüre János, GA 1994) 
Történetek néhány gödi földrajzi hely nevének keletkezésé

ről (Gyüre János, GA 1994)
Javaslat Kincsem-Emlékhely létesítésére (dr. Selmeczi Ko

vács Attila, GA 1994)
Régi gödi földrajzi nevek (Gyüre János, GA 1996)
A Göd-pusztai gazdaság központja 1944. elején (Gyüre Já

nos, GA 1996)
A „Délibáb” villa és az alsógödi napköziotthonos óvoda me

galakulásának összekapcsolódó története +/ (dr. Szávoszt Ta- 
másné, GA 1996)

Néhány régi kisgödi és alsógödi házról (ahogy én tudom) (dr. 
Széli Andrásné, GA 1996)

Az evangélikus templom története (dr. Széli Andrásné, GA 
1997)

A Szakáts kert (Angyal Lukács, GA 1997)
Kisfalud! Stróbl szobra Alsógödön (Angyal Lukács, GA 

1997)
Két helytörténeti emlék: az „Ilka kereszt” és a Göd-pusztai 

öreg temető (Nagyréti Tamás, GA 1997)
Szülőföldem szép határa ....+/ (dr. Susits Tamás, GA 1997) 
Egy, az 1849-es váci csatában hősi halált halt tiszt gödi sírja 

(Gyüre János, GA 1998)
Az alsó- és felsőgödi községrészek azon épületei, amelyek 

korábban jellegük és funckiójuk által rányomták bélyegüket la
kóhelyünk arculatára (Nagyréti Tamás, Gyüre János, GA 1998) 

A felsőgödi piactér és környéke öt-hat évtizeddel ezelőtt 
(Nagyréti Tamás, GA 1998)

Az alsógödi római katolikus templom története (Angyal Lu
kács, GA 1998)

Soli Deo Glória (Az alsógödi református templom építéséről) 
+/ (dr. Széli Andrásné, GA 1999)

Néhány gondolat, mielőtt elfelejtenének (Szász Ferenc, GA 
1999)
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VI. Más témák, amelyek az előzőekbe nem sorolhatók 
Földrajz, éghajlat (Bátorfi József, GA 1996)
Kis évforduló a millecentenárium esztendejében (Bátorfi Jó

zsef, GA 1996)
Két tárgy története (Gyüre János, GA 1996)
Két kitüntető elismerés okmányai és jelvényei (Gyüre János, 

GA 1997)
Göd Nagyközség jelképei, megalkotásának története (Gyüre 

János, GA 1997)
Megjegyzések egy „Obsitos” levélhez (Gyüre János, GA 1998) 
A + V, a gödi ifjúságért alapítvány +/ (Lászlóczky Ferencné, 

sz. Ács Éva, GA 1998)
Történetek, napló- és regészrészletek, a sajtóban megjelent 

cikkek, amelyekben Göd neve - hacsak érintőlegesen is - de sze
repel (Közreadja; Gyüre János és Nagyréti Tamás, GA 1998)
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BÁTORÉI JÓZSEF:

Göd legrégibb „lakói” 
a tengeri fésűkagylók és társaik

Éppen száz éve, hogy 1899. április hó 10-én megjelent Böck 
Hugó dolgozata a Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyvében 
„Nagy Maros környékének földtani viszonyai” címmel.

A bevezetésben utal arra, hogy a Duna áttörése a Magyar 
Középhegységen Esztergomtól Vácig kiváló lehetőséget ad föld- 
történeti jelenségek bemutatására.

Ahogyan írja, „felvette” a Duna-balparti részt, feldolgozta a 
területen előforduló felső oligocén és alsó miocén rétegeket, 
megállapította az andezitek kitörésének idejét és kőzettani jel
lemzőiket.

Megemlíti, hogy alkalma volt Gödnél is egy érdekes feltárást 
megfigyelni, bár ez a vizsgált területen kívül esik.

Ha pedig most Böck Hugó vezetésével elindulunk visszafelé 
az elmúlt idő óceánján, le kell rögzítenünk, hogy a mai tudomá
nyos álláspont szerint hol is járunk? A fentebb említett idősza
kot Kainozoikumnak nevezik és huszonöt-harmincöt millió év
vel ezelőtti események nyomait tartalmazza.

Akkoriban már éltek a zárvatermő növények, koraitok, 
kagylók, csigák, csontos halak és bizonyos emlősök is. Hegység
képződés szempontjából nem volt a korszak mozgalmas, mind- 
összesen két-három ilyen esemény zajlott le.

Az óriási folyó, az Osduna, amint az útját alakítgatta, átvág
ta a korábban lerakódott, majd a tektonikus erők hatására ké
sőbb felemelkedett, üledékes rétegeket és láthatóvá tette őket 
ott, ahol partjai meredeken álltak.

Nem kívánok visszaélni a kedves olvasó türelmével és nem 
sorolom fel a különböző rétegekben talált sokféle kagyló nevét, 
csupán azt szeretném bemutatni, hogy hol találta meg a szerző
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Göd térségében ezeket a metszeteket, amelyek a fésűkagylókat 
(Pecten) tartalmazzák...

Az egyik lelőhely a kis gödi szigettel szemben lévő meredek 
Dunapart:

ti. itroíil.
Hód i .izcfcn ty ff t».

111. p ro fil. a FtocH-féle téglavetőhen.
D.

Duna

I I .  tyicn.ás rete;,', l>. i'ecleii te.xtus tailalmú réteg, r .  jiliocén (?) kavics, i l .  futóhomok.

Az első metszetet a természet, a másodikat az ember alkotta.

A szerző rajzai jól mutatják a rétegeket. De miután bennün
ket nem az európai tengerekben ma is vígan élő fésűkagylók fel
menői érdekelnek, ezért csak az egymásra rakódott rétegek jel
lemző elnevezését vettem át a szerzőtől.

Az l.sz. ábráról ezt írja a szerző:
A rétegek 10-15 fokos dőléssel helyezkednek el délnyugati 16 

óra irányban.
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A rétegek sorrendje a következő:
1. Homokkövek és kavicsos konglomerátumok, kövületek 

nincsenek,
2. Kékes színű csillámos homokkövek, *
3. Csillámdús agyag, mely kövületekben szegény,
4. Barna széntelepecske, circa 40 cm vastag, agyaggal fer

tőzve,
5. Barnás agyag*
6. Kékes színű homokos, csillámdús agyag,*
7. Tömött kékes színű agyag, mely kagylós törésű,*
8. Homokos agyag és tömött agyag váltakozó rétegei,*
9. Homokos agyag,*

10. Homok,*
11. Homokkő,*

Erre jön egy vetődés, melyen túl a profil a következő 
képpen folytatódik:

12. Kékes színű homokos agyag,
13. Sárgás színű homok,*
14. Kékes színű homokos agyag,
15. Egy kb. 60 cm vastag réteg,*
16. Kövületmentes, kékes színű homokos agyag.

Csillaggal jelöltem meg azokat a rétegeket, amelyek kövü
leteket tartalmaznak.

Érdekes lenne talán alacsony vízálláskor megtalálni a 4.sz. 
pontban megjelölt barnaszén réteget, illetve az egykor felette 
állott. Nemeskéri Kiss Pál földművelésügyi államtitkár tulajdo
nát képező, az akkori szokásoknak megfelelően kialakított für
dőháznak helyét azonosítani. Behatárolhatjuk, mert tudjuk, 
hogy hol volt a Szeszgyár és attól, ahogyan a szerző írja, ezer lé
pésnyire a kicsi házikó és alatta a gödi „szénvagyon” .

A 2.SZ. ábráról ezt olvashatjuk:
A „Floch féle téglavetőben” is fellelhetők a kagylókat tartal

mazó rétegek, hiszen tanultuk, hogy a mai Magyarország terü
letét valamikor tenger borította. Az „a” réteg édesvízi, vagy
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enyhén sós vízi kagylókat tartalmaz, a „b” réteg a fésűkagylók 
világa, a „c ” réteg harminc millió éves kavics, a „d” pedig szél- 
hordta homok.

Úgy vélem, megállapodhatunk abban, hogy az őslény pecte- 
nek koránál messzebbre visszamenni „Göd történetében” már 
nem illik és nem is érdemes.

Böck Hugó még ad egy lehetőséget arra, hogy karosszékben 
hátradőlve behúnyt szemmel magunk elé képzeljük a valamiko
ri Európát. Ugyanis megjegyzi, hogy ezek a pectenek fellelhetők 
még Dunakeszinél, a Dunántúlon Tatánál, a móri árokban, sőt 
amint írja „e fauna érdekes vonatkozásokat mutat a bajor felső 
oligocén faunához” .

Ide kívánkozik a szerkesztő magánélménye is a század dere
káról. 1950-ben a nyári iskolai szünetben a szeszgyár alatti me
redek partoldal egyik rétegéből gyűjtötte a csigakövületeket is
kolai tanulmányaihoz az azóta Svájcban élő dr. Lukács György 
orvos, aki gyermekéveit itt töltötte. O is arról beszélt, hogy ezek 
a néhai élőlények a Dunántúlon is megtalálhatók.

Akkor, az 1950-es évek elején, amikor még nem torlaszolta el 
a víz szabad folyását a part és a sziget között a gát, a nyárvégi 
alacsony vízálláskor a kőkemény agyagos parton jól láthatók 
voltak a rétegek.

De ki gondolta volna, hogy itt egy nyitott őskori történelem- 
könyv lapjain járunk!
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BATORFI JÓZSEF:

A rómaiak Gödön

1968 évben az Egyesült Dunamenti Mezőgazdasági Termelő 
Szövetkezet XI. sz. tábláján mélyszántást végeztek. A szántást 
ellenőrző Piros Mihály növénytermesztési brigádvezető észre
vette, hogy az eke szokatlan méretű és feliratú téglákat vet ki az 
altalajból. Azonnal bement a TSz központba, ahonnan értesítet
ték a váci Tragor Ignác Múzeum szakembereit.

A vizsgálatok eredményeit Soproni Sándor közölte 1978-ban 
az Akadémiai Kiadónál német nyelven megjelent kötetében.

Soproni Sándor:

Késő rómaikori határvidék Esztergom és Szentendre között.

Valéria provincia védelmi rendszere a IV. században. Akad. 
kiad. 1978

A Felsőgöd melletti tábor (Contra Constantiam)

1968-ban sikerült feltárni az egyetlen pontosan ismert, a Du
na balpartján fekvő, a Dunakanyarral szemben lévő tábort.

A lelőhely Felsőgöd és Alsógöd között, a Dunától keletre há
rom kilométerre Ilka-puszta, ma Bócsa-Ujtelepnek nevezett te
lepülés, területén fekszik.

A tábor északnjnigatra és délnyugatra van a településtől, 
amely az erőd egy kis részére, az északi táborszögleten rá is 
épült. A teljes egészében és nagyságában sík területen fekvő tá
bor erődfalai és tornyai a sima területen jól felismerhetők, a 
tornyok helyét kis halmok jelzik.

A talaj alakzat szerint a tábor alaprajza sokszögű. A tábor 
falmaradványai, különösen a délnyugati és északnyugati olda
lon ma is felbukkannak és láthatóvá válnak a 0,50 - 0,80 méte-
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rés mélységből. A körülkerített terület méretei északkelet és 
délnyugat, valamint északnyugat és délkeleti irányban elérik a 
háromszáz métert.

A tábor délnyugati saroktomyát egy kis domb jelzi, amely 
mintegy 0,80 méterre emelkedik ki a környező területből. Ezen 
az emelkedésen számos téglát és követ találtak. A tábor észak- 
nyugati, a Dunára tájolt oldalán, a táborfal közepén felismerhe
tő két, erősen sóder tartalmú emelkedés, valószínűleg a tábor 
kaputornyai álltak itt. A kaput két, a talaj forma szerint nagy, 
valószínűleg kör alakú torony szegélyezte. A feltételezett kapu
tól az északkeleti fal nyomvonala a település lakóházai felé ha
lad egy sekély talaj szinthullámként és a finom építésianyag tör
melék sávot fel lehet ismerni a házak közötti kertekben is. A tá
bor belterületén nem találhatók kőépületre utaló nyomok. Csu
pán a táborfal belső fala mentén figyelhető meg egy keskeny 
törmelék vonal. Az erőd belső területén, amint az általános volt 
a későbben létesült táboroknál, nem voltak épületek, hanem 
azokat az erőd falainak oltalmában helyezték el és közvetlenül 
ide építették. Az is lehetséges, hogy ezeket az épületeket fából 
emelték és így a tábor falai mentén lelhető építési hulladéksáv 
csekély volta arra utalhat, hogy az magának a táborfalnak a 
maradéka. Az erőd területén, különösen a déln5ugati kapunál 
és annak környékén sok bélyeges tégla került elő.

Egyetlen cserép kivételével csak a falépítéshez használt bé
lyeges téglákat találtak. Az egyetlen hornyolt cserépen a bé
lyegzés annyira sérült volt, hogy csak az első betű és a második 
betűnek a fele maradt meg. A IV. évszázadban alkalmazott be
tűtípusok formája alapján az „F” betűt a „Frigeridus dux” szö
vegre lehet kiegészíteni. A falazótéglák nagy többségének feli
rata az OF ARN csoportosításhoz tartozó, egy töredéken a Lé
gió X Gemina késői bélyegzője bukkan fel. Négy darab részben 
töredékes bélyegzés az OF ARN MAXENTIA VIN típushoz tar
tozik, három példányon az OF ARN MAXENTI ARP és egy tég
lán a MAXENTIUS név töredékesen olvasható. Egy téglatöre
déken a Légió X Gemina késői bélyegzőtípusa, egy másikon pe
dig csak a VPS betűk láthatók.
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A falazótéglákon látható OF ARN betűtípusok alapján II. 
Constantinus idejére tehetjük a tábor felépítésének idejét, a 
hornyolt cserépen látható Frigeridus bélyegzőmaradvány arra 
utal, hogy Valentiniánus idején felújították és lakták az erődöt.

A tábor pusztulásáról nincsenek időadataink.
A NOTITIA DIGNITÁTUM megcsonkított formában CONT

RA TANTANTUM-ként tartalmazza a tábor nevét, amely helye
sen CONTRA CONSTANTIAM, miután a Duna jobb partján lé
vő CASTRA CONSTANTIA-val szemben helyezkedik el. A fel
sőgödi tábor a Dunakeszin lévő (a Duna bal partján) hídfőerő
dön, Korányon (Szentendrei-sziget) és Szentendrén-Dera pata
kon (a Duna jobb partján) a szentendrei táborral, a CASTRA 
CONSTANTIA-val tudta a kapcsolatot tartani.

CONTRA CONSTANTIAM északra fekszik Dunakeszi város 
határában a Dunát elérő föld sánctól, amely az Alföld sáncrend
szerének része, a déli és a középső sánc között. CONTRA CONS
TANTIAM létrehozása közvetlen összefüggésben van a sánc
rendszer megépítésével. A tábor nem sorolható a szokásos ellen
erődítmények közé, miután nem közvetlenül a folyópartra, ha
nem 3 km-re a szárazföld felé, bent a Barbarikumban épült fel. 
Az Alföld sáncainak kiindulópontjánál a tábor elsősorban a 
sáncrendszert erősítette, másrészt az ellenőrzési és utánpótlási 
állomás szerepét is betöltötte. A sáncrendszerhez fűződő köz
vetlen kapcsolata még nem bizonyított, de lehetséges, hogy a 
második, a középső sánc a tábor közelében végződik. Nem ve
zethető le közvetlen módon a tábor kapcsolata a sáncrendszer
rel abból, hogy a Hatvan-Gombospusztai katonai állomáson, 
amely ugyanazon sáncvonalon fekszik, FRIGERIDUS DUX 
téglabélyegeket találtak. A leányvári táboron kívül, amely már 
régen fennállt, mint Brigetió közvetlen Duna-parti ellenerődje, 
a CONTRA CONSTANTIAM ellenerőd az egyetlen pontosan is
mert, a Barbaricumban épült későrómai kori tábor, amelyet a 
Valéria Limes szakasz részének tarthatunk.
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GYÜRE JANOS:

A MAYERFFYAK 
HÁROM NFMZFDÉKF

A család egy mai tagjának, Mayerffy László tanár úrnak 
elbeszélése és a különböző levéltárakban, kiadványokban, 

sajtótermékekben fellelt adatok alapján.

A mai Mayerffyak
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Aki akár csak egyszer is megtekintette és bejárta a Göd- 
pusztai régi temető 60-szor 60 méteres, - a régi szokásnak meg
felelően - árokkal körülvett területét, és egy pillantást vetett a 
megdőlt öreg, esetenként száz évnél is régebbi sírkövekre, an
nak feltétlenül a szemébe kellett ötlenie egy süttői vörösmár
ványból készült két és fél méter magas obeliszknek. Ezt az obe- 
liszket 175 éve állíttatta felesége nemes Mayerffy József, Göd 
puszta akkori bérlőjének emlékére. Ezen kívül, ha kezünkbe 
vesszük a „Gödi Almanach 1994” című kiadványt és fellapoz
zuk annak 18. és 19. oldalát, ott Bátorfi József írásában olvas
hatunk is Mayerffy Józsefről, mint az első magyar feliratú ha
rang öntetőjéről.

Bátorfi Józseffel évek óta következetes „nyomozást” foly
tatunk annak érdekében, hogy hiteles magyarázatát találjuk 
annak, tulajdonképpen ki is volt ez a Mayerffy József, illetve 
a családja, akiknek neve mostanában fel-felbukkan itt-ott 

újságban, főként a Budapest múlt századi történetével 
foglalkozó cikkekben.

Végre, 1998. október elején, az 1998 évi budapesti telefon
könyvet lapozva találtam rá Mayerffy László nevére. Azonnal 
tárcsáztam, és röviden tájékoztattam a vonal másik végén be
szélő urat arról, mit is keresek és miért?

Mayerffy úr felvilágosított, hogy ő annak a Mayerffy József
nek az ükunokája, aki a gödi régi temetőben nyugszik. Hozzá
tette még: nem is remélte azt, hogy ma is megvan ükapja sírja és 
annak síremléke.

A telefonkapcsolatból személyes találkozás és egy gödi láto
gatás lett az üknagyapa sírjánál, majd hosszabb beszélgetések 
és bizonyos, a családra vonatkozó okiratok, képek átadása után 
létrejött ez a cikk, amellyel az érdeklődő gödiek számára egyér
telművé válhat, kik is voltak a Mayerffyak, mikor és mit csinál
tak Gödön, illetve annak „tágas pusztáján” , amint azt egyikük, 
József által öntetett harang felirata nevezi.
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Mayer Ferenc Reginaidus Serfőző Mester 
Magyarországon való megtelepülése és magyar nemessége.

Franz Mayer, bajor serfőzőmester a felső-bajorországi 
Landsberg an dér Lech, Birodalmi Szabad Város régi polgári 
serfőzői családjából származott. A kisváros, a Lech folyó mel
lett fekszik, Augsburgtól délre, Münchentől nyugatra. Középko
ri kisváros, szép régi falakkal, tornyokkal és kapukkal ellátva. 
Céhi élete, de régi mezőgazdasága is élénk volt a XVIII. század
ban. A városban több serfőzőház működött. Régi mezőgazdasá
gi kultúrájára mutat, hogy van a földművesek és mezőgazdák 
számára, úgynevezett „Téli iskolája” . Lakói élénk kereskedést 
folytattak a bajor Alpokból úsztatott fával, a termékeny Lech 
mezejének gabonájával és sajttal. Landsberg régi városházának 
újabbkori freskóit a XIX. századi történelmi festészet akadé- 
mizmusának megalapítója, a müncheni Piloty mester festette. A 
Lech sebesen zúduló vize a Dunába ömlik, a Duna mentén ter
mészetes volt az út a bajor serfőzők számára, akik századokon 
át ereszkedtek le a „tejjel-mézzel” bővelkedő Kánaánba, ott ke
resve és találva meg a szerencséjüket.

Meister Franz Mayer 1751-ben született. A bajor serfőző le
gények és mesterek Magyarországra vándorlásának ősi útján 
jött le a Duna mentén Győrbe, majd harminc esztendős korában 
Óbudára. Először itt vert gyökeret és nagy szőlőművelésbe, bor
kereskedésbe kezdett. A budai Sashegy északi és keleti lejtője, a 
teljes Németvölgy alja, le a tabáni temetőig, és onnan a mai Da- 
róczi útig, az ő szőlőbirtoka volt.

Később Óbudáról Budára költözött át, a tabáni serfőzőház 
árendása (bérlője) és a Pesti Serfőző Céh tagja lett. Közszerep
léssel nem foglalkozott, ellenben keményen dolgozott, vagyont 
szerzett és tapasztalatait, valamint ősi serfőző mesterségét az 
azt folytató fiaira örökítette át.

Felesége, Viemer Terézia, egy budai polgári család leánya. 
Valószínű, hogy a férje által még Landsbergből magával hozott 
tőkét az ő hozománya is gyarapította.

Mayer Ferenc úr, mint a Pesti Serfőző Céh tagja, hatalmas
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vállalkozásba kezdett. Az óriási Grassalkovich uradalomnak 
részét alkotó, Vác mellett elterülő Csörög-pusztát vette bérbe, 
amelyen valóságos paradicsomot teremtett. Hatalmas ménest, 
juhaklokat és marhahizlalót létesített. A hizlalásra való sör
moslékot Budáról Vácig dereglyéken vitette fel. Ő építtette ki 
azt a még ma is létező utat, amely a váci Hétkápolna kegytemp
lomtól délkeletre vezet Csörög-pusztára, majd tovább Váchar- 
tyánba. A bérleményen árpát és komlót is termesztett. A birtok 
délkeleti részein lévő „Nevelő földek” az ő sörnevelésére való 
árpaföldjeinek és komlókertjeinek emlékét, nevükben máig is 
megőrizték. Ez a Mayer féle árendába (bérbe) vett terület jól 
megszemlélhető a „Gödi Almanach 1996” első borítólapján fel
tüntetett korabeli kataszteri térképen.

Mayer Ferenc Mester úr építtette Csörög-pusztán, az abban 
az időben újdivatú, oszlopos kúriát. Ott állt ez az épület a Vác- 
ról Váchartyánba vezető út mellett. A kúria ámbitusáról és az 
alatta lévő lejtőről a végtelen síkságon át a Szentendrei- és Bu
dai- hegyek zárták be a panorámát.

A sződi községháza egykori falubírájának számadó könyvé
ben egy 1794. március 23-án kötött szerződés található (Ratio- 
nes Judicis Szödiensis; Anno 1793 - 1794). Ez a bérlő Mayer csa
lád és a falu között köttetett a korábbi szerződés kiegészítése 
céljából. Itt meg kell jegyezni, hogy ebben az időben, a mai 
Sződliget, Felsőgöd, Alsógöd területe és határaik, mind Sződ 
közigazgatási határain belül voltak.

A csörögi bérlet, mintegy 3000 holdat foglalt magába. Amint 
azt az elébb leírtam, ezen a birtokrészen Mayer Ferenc mester 
nagyarányú marhatenyésztést és hizlalást folytatott. Vagyona 
jelentékeny részét a Béccsel és Lengyelországgal folytatott mar
hakereskedéssel, valamint a lengyel földre irányuló borkereske
déssel szerezte.

A csörögi magyarfajta ökör olyan híres volt, hogy emléke a 
gazdák között még több nemzedék után is élt. Még híresebb volt 
a Csörög-pusztai ménes. Ebben a korszakban minden serfőző 
mesternek külön büszkeségei voltak a lovai. Mayer Ferenc lo
vak iránti szeretetének emlékét, az 1796-ban nyert magyar Ne-



G öd i A lm anach 35

mesi Levelébe és Címerébe is belefoglalták. A Magyar Lovar- 
egylet „Csörögi Díja” is Mayerre emlékeztetett. A lótenyésztés 
és a lovak iránti szeretet hagyomány lett a családban, három 
nemzedéken át.

A csörögi juhaklokban és legelőkön tekintélyes méretű ma
gyar juhtenyésztést folytatott a serfőző mester. Ezenkívül a gö
di, sződi és az alagi határban is voltak juhnyájai.

Mayer Ferenc az 1789 évi török háború idején több gálya, - a 
családi hagyomány szerint kilenc - élelmiszert, gabonát, sört, 
bort, ökröket, birkákat adott át a Délvidéken harcoló hadsereg 
számára. A család később kapott nemesi címerében ezeket a gá
lyákat is viszontláthatjuk.

II. Lipót király, 1792 március 1-jén meghalt. A még meg nem 
koronázott trónörökös Ferenc, sietve Budára hívatta össze a 
magyar koronázó országgyűlést, már csak azért is, hogy ott a 
rendekkel a „Hadi Segedelmet” , (mert Franciaországgal kitört 
a háború) törvényes úton megszavaztathassa.

Június 3-án az egész udvartartásával együtt már Budán volt. 
A koronázás, június 6-án történt meg a budavári Franciskánu- 
sok (Ferencrendiek) templomában, a későbbi Helyőrségi Temp
lomban, a mai Kapisztrán téren.

Mayer Ferenc a Franciaország ellen induló hadseregnek 
szánt ménesei, gulyái ekkor már három hónapja híztak Csörög- 
pusztán.

A családi hagyomány szerint, Ferenc trónörökös vendége 
volt a csörögi kúriának, amikor a koronázásra Bécsből Budára 
tartott. A Pestre érkezése előtti utolsó stációja (állomása) Csö- 
rögön volt. Az előzetes bejelentés után Mayer Ferenc mester 
nagy előkészületeket tett a trónörökös méltó fogadtatására. 
Rendbe hozatta a Vácról Pest felé menő országúitól, a csörögi 
csárda mellett, a kúriához vezető váchartyáni utat.

Mayer Ferenc mester úr joviális, patriarkális bajor közvet
lenséggel kitárt karokkal ment a trónörökös - koronaherceg - 
elé és kedves, őszinte vendéglátói örömmel, karonfogva akarta a 
terített asztalhoz vezetni. Az udvari etikett azonban szigorúan 
tiltotta, hogy az uralkodóház tagjait bárki is kézzel érintse. Az
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adjutáns (szárnysegéd) megriadva intette le a néhány nap múl
va megkoronázandó királyhoz közeledő házigazdát. A trónörö
kös azonban, az egyszerű közvetlenség embere lévén, elmoso
lyodott és maga nyújtott kezet a feléje lépő derék mesternek.

Ez a családi hagyományban fennmaradt történet megfelel a 
nyárspolgári, közvetlen kedélyességű és jóindulatú későbbi ki
rály jellemének. Több anekdota szól arról, hogy sokszor leintet
te tanácsosait és inasait, akik a ceremónia és az etikett őrzésé
ben a „Pápánál is Pápábbak” voltak.

A pompás ebéd után a koronaherceg, neve aláírásával ellá
tott „Bilette de Main”-t (lényegében egy később benyújtandó 
követelés) adott át a mesternek, azzal a megjegyzéssel, hogy a 
háború befejezése után a bilétával jelentkezzék nála. Ennek lett 
az eredménye a Mayernek adott magyar nemesség.

A nemesi levelet 1796. július 1-én írta alá Ferenc Császár és 
Király.

A nemesi levél így emlékezik meg Mayer Ferenc érdemeiről:
„Tekintetbe véve és meggondolva a Mi Hívünknek, Mayer 

Ferencnek, a Mi Szabad és Királyi Buda városunk Polgárának 
és Serfőzőmesterének hívségét és hívséges szolgálattételeivel 
szerzett érdemességeit, melyeknek magára vételével ő mindig 
pályatársai előtt járt, főleg akkor, mikor a Franciák elleni hábo
rúban Császári Királyi Hadseregünknek szükségeltető élelemre 
való holmikat adományozott, kamat nélkül való pénzeket adott 
kölcsönbe hadi célokra, készpénzt és gabonát ajándékozott, 
mindenben a Mi Magyar Koronánk és Hazánk szolgálatára és 
hasznosságára volt.”

Mindezekért Mayer Ferencet és általa hites társát, Viemer 
Therézia Asszonyt, valamint e Hites Társától született fiait, úgy 
mint Józsefet (azt a fiút, aki a Göd-pusztai temetőben nyugszik), 
Ferenc Xaveriust, Alajost, Károlyt, Ferenc Szeráphikust, (figye
lemre méltó, hogy ebben az időben több testvér is kaphatta 
ugyanazt az utónevet, természetesen kiegészítve egy megkülön
böztetésül szolgáló másik utónévvel) és leányait, Theréziát és 
Mária Annát magyar nemesekké teszi, megengedi, hogy eddig 
viselt „Mayer” nevüket „Mayerffy”-re változtassák.
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Ez a névváltoztatás - ismereteim szerint - a legrégibb név
magyarosítások egyike.

A nemeslevél mellé a Király címert is adományozott a csa
ládnak, amelyet a következőképpen ír le az armális:

„Egyenesen álló, csücskös talpú, egyszer vágott és egyszer 
hasított (a „vágott” a vízszintes, a „hasított” a függőleges osz
tást jelenti a címertanban) pajzsot, annak első és negyedik kék 
mezejében arany hullámokon dagadó vitorlával futó, árbocán 
zöld, fehér és piros nyelvű zászlós bárkát, második kék mezejé
ben szőlőhegy és zöld mező között álló nemesi kúriát (vagy prés
házat), felette félholdat és sugárküllős napot, harmadik kék me
zejében, lobogó kantárú, két hatágú csillaggal kísért, ágaskodó 
fehér mént. A címer sisakdíszéül leveles koronából deréktól ki
növő, sisakos, páncélos vitézi férfiút, ki bal öklét csípőjére tá
masztja, jobb markában meztelen kardot emel. A sisaktakarók 
jobbról veres és arany, balról kék és ezüst színűek” .

Ez a címer, úgynevezett „beszélő 
címer” , a serfőző Mayer élettörté
netét beszéli el: Szőlőhegyen bort 
szüretel, híres lótenyésztő, sört és 
élelmiszert küld a hadseregnek a 
Dunán, majd nemes emberré lesz. 
Figyelemre méltó, hogy a család, - 
magyar földön gyarapodva - mi
lyen gyorsan átalakul magyarrá 
(ellentétben a még előbb Magyar- 
országra települt, több tízezer né
mettel), magyaros nevet vesz fel, 
mégpedig saját akaratából, 
ugyanis erre nem szólították fel.

A mester, mostmár Mayerffy Ferenc Serfőző úr háza a hajó
híd budai hídfőjénél volt. Nagy szőlőterületet birtokolt a család 
a Mészáros utca végén, a Naphegy nyugati lejtőjén is. Buda leg
nagyobb szőlőbirtokosa a XVIII. század végén ez a család volt.

Az öreg Nemes Mayerffy Ferenc 1805. augusztus 26-án halt 
meg. Fiai a tabáni temető legelőkelőbb helyén, a temetői kápol-
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na előtt vásároltak a család számára síri telket. Ott nyugodott a 
budai serfőző a XVI. Lajos stílusú remek sírköve alatt, első bu
dai birtoka, a Sashegyalja szőlőskertjeinek közvetlen közelé
ben.

Sírfelirata ezt mondja: „A legderekasabb Hitestárs és Apa, 
Nemes Mayerffy Ferenc Reginaidus maradandó emlékének. 
Meghalt 1805. augusztus 26-án, 54 esztendős korában. Derekas- 
sága által az emberek előtt, jámborsága és istenfélelme által az 
Ég előtt drága volt ő: így élt és így halt meg. Férfias, nemes és 
gyermeki móddal jámbor volt, a Status (az állam) tisztelte őt, 
mert hívséges polgára volt. Szerették őt kortársai is, mert nagy
szerű emberbarát volt. Hitestársa és gyermekei siratják, mert 
gyöngédszívű élettárs és gondoskodó apa volt. ő maga alapítot
ta meg szerencséjét, azonban senkinek könnye nem tapadt ah
hoz.”

Csörög-pusztát az öreg Nemes Mayerffy Ferenc halála után 
fiai: József, Ferenc Xavérius és Károly serfőző mesterek bérel
ték, majd egy részét a Grassalkovich családtól az 1830-as évek
ben megvásárolták.

Mayerffy Ferenc Reginaidus címeres pecsétnyomója és annak 
monogramos hátlapja
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Mayerffy Ferenc Reginaldus budai serfőző mester
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A második nemzedék, amelynek az első magyarnyelvű felirat
tal bíró harangot öntető Mayerffy József és testvérei a tagjai.

A magyar nemességet nyert Mayer Ferenc Reginaidus serfő
ző mester úrnak öt fia, József 1776-1824, Ferenc Xaverius 1777- 
1845, Alajos 1779-1811, Károly 1786-1871, Ferenc Seraphicus 
1788-1810, valamint két lánya Terézia és Mária Anna volt.

Az öt fiú közül kettőt, Alajost és Ferenc Seraphicust lovas 
katonatisztnek adta Majerffy Ferenc Reginaidus. Bennük a ma
ga lókedvelő szenvedélyét élte át az apa. Nagy elégedettséggel 
és örömmel látta, hogy a polgári, serfőző, lótenyésztő ambíciói, 
katonafiainak lovastiszt mivoltában szökkennek szárba.

A másik három fiából serfőző mestert, a szőlőbirtokok és az 
állattenyésztő gazdaságok irányítóit nevelte ki. Ők hárman 
folytatták az apai művet, hol külön-külön, hol együtt dolgozva. 
Néha veszteségek érték őket, amire azonban, apjuktól örökölt 
hatalmas tenyerüket rátették, az arannyá vált. A vagyon töme
ge zúdult a három fiúra.

Most essék szó Alajosról: Alajos hamarosan lovaskapitányi 
rangot ért el, akire apja nagyon büszke volt. Bizonyítja ezt egy, 
az apának 1805. Április 15-én, a fiához, a „Würtembergi Ki
rály” nevét viselő Igen Tekintetes Dragonyos Regement Kapitá
nya Urához, Bécsbe, a Leopold Városba írott levele.

A fiú könnyelmű, az apa egy újmódi sajtpréselő gépre való 
pénzt küldött neki korábban, amit a kapitány úr elköltött. A jó 
apa azonban nem haragszik, hiszen fiatal a fiú, had tombolja ki 
magát, majd csak benő a feje lágya. Különben is „Heute roth, 
morgen todt, heute noch auf stolzen Rossen, morgen in die Brust 
geschossen” mint a régi lovasnóta mondja; Ma még piros a lo
vaskatona orcája, holnap már a halál sápadtsága ül rája, ma 
még büszke lován ül, holnap már golyó veri át a mellét. Mulas
son hát a csinos, gazdag katona, amíg a másik három dolgozik.

Az apának a saját egészségére nézve rossz sejtelmei vannak: 
„Egyébként mindnyájan egészségesek volnánk, engemet kivéve, 
aki olyan felemás állapotban leledzek, sehogy sem tudok egé
szen talpra állni.” Lóra terelve a levélben a szót az apa: „Hogy
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nem írsz te fiam semmit sem az én, nálad, Bécsben lévő hátas
lovamról! Tudatom veled, hogy van ám mostan egy ötéves pej- 
kó lovam, igen szép növésű, 15 markos, de nincsen az még be
törve, sem nyereg alá, sem kocsi elé. Kapitális egy ló lesz az, ha 
jó kezekbe kerül. Ezért, ha alkalmad akad rá, küldd el nekem 
Budára a te vezetéklovadat, én elküldöm neked a pejkót. Tehát 
az ég megáldjon és írjál, mikor indultok Bécsből. Testvéreid, ba
rátaid köszöntenek. Egy itteni ház panaszkodik reád, hogy te 
soha sem írsz levelet. Miért nem írsz? Schrantné Asszonyságnak 
sem írsz, én szívesen venném, ha írnál neki.”

Az asszonyság valószínűleg valami csinos fiatal, budai öz
vegyasszony volt, akivel szívesen boronálta volna össze az apa, 
szépszál lovaskapitány fiát. A levél így fejeződik be: „Mindenek 
mellett maradok irántad hajlamos apád, Mayerffy Ferenc” .

A család életének, a korra jellemző aprósága, nemes Ma
yerffy Alajos vitézlő kapitány úr, 1806. februárius 25.-én Ver- 
secről. Sógorasszonyához, testvérének Józsefnek a serfőzőmes
ter úr Hitestársához, az elegáns és jóízlésü dámához, Speckner 
Antónia asszonysághoz írott levele. A kapitány úr értesíti az úr
asszonyságot, hogy szeretett arájával. Pepijével (Jozefa) egybe
kelt, új állomáshelyére Versecre már megérkezett huszárjaival. 
Istennek hála jól érzik magukat. Ezt a levelet Ostotits Arzenij 
becsületes, jóhitelű versed rác kalmármester viszi Budára. A 
kapitány úr ügyes-bajos dolgait is ő intézi el.

A kapitány teljes elmagyarosodását mutatja, hogy ifjú hitve
se nevenapjára, Jozefa napra, budai módijú fekete magyar fékö- 
tőt (fejkendőt) vásárol, annak megrendelését és milyenségét a 
Sógorasszony ismeretes jó gusztusára (ízlésére) bízza. „Kegyel
med tudja legjobban, kedves Sógorném Asszonyság, milyen Fé- 
kötő illik egy szegény Huszár Kapitány Hitestársának” , írja a 
kapitány. Végül kéri a sógorasszonyt, hogy keresse fel a kapi
tány úr édesanyját, nem akar-e az valamit Versecre küldeni, 
mert szó esett ám arról, hogy Édesanyja ezüst holmit fog vásá
rolni az ifjú pár számára.

Alajoséknak két gyermekük született. A levél írásakor a ka
pitány 27 éves, az ifjú Jozefa 18 esztendős volt.
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Alajos végigverekedte a napóleoni háborúkat, 1809-ben ott 
volt öccsével, Ferenc Szeraphicus insurgens (nemesi felkelő) 
„Felhadnagy” úrral Győr alatt. Hajszála sem görbült meg a 
vesztett kismegyeri csatában, ahová „az austriai Armáda fejei
nek gonosz és konok tudatlansága, Eugène de Beauharnais Her
ceg, pompás, újmódi, a Császár lángesze alkotta könnyű lovas 
francia álgyús batériák, (ütegek) saraglyán hordott, apró infan- 
terista (gyalogsági) álgyúk a könnyű bakkancsos, pompás In- 
fantéria (gyalogság) rettentő „Bayonne”-i puskaláncsái (szuro- 
nyos puskái) elé vitte a felszereletlen, kakastalan kovás piszto
lyokkal ellátott, ámde pompázatos viseletű utolsó nemesi insur- 
renctiót” .

Nemes Mayerffy Alajos kapitány úr, mint nemes Pest Pilis 
Solt Vármegyék lóra ültetett nemeseinek vice óbestere (alezre
dese), öccse Ferenc Szeraphicus, mint ugyanezen Nemes Várme
gye felkelt Felhadnagya vett részt a nagy vereségű, egy rövid 
óra alatt gyászos futássá vált ütközetben.

A vice óbester úr a békekötés után ott művelte nagy szőlőit a 
tabáni sírkerttől egy kőhajtásnyira a Sashegy aljában, a Néme
tek Völgyében. Az ő bora volt a világhírűvé lett „Sashegyi Vö
rös” . Kúriájából oda látott a temetőkertbe, ahova hamar be- 
kvártélyozta magát a vice óbester úr öccse, a Felhadnagy úr.

A testvér sírfelirata ez volt: „A leggyöngédebb Fiú Testvér
nek. Nemes Mayerffy Ferencnek, a Nemes Magyar Insurrectio 
Felhadnagyának emlékezetére. Meghalt 1810-ben Februárius 
Hónap 8-ik napján. Cselekedeteinek ereje által hamarabb volt 
érett Férfiú, mint évei által, egyformán volt becsülésre méltó és 
becsült, egyformán tele tűzzel és jósággal. Szíve nemesebb volt, 
mint amilyen nemes volt szelleme és lelke, de mindezt felülmúl
ta élete, mely egy aggastyán bölcs Virtusaival vetélkedett. Korán 
halt meg a Föld számára, de nem korán a Mennyek számára” .

Néhány hét múlva az ifjú Jozefa ifjasszony (Alajos felesége) 
sírkövét faragta a budai sírfaragó céh valamely érdemes meste
re. Szép tiszta, egyszerű, divatos antiqua betűkkel egy verseze- 
tet vésett bele: „Nemes Mayerffy Alajosné, Regelsburg Josephi- 
na Asszony emlékezetére. Meghalt 1810. március 24-én.
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Für eine solche Menschenblüthe 
Für solch ein Herz voll Engelsgüte 
Für solch ein edles Zartgefühl 
War Diese Welt zu rauch zu kühl. 
Drum nahm Sie-K aum  zur Blüth  
Entfaltet Der über Henschen  
leben schaltet
Ach! viel zu früh Sie unser Glück:
In seine bessere Welt zurück.

„Ilyen embervirágszál,
ilyen angyali jósággal teli szív,
ilyen nemes, gyöngéd érzés
nem illett bele a világ nyerssességébe
és hidegségébe.
Az aki az embersorsokat intézi,
azért vette őt vissza
Ah, túl korán mielőtt még kivirult
volna, a mi boldogságunkat az ő szebb
világába.”

Apja, öccse és ifjú magyar főkötős felesége után egy évre, a 
tabáni sírkertben vett örök szállást vice óbester úr is.

Két árváját maga után hagyva halt meg, özvegységének ti
zenharmadik hónapjában.

Sírkövének magyarra fordított felirata a következő:
„A legjobb Fiú és Testvér, Nemes Mayerffy Alajos, a Nemes 

Magyar Insurrectio Vice Óbestere emlékezetére. Meghalt 1811. 
Április hava 29. napján, 32 esztendős korában. Élettel és erővel 
teljes ember volt a Hazával szemben, szeretettel és jósággal tel
jes az Emberekkel szemben, bensőséges és hű volt hozzátartozó
ihoz és barátjaihoz, ez volt ő. Ezért tisztelve és szeretve gondol
jon reá mindenki. Szelleme cselekedeteiben beszélt, szíve az ő 
Virtusaiban szólott. Gyöngédeden harcolt és gondoskodott két 
gyermekéért, érettük viaskodott a halállal. E harcban ezzel az 
utolsó gondolattal esett el: a Viszontlátásra.”

A gyászoló család - régi szokás szerint - a kőbe vésett felirat 
szövegét kinyomtatta. Ezek voltak a mai „Gyászjelentések” 
ősei.

A két árva gyermeket nagybátyjai vették magukhoz, de 
mindkettő még kicsi gyermek korában meghalt.

József, a Pesti Serfőzőcéh tagja, felesége Speckner Antónia 
úrasszony volt. Serfőzőmesterek voltak fivérei, Ferenc Xavérius 
és Károly is. Az előbbinek Rittermayer Eleonóra, az utóbbinak 
Krausz Katalin, majd Sass Mária volt a hitestársa.

József vállalkozó szellemű ember volt, 1802-ben a győri ser
főzőházat bérelte.
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A három serfőzőmester, József, Ferenc és Károly, működésük 
terét hamar - még atyjuk életében - áttetették Pestre. 1800. jú
nius 14.-én József és Károly évi 10274 Forintért, hat évre vette 
bérbe a pesti Leopold utcai serfőzőházat. Utánuk 1806-tól 
Lechner Orbán mester, évi 20000 Forintért szerezte meg ezt az 
árendát (bérletet).

1806-ban Mayerffy József bérletként bírja Gödöt, ahol első
sorban juhtenyésztést és komlótermelést folytatott. Berendezett 
lakása volt a napjainkban Nemeskéri-Klss kúriaként ismert 
épületben.

Göd-pusztai alkalmazottainak munkarendjét (a kezdését, 
befejezését, ebédszünetét) szabályozni, jelezni, valamint egy 
ideiglenesen berendezett helyiségben tartandó istentiszteletre 
hívni szánt Mayerffy József egy harangot, amelyet Budán el is 
készíttetett. Ezt a harangot egy masszív, vastag akácfából ké
szült haranglábra helyeztette, amely harangláb a mai TSz. Iro
daház előtti gépkocsi parkoló keleti szélén állott.

Arról a harangról és magyarnyelvű feliratáról Bátorfi József 
úr kutatásai eredményeként szerezhettünk tudomást a „Gödi 
Almanach 1994” 18-19. oldalán, ahol idézi a „Hazai tudósítá
sok” című magyar nyelvű újság 1806. Kisasszony havának 
(szeptember) 23. napján, szombaton megjelent számának egy 
cikkét. Nem árt ismételten felidéznünk:

„Lehetetlenség nem örvendeznie az érzékeny Hazafinak, mi
dőn tapasztalhatja a nemes törekedést, melly a Nemzet és Hazai 
nyelv méltóságát némi-neműképpen felemelni iparkodik ollyan 
tárgy okra nézve, millyetének ekkorig a Polgároknak figyelmet
lenségeiket akármi vigyázatlanságból fel nem ébresztették. 
Nyolcz századoktól fogva idegen szavaknak terhök alatt gyűj
tötték össze hangjaink a Magyar városoknak, faluknak és pusz
táknak áhitatos lakosait a nélkül, hogy valakinek eszökbe ötlött 
volna, ezen idegen dolgokat kellemesebb sajátjainkkal felcse
rélnie: most már hála az Ég Urának! ebben is bölts változást 
kezd behozni a Magyarhoz illő buzgóság. Nem rég készült Bu
dán Hlyen, Magyar Reáírással.
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Nemes Mayerffy József született Speckner Antónia hitvesével 
József, Karolina és Paula, Ferenc magzatjaiknak 

kisdedségekben nemes pest vármegyének göd tágos pusztáján 
az elterjedt munkásoknak összehivatásokra 1806 .

Szüljön ez nemes példa több hasonló példákat. Méltó volna 
bizonyára a Magyar inscriptiokra (feliratokra) szorgalmatosab- 
ban ügyelnünk, hogy önnön hazánkban tulajdon tetteink és bir
tokaink mindenektől bővebben megösmertessenek. így ketseg- 
tethetne lassanként bennünket az édes remény, hogy nem soká
ra legalább azon pénzeket, mellyek a Királyi koronázás örök 
emlékezetére veretnek. Magyar szavak is díszesítenék. ”

Különös érdeme Mayerffy Józsefnek, hogy az ország első ma
gyar feliratú harangját ő, egy Bajorországból nemrégen áttele
pült német ember, magyarrá lett fia készíttette el.

A második nemzedék munkálkodásának időszakába esik a 
nemes tenyésztésű spanyol juhok megjelenése a gödi pusztán. A 
hibásan merinói juhnak nevezett fajta tenyésztésének kezdete 
igen fontos jelensége a magyar állattenyésztés történetének. A 
csörögi juhaklokban már az öreg Ferenc úr idejében is, nagy
arányú magyar juhtenyésztés folyt a gödi, a sződi és az alagi ha
tárban, a három testvér által bérelt Grassalkovich, később Be- 
leznay, Nemeskéri-Kiss és Károlyi birtokokon is.

A Habsburg Ház holicsi birtokán volt az Udvar egyik méne
se, ahol a híres fehér Frederiksborgi dán törzset tenyésztették. 
1809-ben, amikor Napóleon előnyomulása miatt az Udvar elme
nekült Bécsből, akkor a holicsi ménest és a juhászatot is igyeke
zett biztonságba helyezni. A menekített Magyar Királyi spanyol 
birkanyájaknak Mayerffy József úr adott menedéket a gödi 
pusztán.

Az Udvari Kamara, Szerencsy András Praeses (elöljáró, fő
nök) aláírásával 1809. július 2.-án dekrétumos köszönőlevelet 
állított ki Nemes Mayerffy József úr részére: „Ama készségéért, 
mellyel ő Császári Királyi holicsi eredeti spanyol juhokat rög
tön és azonnal abban a pillanatban, amikor ezeknek elhelyezé
se nagy gondot okozott, gondoskodva magához vette az általa
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bérelt gödi Pusztára és ezáltal nagy hasznosságára volt a Stá
tusnak (az államnak), melynek igen nagyon szívén fekszik a bel
sőföldi marha nemesítése, mert nevezett Nemes Úr nem foga
dott el pénzét, mikor a juh barmoknak jó aklot, legelőt, juhászo
kat adott. Ezért a Kamara különös tetszését érdemelte ki, mert 
a Státus javát emelte ezzel a szolgálatra való készségével.”

A gödi neveidébe átvett nemesített spanyol birkanyájak bi
zonyára visszakerültek a holicsi uradalomba, 1816-ban azon
ban nagy tömeget vásárolt Mayerffy József úr ebből a fajtából.

Ezzel a mezőgazdasági akcióval párhuzamosan a három test
vér tervszerűen hódította meg a pesti és budai serfőzést. Hatal
mas tőkéjük megengedte, hogy a halódó budai „Tabáni Serfőző
ház” és a pesti Leopold utcai „Városi Serfőzőház” berendezése
it csak azért vásárolják fel, hogy önállósodásuk útját a pesti és 
budai konkurencia ne keresztezze.

A család minden új iránti érzékét mutatta, hogy Mayerffy Jó
zsef úr Gödön, 1822. február 9-én jegyezte a Duna Gőzhajózási 
Társaság 177. számú 100 Pengőforintos részvényét.

Mayerffyék teljes nyelvi elmagyarosodása a bevándorlás 
után negyven évvel, teljesen befejeződött. Egymás között néme
tül leveleztek ugyan, de 1820. december 1-én József úr kisdiák 
fia kifogástalan magyarsággal írott kedves, gyermekes levelé
ben írja magát Lajcsinak, nagybátyját, Ferencet pedig „Kedves 
Fercsi Bátyám Uram”-nak.

Nemes Mayerffy József serfőzőmester úr 1824. január 5-én 
magyarul írott végrendeletében Gödön rendelkezett nagy va
gyonáról. Végakaratának végrehajtóiul fivéreit, Ferenc Xavéri- 
ust és Károlyt nevezte meg. Mivel Hitestársa, kedves Antóniája 
igen roskadt egészségű, mellé teljes hatalmú intézkedőül a gaz
dasági dolgokban, barátját vásárhelyi Simonffy György urat 
nevevezte meg. Házait és készpénzét ugyanígy bízta másik ba
rátjára Komlóssy Antal pesti szenátor úrra. Ingóságainak, bú
torainak, gazdasági szerszámainak, drágaságainak, puskáinak, 
apróságainak, ezüstjeinek kurátora (gondnoka) legyen kedves 
komája Ritzer Ferenc úr. Árendáit (bérleteit) Alagra, Csörögre 
és Sződre valamint Gödre nézve tartsák fel gyermekeinek Mári-



Gödi Almanach 51

ának és Sándornak. Barátai kezeljék csörögi, kőbányai és budai 
szőlőit. Mária leányának 3000 Forintokat rendel. Özvegye és ár
vái mindenben engedelmeskedjenek Simonffy és Komlóssy 
uraknak.

Mayerffy József a végrendelet kelte után alig több, mint egy 
hónappal, 1824. február 13-án Göd-pusztai kúriájában meg
halt. A Göd-pusztai temetőben temették el és a temetésekor az 
általa készíttetett harang hangja búcsúztatta őt.

A sírja fölött emelkedő két és fél méter magas süttői vörös 
márványból készült obeliszk felirata az apjáénál és az előtte el
halálozott családtagjaiénál jóval rövidebb. Ezenkívül a „meg
szomorodott özvegye” , aki a síremlék vésési munkái alatt való
színűleg nem ellenőrizte, vagy teljes egészében másra bízta a 
síremlék szövegének megfogalmazását, Mayerffy József nevét 
pontatlanul, Majerfy-nek írta, j-vel és egy f-el.

A sírfelirat:
NEMES MAJERFY JÓZSEF HAMVAINAK, MEGSZOMORO
DOTT ÖZVEGYE SPECKNER ANTÓNIA 1824-IK ESZTEN

DŐBEN ELHUNYT ÉLETÉNEK 49-IK ÉVÉBEN 1824-IK 
ÉSZT. BÖJTELŐ HAVA 13-KÁN GYÁSZOLJÁK AZ ELFE- 
LEJTHETETLEN ATYÁT FERENCZ, SÁNDOR, LAJOS ÉS 

MARI TESTVÉREK

Mayerffy József 
síremlékén egy 
érdekes jel
vényt, illetve 
jelképet figyel
hetünk meg, 
amelyet a ké
pen is jól szem
ügyre vehe
tünk. A szár
nyas napko
rong, mely a
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halál és az újjászületés jelképe, a napkorongot körülölelő, saját 
farkába harapó kígyó pedig az állandó megújulás, az élet és a 
halál folyamatosságát jelképezi.

A halál még ebben az évben - 1824-ben - újra meglátogatta 
Mayerffy József családját. A „kis Jóska” , teljes nevén Ferenc Jó
zsef, tragikus módon halt meg Padovában, 1824. október 16-án. 
Két nagybátyja katonai szolgálatának példája nyomán, mint sa
ját költségen szolgáló hadapród, belépett a hadseregbe, mégpe
dig a Császári és Királyi 32. számú Esterházy Sorgyalog Rege
mentbe (ezredbe) melynek privátkadétja lett, vagyis egy tiszti 
rendfokozat várományosa. Ezredének állomáshelye Pesten volt, 
de az ezred második zászlóalját Padovába vezényelték. Ebben a 
zászlóaljban teljesített szolgálatot Jóska is.

Ezidőtájt volt legerősebb az osztrák megszállók elleni halá
los gyűlölet Észak Olaszországban. A szabadságért küzdő titkos 
szerveződések, mint a „Carbonari” (szénégetők) és a „Caldera- 
ei” (üstfoltozók) behálózták egész Olaszországot. Bécs ebben az 
időben cseh és román nemzetiségű katonasággal nyomta el a 
magyar, és magyarral az olasz szabadságmozgalmakat. Olaszor
szágot 1814 márciusa óta magyar csapatok tartották megszáll
va.

A tőr, a méreg és az alattomban egy szisszenő füttyentéssel 
dolgozó, nagy erejű szélpuska - Fucile a vento - sokszor pászto
rórákon, lesvetésben vagy orgyilkossággal tette el láb alól az 
Olaszországban szolgálatot teljesítő osztrák zászlóaljak tisztje
it.

A kis kadét szolgálati ügyben Velencében járt. Egy őszi estén 
a Canale Grande hídjának, a Ponté di Rialto-nak korlátján át
hajolva nézegette a vízen elsuhanó gondolákat. A sötétben nem 
lehetett látni katonazubbonya ujjának hajtókáján a magyar Ez
redet jelentő gombos paszományt, a „Medvekörmöt” . Hátulról 
„Austriaco”-nak nézte őt az elszánt orgyilkos és leszúrta.

Őt már a politika ölte meg.
A pest-budai polgárcsalád jólétét, de pusztulásának útját is 

jól mutatja az a pazarló pompa, amellyel Mayerffy József né úr
asszony bájos leánykájának, lipovniki Lipovniczky József úr
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arájának, Mayerffy Mária kisasszonynak kelengyés ládáját hal
latlanul drága holmikkal tömte tele.

1832-ben az Özvegy kezén lévő vagyon 286 423 Forint és 57 
krajcár volt. (Ez kb. 10 millió Pengőnek felelt meg az 1930-as 
évek elején.) Máriának az anyja 59 600 Forint hozományt adott 
a kelengye nélkül. A csörögi szőlő egymaga 77 402 Forintot és 
19 krajcárt ért. A józan apa csak 3000 Forintot rendelt leánya 
hozományául, az anya azonban igen nagymértékben költeke
zett. 1832. február 10-én Aebly Rudolf, híres pesti singes (textil
kereskedő) boltosnál, kinek boltja a Szerviták piacán, a Teleky 
házban, a 618-as szám alatt volt, 686 Forint árú perkál és bar- 
két holmit vásárolt a kisasszony komornái számára. Április 14- 
én Pfhaler pesti üveges boltos egy teljes tizenkét személyes 
üvegkészletért 68 Forintot és 38 krajcárt kap. Május 1-én „Mül- 
ler Testvérek”-nek, a pesti arany és ezüstműves mesternek 2659 
Forintokat és 96 krajcárt fizetett ki ezüst holmikért a Nemzetes 
asszony. A Máriának adott családi ékszerholmit Schwarcz 
György és Müller György hites pesti aranyműves mesterek 
május 25-én, 1623 bécsi Forintokra becsülték fel. Szeptember 
13-án Roszvanich Anna pesti Marchande des Modes, vagyis ma- 
samódnál (női kalapos) vásárol az özvegy.

Mindezekre a költségekre fűtői-fától kölcsönöket vett fel és 
azokat a házaira és más ingatlanaira tábláztatta be. A végren
deleti gondnoki uraktól bizony nem kért tanácsot az asszony
ság. Még Barabás Miklós pesti háztulajdonostól (a híres festő
művésztől) is 1000 Forint kölcsönt vett fel. A kölcsönt Szén 
Miklós úr. Pest város Főjegyzője táblázta be az egyik pesti Ma
yerffy házra.

Az anyja pazarlásai miatt, fia Sándor, 1838-ban gondnokság 
alá kívánta vétetni az anyját. Pest Vármegye Árvagyámja azon
ban ezt nem látta szükségesnek, mert a kiadásokat arányosnak 
találta a vagyonhoz, melybe beletartozott a kőbányai Kettős 
mező, a Szentlászló puszta és a „Burgundia” határa. A Várme
gye 1838. május 4-én elutasította a fiúnak a gondnok kirendelé
sét kérő beadványát.

Ferenc Xaverius apjával ellentétben - aki nem játszott sem-
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miféle közéleti szerepet élénken érdeklődött a közügyek iránt. 
Atyai örökségéből Budán és Pest megyében - például Gödön - jó 
néhány birtokrész jövedelmét élvezte, de az ő otthona már nem 
a csörögi kúria volt, hanem saját kastélyában Szentlőrinc pusz
tán lakott.

Bérelte a Grassalkovichoktól a szentlőrinci birtokot, amely
hez a péteri, a gubacsi földek is hozzátartoztak. A bérbevétel 
előtt ez a háromezer holdas terület ebek harmincadján, pusztu- 
lóban volt. A tulajdonos, a második Grassalkovich Antal, a ha
talmas örökség elherdálásával volt ezidőtájt elfoglalva. Tizen
két éve tartott már ezen a tájon a bérlők uralma. Mind csak a 
gyors meggazdagodás útját-módját nézte, lélektelenül zsarolták 
a földet és a munkásokat, akik valósággal szöktek innen.

Amikor Mayerffy Ferenc 1811-ben megkötötte a bérleti szer
ződést a herceg jogi képviselőjével, mindössze hatvannyolc eké
vel szolgáló jobbágy munkájára számíthatott. De végre, gazdá
ja akadt a földnek.

Rátarti ember volt Ferenc Xavérius, igaz volt is mire. A pesti 
vásárok idején egytől százig terjedő számmal és a nevével ellátott 
rézlapokat varratott az országút mentén szántó béresei kalapjá
ra, hadd lássa az utas, kinek a földje mellett halad a város felé.

A ferihegyi légikikötő névadója országos hírű gazdaságszer
vező tevékenységével minden jó ügy mellé felsorakozó tettre- 
készségével vált ki a kortársai közül. Előnyére változtatta meg 
a vidék arculatát és megtanította környezetét a korszerűbb gaz
dálkodás módszereire, kivívva ezzel kortársai tiszteletét.

A hatalmas termetű, kitűnően lovagló, magyaros bajuszt nö
vesztő, latinul verselő szőlőnemesítőben, serfőzőben egyesültek 
azok az erények, amelyeknek kívánatos harmóniájától remélték 
sokan a nemzet felemelkedését.

A bérelt birtokon nagy ökörhizlalókat rendeztetett be, ahol a 
családi serfőzőházak sörmoslékán az ökrök gulyáit hizlaltatta. 
Ezekkel nagyszabású bécsi üzleteket kötött, szállított a hadse
regnek is. Annyi hízott gulyája volt, hogy a napóleoni háború 
alatt, a szó szoros értelmében éhező Pest, Buda és Óbuda hatévi 
húsellátására tett ajánlatot a Helytartó Tanácsnak.
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Lovai országos hírűek voltak, ő maga szenvedélyes és kitűnő 
úrlovas volt.

Mayerffy Ferenc 1815-ben építtette fel az új Leopoldvárosi 
Serfőzőházat. Ez döntő fordulatot jelentett a pesti, sőt a ma
gyarországi serfőzés történetében. 1815-ben állt polgári jóléte 
csúcsán az ősi mesterműves hagyományok szerint apáról fiúra 
öröklődő mesterségét nemzedékeken át folytató család. A há
rom testvér (József, Ferenc és Károly) gyáralapításai egymást 
követték.

Ferenc Xavérius nagystílű vállalkozói merészségét bizonyít
ja, hogy 1819-ben az aradi Királyi Kamarai Serfőzőházat és a 
pécskai, valamint a ménesi Kamarakerületek összes uradalmi 
kocsmáit is bérelte. Ezen a vállalkozásán 44 500 Forintot veszí
tett. Ezt a veszteséget azonban a három fiú családi tőkeként 
szereplő vagyona meg sem érezte.

Mayerffy Ferenc eredményes mezőgazdasági és ipari tevé
kenysége volt a magyarázata annak, hogy amikor I. Ferenc ki
rály Magyarországra látogatott, programjában szerepelt a „me
zei gazdaság” főbb ágazatainak együttes bemutatása.

„ ...e végre - ahogyan a Hazai és Külföldi Tudósítások című 
újság írja - Pest mellett Sz.Lőrinci Puszta választatott, a hol 
Nemes Mayerffy Ferenc Úr, akármely Anglus Nagy Árendással 
vetélkedő szorgalmatossággal űzi gazdálkodását” .

A királyi látogatás szeptember 29-én zajlott. A királynak és 
kíséretének kitűnő páholy állt rendelkezésére: egy dombon emelt 
kerek kőépítmény. „Ezt a névtelen dombot, amelyen a királyi ki
látó volt, Mayerffy Ferenc, az Árendás, Ő Felségének tiszteleté
re, örök emlékezetül Ferenc Halmának nevezett, s másoktól is 
így kívánja.” írja a Hazai és a Külföldi Tudósítások újságírója.

Az 1820-ban megjelent „Vaterländische Ehre” című ország
méltató kön3Tvecske, egyébként Szentlőrincről írva, már egyene
sen paradicsomot emleget, amelyet az immár ötszáz munkást 
foglalkoztató gazda a homoksivatagból varázsolt elő. Hogy ez a 
korábban elhanyagolt, 68 jobbágycsaládos falucska számontar- 
tott településsé nőtte ki magát, - mondhatni, fővárosunk XVII. 
kerületét is megalapozta - az valóban Mayerffynak köszönhető.
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Mayerffy Ferenc bő jövedelméből komoly összeggel támogat
ta a korabeli haladó polgárság szinte minden város és közintéz
mény fejlesztő tevékenységét is. Jelentős alapítványt tett, pél
dául a Ludovika, a Magyar Tudós Társaság - azaz: az Akadémia 
- javára, de zsebébe nyúlt akkor is, amikor Pest a Városliget 
parkosítására gyűjtött, és akkor is, amikor az 1838-as árvíz 
után sokaknak kellett a segítség. Ezenkívül számos gesztussal 
próbálta - illően a reformkor eszméihez és törekvéseihez - szol
gálni a várost és az országot.

Volt, amikor új találmányokat karolt fel, vagy mecénásként 
irodalmi vállalkozásokat támogatott. Más alkalommal facseme
téket ajándékozott Buda szépítéséhez, amiért szintén kijárt az 
újságban kinyomtatott elismerés: „budai várerősítési igazgató
ság, a hadi főkormány meghagytábul legszivesb háláját jelenti 
Mayerffy úrnak azon szép tettéért, mellynél fogvást ezen érde
mes és minden szépet, jót s közhasznú vállalatot nem csak hő 
kebellel, hanem valódi téttel is mindenkor buzgó férfiú a budai 
vérmező beültetésére kilencszáz legszebb s válogatott fiatal je
genyeszálat ajándékozni szíves volt...” írja a „Jelenkor” , 1835. 
április 22-én.

Szinte természetes, hogy címekkel és rangokkal is kitüntette 
jeles fiát az ország, 1800 és 1811 között pedig tagja volt Buda 
város képviselőtestületének. Arad Vármegye tiszteletbeli Tábla- 
bírájává választotta őt.

Ő volt a Pesti Polgári Céllövő Egyesület lelke. A polgárság a 
régi Pest legmagasabb polgári díszét adta meg neki: Főlövész- 
mesterévé választotta. Nagy, olaj festésű, magyar nemesi díszru
hás még német módon, borotvált állú képe ott díszlett a Polgá
ri Lövész Egylet Célházának „Kandallós Termében” . Mayerffy 
Ferenc készíttette el az Egyesület ugyanott őrzött Mesterköny
vét, ezen kívül több lövészdíjat alapított. Mint kitűnő céllövő, 
az Egyesület „Királylövészetén” fején találta a tárcsa szögét. A 
tárcsát az Egyesület a hagyományoknak megfelelő módon fes
tette meg, úgy hogy a szegtalálat körül Ferenc Xavérius Főlö- 
vészmester, mint szobor ábrázoltatik. A szobrot ábrázoló fest
ményen a Főlövészmester már bajusszal volt lefestve.
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A lövésztárcsát, amelynek a közepén lévő szöget eltalálta, - 
mint trófeát - elhelyezték az Egyesület dísztermében, és a kö
vetkező szöveget írták rá:

„Míg él szívben emlékezet,
Mayerffy! Téged nem feled!”

A sok lóval dolgozó serfőző családban régi céhi hagyomány 
volt a lónevelés. A magyar lótenyésztés nagy emlékezetű alakja, 
Széchenyi István Gróf, aki Mayerffy Ferencnél sokkal fiatalabb 
volt, közvetlen baráti körébe vonta be a Serfőzőmestert. Amikor 
Széchenyi a „pesti Lófuttatás’’-hoz, a „Pesti Gyep”-hez alkal
mas helyet keresett, a „gyepet kereső” társaságban - több báró 
és gróf között - ott lovagolt Mayerffy Ferenc is. Végül is a Gu
bacsi puszta 230 holdas homokját tartották a lóverseny számá
ra legalkalmasabbnak.

A Pesti Gyepen az első magyar „Ló-Futtatás”-t 1827. június 
6.-án tartották meg. A nagy eseményen megjelent előkelő pesti 
polgárok között ott volt az egész Mayerffy család. Az 1836 évi 
versenyre már Mayerffy Ferenc csinosította ki a nézőhelyet, 
vagyis annak berendezései az ő gondoskodása nyomán készül
tek el.

A Lovaregylet megalapításában is igen nagy összeggel vette 
ki részét a táblabíró úr.

A Széchenyivel kialakult barátsága nem korlátozódott a ma
gyar lótenyésztés kérdéseire, mert az öregedő, lelke mélyéig és 
végképp elmagyarosodott, polgári pest-budai patrícius egész 
élete semmi más, mint Széchenyi István nagy magyar álmainak 
gyakorlati igazolása. Széchenyi nagy európai műveltségével or
szágra szóló nagyszabású terveket valósított meg. Abból azon
ban, amit öregedő barátja a század elejétől kezdve a semmiből 
megteremtett a fiatal Széchenyi biztató példát láthatott, arra, 
mint tényre hivatkozhatott, hogy olyan lelkű magyar nemzedé
ket igyekezzen kialakítani, amilyen barátja, Mayerffy Ferenc 
Xavérius volt.

Széchenyi ideálja a művelt, dolgozó, nyugat-európai látószö
gű, középosztályú magyar iparos volt. Lángoló eszű működésé
nek célját abban lehet összefoglalni, hogy az új Magyarországot
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az angol típusú magyar polgár megformálásával akarta megva
lósítani. A léha, műveletlen, kártyás, idegent majmoló, nyegle, 
magyarul sem tudó, ősei vagyonát silányul elherdáló „magyar” 
arisztokrata helyébe a gyáros, iparos, művelt, sportszerető, a 
közügyekért élő magyarlelkű középosztályt álmodta ideáljául.

Mindezeket készen látta a pesti serfőzőmesterben.
A Táblabíró úr hatvannyolc éves korában, 1845. szeptember 

6-án halt meg pesti házában. Gyermekei nem voltak, felesége 
sem élt már ekkor. Rokonai az egykori, úgynevezett Váci Teme
tőben temettették el. A temető a mai Lehel tér helyén volt. A 
fejlődő város északi gyárnegyede hamar körülölelte ezt a régi 
temetőt. A város terjeszkedett észak felé abba az irányba, me
lyet a Búvárharang utcai Serház helye is, - mint korai iránjmiu- 
tató - jelzett. 1872-ben ürítették ki, számolták fel ezt a temetőt. 
A család ekkor az „új” Kerepesi Temetőbe hozatta át Mayerffy 
Ferenc Xavérius hamvait. Új sírja ott van a főkaputól jobbra a 
fal mellett. Az egyszerű sírkövén öntöttvas kereszt rozsdásodik.

A sírfelirat magyar: „Mayerffy Xavérius, meghalt 69. évében, 
september 6.-án 1845” . Szépen élt és halt meg.

A  harmadik serfőzőmester fivér Károly, aki úgy a mezőgaz
dasági, mint az ipari vállalkozásokban szorosan együttműkö
dött testvérbátyjaival. Önálló vállalkozásairól csak néhányról 
tudunk. Ilyen volt az, amikor 1820-ban a Búvárharang és a Szél 
utca (a mai Nádor utca) sarkán lévő serfőzőházat „teljesen ma
gához váltotta” , mire Pest Város Tanácsa Ferenc fivére nevére 
kötött szerződést Károlyra írta át.

Később Károly Kőbányán egy nagy téglaégető kemencét 
építtetett, amelyet 1823-ban a hírneves olasz szártnazású And
rea Zambelli építőmesternek adott el.

1835-ben Károly a család sok kocsija és lova kiszolgálására, 
javítására kovácsműhelyt rendezett be. A pesti „Kovácsmeste
rek Céhe” kívánságára a sörházi kovácsmestereknek be kellett 
lépniük a Céhbe. Ennek megtörténte után a sörházi kovácsmű
helyben idegenek lovait is patkolhatták és kocsijait is ráfolhat- 
ták.
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Mindezen tevékenységek mellett, de nem mellékesen Károly 
nagy szenvedélye a szőlőművelés és a borászat volt. Szükség is 
volt erre, mert a Mayerffyak hatalmas sashegyi szőlői és annak 
termése nagy törődést igényelt.

Mayerffy Károly pincéje a budai várhegybe nyúlva, a mai 
Váralja utca alatt volt, lakása pedig a pince feletti házában le
hetett.

Károly úr 1827-ben egy könyvecskét nyomtatott „Füskúti 
Länderer Lajos betűivel” . A könyv címe; „Előterjesztése azon 
hasznoknak, mellyeket a Márvány-Hordók a Fa-Hordókhoz ké
pest ajánlanak” . Az újfajta bortároló edény kiötlője már a 
könyv előszavában is céloz rá, hogy ötlete forradalmasíthatja a 
szőlő levének eltarthatóságát, és így a találmány vetekszik a 
külföld legjobbjainak ötleteivel: „amennyiben szélesen terjedő, 
közönséges és felszámlálhatatlan hasznot hajtó” . Ugyancsak az 
előszóban írja le Mayerffy Károly azt, hogyan is született meg a 
nagy gondolata: „Sok földes Uraktól, s boros gazdáktól hallott 
panaszok, de magam tulajdon pinczémben való tapasztalataim 
is meggyőztek arról, mely kevéssé légyenek alkalmatosak a fa
hordók, a borok kivált hosszú ideig jó karban tartására. Majd 
így folytatta: Többféle próbatételek után, mellyeket nem tete
mes költségek nélkül hajtottam végre, azon meggyőződésre ju
tottam, hogy minden lehető rossznak megelőzésére, a boroknak 
hosszabb ideig tartására csak olly edény alkalmas, mely a leve
gőnek kívülről való ráhatását akadályoztathatja, belső alkotta- 
tására nézve is a borba keveredhető nedvességnek ellent áll. Egy 
illy edény készítésére a követ, annak legkeményebb fajtáját, a 
Márványt gondoltam a legjobbnak” .

Ezután a szerző huszonkét paragrafusban bizonyítja ennek a 
megoldásnak az előnyeit. Hosszas kísérletezés után vágott bele 
a nagy vállalkozásba. Először kisméretű márványhordót farag
tatok, hogy abban próbálja ki a bor eltarthatóságát. Azt tapasz
talta, hogy a bor gyorsabban érik a kőfalak között. Azt is kipró
bálta - igen kedvező eredménnyel -, hogy mennyire képes meg
védeni a vastag kőfal a bort a hőmérséklet ingadozásának rossz 
hatásaitól.
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Amikor minden módon meggyőződött ötlete kivitelezhetősé
géről, papírra vetette egy nagy bortartály rajzát és elkocsikázott 
Süttőre, Áprili Márton kőfaragó mesterhez. Ez valamikor 1825 
őszén történt, tavasszal pedig már meg is érkeztek a faragott 
kövek Budára.

A félhengert formázó tartály alapja - amely kőzúzalékkal 
egyenletesre döngölt földön fekszik - négy egymáshoz illesztett 
részből áll. Teljes területe négyszer két és fél méter. Magassága 
két méter nyolcvan centiméter. Kerületén tizennégy kődonga si
mul egymáshoz; „Ezeket a hozzáértő kőfaragó illendően együvé 
metszi, s a minden kőfoglalásoknál használni szokott ragasztó 
(Steinkütt) erősen együvé tartja” .

Akónként egy Forint negyvennyolc krajcárba került ezüst
ben, szemben a fahordók akónkénti szokásos két Forint har
minchat krajcáros árával. A hordó kereken háromszáz akós, így 
már egész tekintélyes summa kerekedik ki.

Károly úr a márvány hordóóriás homlokfalára a következő 
latin nyelvű feliratot vésette:

QUERCU FERRO MUNITA 
DURABILIS OPUS 

NOBILIS CAROLUS MAYERFFY 
INVENIT POSTERORUM COMODO 
OPERAS AGENTE MART-APRILI 

1826
Azazhogy: 1826. március - áprilisában fejezték be a vassal 

megerősített tölgynél tartósabb művet, melyet nemes Mayerffy 
Károly az utódok javára talált fel.

Nincs annak nyoma, hogy ezt a tizenötezer literes vörösmár
vány hordót Mayerffy Károly halála után valaki is használta 
volna.

Ez a hordó ma is megvan, az utóbbi 130 évben a pincét leg
alábbis azt a részét, ahol a hordó van, nem használták. Csak a 
véletlen szeszélye folytán bukkantak rá a hatvanas évek elején.

Mayerffy Károly óriáshordója az Attila út 21. számú ház pin
céjén keresztül érhető el.

A szőlő és borszakértő Mayerffy 1871-ben halt meg 85 éves
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korában, jóval túlélte összes fivéreit. A tabáni temetőben temet
ték el. Emlékét ma már csak ez az óriás vörösmárvány, tizenöt- 
ezerliteres hordó őrzi, az is a nyilvánosság elől jól elzárva.

'O'ti
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A  harmadik nemzedék.

A harmadik nemzedéknek már nem volt serfőző tagja.
A család a Szabadságharcban, a magyar oldalon való részvé

tele miatt sorvadt el, becsületes magyarságuk a serfőző ősök 
céhbeli erkölcseiben gyökerező polgári erény volt: „Hűség a ke
nyéradóval, (a Hazával) szemben” . Ezért foglalkozom most a 
négy Mayerffy honvéddel:

Sándor, a Gödön eltemetett Mayerffy József fia, 1809-ben 
született. Családja tanácsára, nagybátyja! katonai hagyomá
nyait követve, katona lett. Tizenhat éves korában, mint hadap
ród lépett be a Nádor Huszárok Ezredébe. Zircen, majd Bécsben 
teljesített szolgálatot. Főhadnagy volt, amikor kilépett a Hadse
regből. A kilépéskor, (leszereléskor) minden kilépő tiszttel, így 
vele is aláírattak egy okmányt, melyben az állt, hogy bárhová és 
bármilyen körülmények közé kerül is, az „Ausztriai Habsburg 
Ház” ellen soha nem fog fegyvert. Ez az aláírás később sokba 
került Sándornak.

A Szabadságharc kitörésekor azonnal jelentkezett a Honvé
delmi Bizottmánynál, ahol mint századost vették át. Ő szervez
te meg a torontáli önkéntes egységet, melyből alakult meg ké
sőbb a 72. Honvéd Zászlóalj. Ez a zászlóalj a világosi fegyverle
tételig az ő parancsnoksága alatt harcolt.

A Batthyány kormány idején a délvidéki szerb gerillák el
leni harcban egy fél üteget (két ágyút) ejtett zsákmányul, ame
lyeket beszolgáltatott a Temesvári Császári és Királyi Tér 
(Helyőrség) Parancsnokságnak. A Kamarilla titkos utasításá
ra ekkor a császári katonaság már a szerbekkel cimboráit, 
ezért a Temesvári Helyőrség Parancsnok vissza akarta juttatni 
a szerb lázadókhoz a két ágyút. Mayerffy Sándor százados hu
szárjaival rajtaütött a két ágyút szénásszekéren szállító és kí
sérő császári katonákon, az ágyúkat visszavette és azokat a to
vábbiakban, a Szabadságharc harcaiban a zászlóalja használ
ta.

A Piski melletti csatában kozák pikától súlyos lábsebet ka
pott, de tovább szolgált. Ő kísérte a Bem tábornok hadteste ál-
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tál elfogott tiszteket Debrecenbe. Innen vezényelték birtoka kö
zelébe Gyöngyösre. Itt fogták el Világos után.

Az 1849 év kora telén kötél általi halálra ítélték. Felesége, 
Senkay Anna hallatlan kálvária járással tudott csak kétévi bör
tönre változtatott „kegyelmet” kieszközölni számára. Ezt az 
időt Sándor az Újépületben Pesten, a családi Serfőzőház tő- 
szomszédságában töltötte le. Alig hogy kiszabadult és került 
haza pusztuló birtokára Gyöngyösre, egy hanyagsága miatt 
felelőségre vont cselédje feljelentette, hogy fegyvert rejteget. 
Sándor ugyanis kúriája ebédlő szobájának faburkolata alatt 
rejtette el golyóverte huszárkardját. Ezért, mint „visszaeső” , 
másik két évet töltött vasban, az Újépületben.

1854-re már hatodik éve nem volt termése sem gyöngyösi 
birtokán, sem a budai sashegyi szőlőjében. Ő is tönkrement, 
mint akkoriban a magyar középbirtokosok háromnegyed része 
1849 és 1867 között.

Az előbb említett sashegyi - a nagyapja által szerzett - híres 
szőlőbirtok is az övé volt a hegyoldalon épített kúriával együtt, 
amelynek egy része az ottani Notre Dame de Sión kolostor ká
polnáját képezte később. Ebben a kúriában volt 1849. május 4. 
és 21-e között a Budavár visszavételében résztvevő Nagysándor 
József Honvéd Tábornok hadtestének hadiszállása.

Sándor az 1860-as években még kijárogatott a sashegyi sző
lőjébe, amelyet még 1927-ben is Mayerffy telekpek neveztek a 
környéken lakók.

Halálának időpontjáról és temetési helyéről nincs adat.
Mayerffy József testvérének, Károlynak a fia, aki apja ke

resztnevét viselte, tehát ő is Károly, tápiósápi földbirtokos volt. 
Övé volt később a pesti Szél utcai ház, a másik háza a régi pes
ti Zöldkert utcában, a mai Reáltanoda utcában volt.

A Szabadságharcot, mint gyalogos főhadnagy harcolta végig. 
Mivel ő 1848 előtt nem volt hivatásos katonatiszt, néhány év 
börtön letöltése után, ha amnesztiát kér, megszabadulhatott 
volna Josefstadti fogságából. Büszkeségében ezt nem tette meg. 
1864-ig élt saját költségén a börtönben, ahonnan végül is erő
szakkal távolították el a soha megbocsátani és feledni sem aka-
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ró magyar urat, aki a kiegyezést és a koronázást sem vette tudo
másul.

1877-ben halt meg.
Az elnyomatás nehéz éveiben a családfők a börtönök, a fia

talok a bujdosás keserű kenyerét ették.
Károly két fivére, Alajos és István, mindketten honvéd had

nagyként küzdötték végig a Szabadságharcot. Annak leverése 
után emigrációba mentek. Alajos, mint angol szolgálatban álló 
tengerésztiszt halt meg Gibraltárnál, István az Egyesült Álla
mok észak-déli háborújában esett el az északiak oldalán.

A Szabadságharc idején még maga a csörögi birtok is igen 
nevezetes szerephez jutott. Görgey Artúr 1849. január 5-én 
Pest-Buda kiürítése után Vác felé vonult vissza. Körül volt fog
va. Január 6-án délután a pesti-váci vasút -  a talán ma is meg
lévő -  142. számú őrházához lovagolt tábori karával és annak 
főnökével Bayer alezredessel haditanácsot tartani. A tanácsko
zás nem eredményezett sikeresnek tűnő haditervet az ellenséges 
gyűrűből való kisiklásra. Ezt követően Görgey egyedül kilova
golt a Mayerffy birtokra. A tábornok éppen naplementekor ál
lott meg a kúria előtt és annak teteje fölött átnézve, tekintete a 
lenyugvó nap sugarára vetődött, amely élesen bevilágított a Na
szály és az Öreghegy kúpja között látszó völgybe. A megvilágí
tott völgy Nőtincsen át a Balassagyarmat és a bányavárosok fe
lé vezető országutat, a kelepcéből kivezetőt mutatta meg Gör- 
geynek. A vezér agyában ekkor született meg az újkori hadve
zetés legnagyszerűbben szervezett visszavonulásának ötlete, 
melynek eredménye a sikeresen végrehajtott visszavonulás lett.

Csörögpusztát a második váci csata idején, 1849. július 17-én 
az oroszok kifosztották, a kúriába pedig tisztjeiket szállásolták 
be.

A Szabadságharc leverése után az orosz csapatok újra fel
dúlták a birtokot és a kúriát. Öt év múlva, 1854. augusztus 16- 
án a Császári és Királyi Váci Adóhivatal 3000 Forint kártérítést 
fizetett a Mayerffy örökösöknek a kártételért.

A Mayerffy család története több szempontból is tanulságos. 
Először azért, mert szemléletesen mutatja be a bajor földről ide-
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származott, idegen polgári család lelkes és gyors elmagyaroso- 
dását. A család, amikor a XVIII. század végén magyar nemessé
get kapott, német nevét magyarra változtatta és ezzel a névma
gyarosítás egyik úttörője lett. A második nemzedékbeli fiúk, 
mint hivatásos huszártisztek, és mint a nemesi felkelés, az 
„Utolsó Insurrectio” lovastisztjei vettek részt a Napóleon elleni 
hadjáratban Győr alatt. Fivéreik a magyar ipari és mezőgazda- 
sági nagyüzemek úttörői, a pesti serfőzés előharcosai voltak.

A második érdekesség az, hogy a család felvirágzása egybe
esik a nagyiparilag fejlődő Magyarország fellendülésével. Ma- 
yerffy Ferenc Xavérius, a pesti gyáripari termelés egyik - talán 
legkorábbi -  megteremtője, és mint ilyen rendkívül sokoldalú 
tevékenységet fejtett ki. Ezúton került közeli kapcsolatba Szé
chenyi Istvánnal.

A harmadik figyelemre méltó mozzanat az, hogy a család 
harmadik nemzedéke már csak a földbirtokos magyar nemes úr 
életét élte, kezén - hibájából és hibáján kívül is - a Szabadság- 
harcot követő gazdasági zűrzavar során elsorvadt a nagyapa és 
az apák által munkával, ötletekkel, energiával, szellemmel és 
főleg becsülettel szerzett vagyon. Elsősorban azért, mert előde
ik kézműves mivoltát elhagyták.

A család elmagyarosodása ugyanis annak arisztokratizáló- 
dásával járt. Az apák és a nagyapa ipari foglalkozása, művelt
sége folytatás nélkül maradt. A serfőző nagyapa nagy lókedve
lő és elsőrangú lótenyésztő de csak azért, mert minden régi ser
főző az volt. Fiai közül kettő, Alajos és Ferenc Szeraphicus, ezt 
az apai virtust már csak, mint lovastisztek örökölték, de még vi
téz katonák. Ferenc Xavérius nagy lótenyésztő, mert nagy ser
főző üzemei számára sok lóra van szüksége. Maga is kitűnő úr
lovas, és mint ilyen Széchenyi István legszűkebb körének be
csült tagja.

Az unokák már csak „Lovaregylet”-beli úrlovasok és lovas
tisztek, de lovas-művészetüket, mint vitéz katonák adták a Sza
badságharc javára.

A Szabadságharc utáni gazdasági összeomlás elseperte az 
egykori nagypolgári serfőzői vagyonból kinőtt család szőlő és
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szántóföldi vagyonát. Ettől függetlenül elsöprődött az azért is, 
mert a szerző nagyapa és az apák lelkesedése már nem lobogott 
az unokákban. Majdnem minden alkotó apa energiája ellobban 
a harmadik nemzedékben. A vagyonszerző és munkálkodó 
nagyapának majdnem mindig megadja a Sors azt, hogy munká
ja eredményének unokái kezén való szétfoszlását már nem lát
hatja meg.

A Mayerffy családon pontosan megmutatkozott az az igaz
ság, amit Torma Miklós, Szolnok-Doboka Vármegye utolsó alis
pánja 1913-ban kifejtett a magyarországi nemzettségekről szól
va: „A magyarságnak az a tragédiája, hogy a közételepedő ide
genek kézművesi erényeit nem vette át, ámde átadta ezeknek a 
maga hibáit a kézművesektől, a kereskedelemtől való elhatáro
lódás hibás felfogású szellemét.”

Remélem ezzel a rövid családtörténettel sikerült végre Göd 
és a Mayerffy család, a XVIII. század végétől a XIX. század kö
zepéig való kapcsolatát az eddigi ismereteinkhez képest tisztáz
ni.

Köszönetét mondok Mayerffy Lászlónak, Mayerffy Máriának 
és Mayerffy Györgynek, hogy tevékeny segítségükkel hozzájá
rultak ezen írás elkészültéhez és biztosították az ehhez kapcso
lódó illusztrációkat.

Mauer Ferenc, budai polgár és serfőző nemeslevele, 
nevének Mauerífuvá változtatásával

mi, második Ferenc az isteni kedvezés kegyelméből a ró
maiak mindig kegyelmes választott császára, Német
ország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Hor
vátország, Szlavónia apostoli királya, Ausztria főhercege (a tel

jes titulus belefoglalva a királyi könyv elejébe), Jelen oklevél tar
talmával jelezve az emlékezetébe adjuk mindenkinek, akit illet.
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Hogy mi, miután nem kevés hívünk alázatos kérelmét és 
ajánlását meghallgattuk, továbbá mindenekelőtt, mivel a mi ke
gyelmes királyi és fejedelmi testvérünk, és osztrák főherceg, Jó
zsef, Magyarország királyi helytartójának fenségünknek koráb
ban tett véleményét megtette: mind pedig megfontolva kedvelt 
hívünk Mayer Ferencnek, királyi és szabad városunk Buda pol
gárának és serfőzőjének hűséges szolgálatait és nekünk cyánlott 
hűségességét, és mindazon nehézségeket, amiket akkor szenve
dett, amikor (polgártársai példájára) a franciák ellen felvonuló 
császári, királyi seregünk számára különösen élelmiszert, illet
ve az élelmiszerhez szükséges pénzt mindig biztosította, ezen kí
vül a hadipénztámak minden uzsoráskodás nélkül számolatla- 
nul adott pénzt részben gabonában, részben pedig pénzben a 
hadsereg számára, másokat is erre bíztatva, amely során tanú- 
bizonyságot tett hazafias indulatáról, ahogy más hasonlóan, a 
mi fent említett Magyar Királyságunk Koronájának, és a mi 
császári ausztriai házunknak hűségesen és állandóan, ahogy 
azt a változó idők és helyzetek megkívánták, bemutatott és tett, 
és (ahogy arra mi is erősen és kegyesen felszólítottuk) a jövő
ben is hasonló hűségességgel és állandó odaadással be fog mu
tatni, és ki fog nyilvánítani.

Mindezek után tehát ezért, mind pedig császári és királyi ke
gyelmünkből és nemeslelkűségünkből fakadóan, mellyel - ahogy 
az tőlünk és a mi császári házunktól és a kereszténységből az 
arra érdemeseket és az erényekben gyakorta kitűnőeknek, (kö
vetve ezzel a mi isteni őseink, Magyarország néhai királyainak 
példáját) és azoknak , akik jelességük nagyságáról nekünk ta
núbizonyságot teszünk, amelyeket mások nagyobb példaadásá
ra tehettek, rendelni szoktunk, ugyanezen Mayer Ferencet és ál
tala Terézia Viemertől, feleségétől született fiait Józsefet, Feren
cet, Xavért, Alojsiust, Károlyt, ezenkívül Franciska és Szerafin, 
továbbá Mariann és Terézia nevű leányait, mindkét nembeli 
összes örököseit és leszármazottait, akik Isten kegyelméből a jö 
vőben törvényesen születni fognak, a nemtelen állapotból és 
RendbóX amelyben eddig abban lévőknek mondottak voltak, ki-
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rályi hatalmunknál fogva, és különös kegyelmünktől indíttatva 
a fentemlített Magyar Királyságunknak és a hozzá tartozó ré
szeknek igaz, régi és kétségtelen nemesei közösségébe és számá
ba rendeljük, számoljuk, közéjük vesszük és íratjuk. Ezen felül 
pedig a nekünk benyújtott kérelmükre, mindazokért, amiket ke
gyelmünknek bemutattak, a Mayer nevet is, amelyet eddig visel
tek, Mayerffyvá változtatni rendeljük, és az ő  összes mindkét 
nembeli örököseit és utódait kegyesen ezen néven rendeljük ne
vezni, és biztos tudással és elhatározott lélekkel beleegyezünk 
abba, hogy neki a jövőben és az elkövetkező időkben mindig 
azokban a privilégiumokban és mentességekben részesüljön, 
amelyekben a mi fentmondott Magyar Királyságunk és a hozzá 
tartozó részeknek többi igaz, régi és kétségtelen nemesei eddig 
ősi jogukon és szokásuk szerint gyakoroltak és élveztek, továb
bá használtak, annak örülni, élvezni és gyakorolni tudtak és 
akartak, továbbá azokat mindkét nembeli örökösei és utódai él
vezni akarnak és tudnak. Ezen ugyanő neki nyújtott kegyünk, 
kegyességünk és szabadságunk emlékezetére az igaz és valódi 
nemesség jelét, ezen címert avagy nemesi jelvény t adjuk.

Álló pajzsot, vagyis címert, amely négy részre van osztva, 
arríelyből az első és a negyedik mező arány alapnak alsó részét 
egy nagy folyó foglalja el, amelyen sötétbarna hajó halad, 
amelynek árboca, vitorlája és zászlója zöld, fehér és vörös szí
nekre van osztva, amely hajó a pcgzs jobb oldala felé úszik. A  
második, kék mezőben pedig zöld dombon (amely a pajzs alsó 
részét foglalja el) álló mqjorsági ház van, amely egy termékeny 
rét és egy szőlő között fekszik, a mező felső részében, annak jobb 
oldalán emberi arcot formázó ragyogó, aranyszínű nap látszik, 
balra pedig egy növekvő ezüstszínű hold tűnik fel. A  harmadik, 
kék színű mezőben smaragdzöld, szabadon, kantárral a nyakán 
hátra-felé futó, farkát lobogtató ló van, a mező fejrészében pedig 
két, hatágú aranyszínű csillag sugárzik. A  pajzsot koronával 
díszített, befeketített nyitott hadisisak díszíti, a koronás sisa
kon bíborszínű pajzssátor támaszt alá egy arany koronát, 
amelyből deréktól felfelé kinövő, páncélos katona nő ki. A  pán-
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célt hófehér strucctollas sisak ékesíti, a páncélos alak jobb kezé
ben kardot tart felfelé két elefánt ormány között. A  pajzsot két 
oldalról arany - ezüst és sötétkék - vörös színekkel festett, a 
pajzs két oldalán lecsüngő pqjzstakaró díszíti, amely úgy he
lyezkedik el, hogy egy oldalról arany és vörös színű, míg a má
sik oldalon ezüst és sötétkék színű fodrok díszítik, amely a paj
zson lévő sisak tetejéről mindkét oldalon szélesen lefolyik. Min- 
tahogy mindez itt jelen oklevelünk élén, vagy tetején a festő ta
nult keze és saját mestersége által továbbá hasonló saját színe
ivel annak minél jobb szem előtt tartása miatt látható.

Ugyanezen Mayer (most már Mayerffy) Ferencnek és általa 
fiainak Józsefnek, Ferenc Xavérnak, Alojsiusznak, Károlynak, 
Ferenc Szerafinnak és leányainak Teréziának és Mariannák, to
vábbá mindkét nembeli már megszületett és a jövőben. Isten ke
gyelméből, törvényesen megszületendő összes örökösének és 
utódainak adni és juttatni rendeljük. Beleegyezve és bizonyos 
tudásunkból és elhatározott lélekkel elrendeljük, hogy ő maga 
az utódok módján a jövőben és mindörökké, állandóan ezen cí
mert vagy nemesi jelvényt, az előbb említett Magyar Királysá
gunk és a hozzá tartozó részeinek igaz és valódi - nekijuttatott 
- nemeseinek módján, mindazon jogokkal, előjogokkal, enged
ményekkel, szabadságokkal és mentességekkel, melyekkel ugya
nazok természetesen vagy régi szokásjog alapján gyakorolták és 
annak örvendtek, gyakorolják és örüljenek, és mindenhol, csa
tákban ütközetekben, ostromokban, párbajokban, tomajátékok- 
ban, párviadalokban és harcokban, és más közösségi és egyéni 
bármilyen hadi és nemesi hadjáratokban, nemkülönben pecséte
ken, zászlókon, kürtökön, termekben, pecsétgyűrűn, zászlón, 
pajzson, sátorvásznon, házakon és sírhelyeken és általában vé
ve bármilyen olyan dolgon és hadjáratokban, ahol általában az 
igaz, kiérdemelt és valódi nemesi címen, amely által őt bárme
lyek közül az összes státusszal, méltósággal, tisztségekkel ren
delkező és tisztelendő összes emberek közé tettük, akiket azok
kal feldíszítettnek és megjelöltnek neveznek, címeztetnek és 
akik azokat bírják, továbbá ki akarjuk jelenteni és megparan-
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csoljuk, hogy azt hordozza és viselje, és ezen oklevélben (foglal
tak szerint) annak örülhessen és gyakorolhassa, és annak örül

jön, és azt gyakorolja, továbbá összes mindkét nembeli örökösei 
és azok utódai gyakorolják. Örüljenek neki és gyakorolhassák 
és örülhessenek, sőt őket jelen oklevél ereje által megnemesítjük, 
a nemesek közé rendeljük, számítjuk, továbbá tesszük és közé
jük vesszük.

Ezen dolog örök és erős emlékezetére jelen privilégium leve
lünket nagyobbik titkos pecsétünkkel, melyet Magyarország ki
rályaként használunk, megerősítettük és Mayer (most már Ma- 
yerffy) Ferencet, általa pedig fiainak Józsefnek, Ferenc Xavér
nak, Alojsiusnak, Károlynak, Franciska és Szerafin leányai
nak, továbbá Teréziának és Mariannák, és a jövőben Isten ke
gyelméből törvényesen született örököseit a nemesek közösségé
be rendeltük felvenni és juttatni.

Kelt kedvelt hívünk a jeles és nagyságos gróf keresztszegi 
Csáky József, Szepesség örökös urának, kamarásunk, belső ta
nácsosunk, a Magyar Királyságba delegált királyi kamarás
mester, Szepes vármegyei örökös főispánja, és a mi udvari kan
cellárunk keze által, a mi ausztriai főhercegi városunkban, 
Bécsben, az Úr 1796. évében július elsején. Római császársá
gunk negyedik, magyar, cseh és más királyságunknak pedig 
ötödik évében, tisztelendő, jeles és nagyságos gróf németújvári 
Batthyány József esztergomi érseksége és hercegprímássága, 
gróf kolovráti Kollonich László kalocsai és egyesített bácsi ér
seksége, gróf galántai Eszterházy Károly egri püspöksége, Ba- 
csiaszky András görög katolikus munkácsi, Kertira Mátyás Fe
renc boszniai, vagy diakovári és szerémi, Bajzáth József vesz
prémi, Szily János szombathelyi, Kristovics Imre Csanádi, báró 
szentkirályi és krasznahorkai Andrássy Antal rozsnyói, gróf né
metújvári Batthyány Ignác erdélyi, gróf galántai Eszterházy 
Pál pécsi, Verhovác Miksa zágrábi, Tengler József győri, Fuchs 
Ferenc Xavér nyitrai, Révai János szepesi, Darbanth Ignác gö
rög katolikus nagyváradi, Jessich János zengi és modusi vagy 
korbáviai, Milessin Miklós fehérvári, Bubanovich Szilveszter gö-
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rög katolikus körösi, a besztercebányai, nagyváradi és váci egy
házmegyék üresedése idején, Picrer József felszentelt tinini, pó- 
katelki Konde Miklós felszentelt belgrádi és szamandriai, gróf 
bazini Keglevich Zsigmond választott makariai, nyitraszerda- 
helyi Szerdahelyi Gábor választott vegliai, Mandich Antal vá
lasztott pristinai, Szabó András választott noviensi, grófSauer 
Kqjetán választott artensi, Mitterpacher Dániel választott 
szkuttari, Vajkovich Imre választott ansari püspöksége idején, 
akik Isten kegyelméből egyházukat kormányozzák, továbbá 
Magyar Királyságunk területére királyi helytartónk, és nádor 
József főherceg, nemkülönben nagyságos Végh Péter országbíró, 
gróf monyorókeréki Erdődy János tárnokmester, gróf erdődi 
Pálffy Lipót főajtónáíló, gróf erdődi Pálfly Károly udvarmester, 
gróf vázsonykői Zichy Ferenc pohámokmester, gróf német újvári 
Batthyány József György asztalnokmester, gróf bazini Kegle
vich József lovászmester, továbbá a már említett keresztszegi 
Csáky József királyi kamarásmester, királyi nemes testőrsé
günk kapitányi tisztének üresedése alatt, és a már említett er
dődi Pálffy Károly pozsonyi főispánsága, továbbá Magyar Ki
rályságunk többi főispánságának ideje alatt.

Ferenc
sk.

Csáky József 
sk.

Pavich József 
sk.
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Történetek, napló- és regényrészietek, 
a sajtóban megjelent cikkek, amelyekben 
Göd neve -  hacsak érintőlegesen is -  de 

szerepel

Közreadja: GYÜRE JÁNOS és NAGYRÉTI TAMÁS

Az orosz cár esete egy budai házibálon
Az első anekdota a Mayerffyak korából, a XIX. század elejé

nek egyik történéséről, az úgynevezett „Szent Szövetség” bécsi 
kongresszusa utáni időkből datálódik. íme a történet:

A bécsi Kongresszus után, az ott és akkor megkötött Szent 
Szövetség tagjai, Ferenc osztrák császár és egyben magyar ki
rály, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes-Vilmos a porosz király, 
ellátogatott Pest-Budára. A két várost kivilágították, volt nagy 
katonai parádé az akkor már „Vérmező” néven nevezett budai 
Generális Kaszálón, udvari Garden Party a vadregényes Nyulak 
szigetén (a Margit-szigeten), ahol Bihari János muzsikájára és 
dudaszóra táncoltak verbunkost a pesti Háziezred káplárjai.

Pusztaszentlőrincen (a mai Pestszentlőrinc), a Grassalko- 
vich-ok és a pesti Mayerffy család gödi birtokán nagy hadijáték 
és falkavadászat volt.

A három fejedelem részt vett egy előkelő dáma budai palotá
jában rendezett házibálon is. A magyar fődáma maga fogadta a 
Felségeket, így az elsőnek érkező cárt is. A kapualjban három
szor meghajolt a Napóleont leverő cár előtt és előtte menve ve
zette fel a lépcsőn a palota nagytermébe.

A szárnyas ajtóban bekiáltott: „Őfelsége a Cár!”
Ezzel előrelépett és oldalt állott, - ám a cár nem volt mögöt

te! A kínos helyzet hamar megoldódott, ugyanis a cár - aki ab
ban az időben fiatal ember volt és nagy szoknyabolond hírében 
állott - az egyik mellékteremben megpillantotta a két, szépségé
ről híres Orczy bárónőt és azokkal kezdett el beszélgetni.
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A történetet August Ellrich pamfletista jelentette meg, Met
ternich „Bureau de propagandáé”-ja megbízásából, „Die Un- 
garn wie sie sind” címen.

A második adomát Jókai Mór írta meg, az első pesti gőzös 
hajó első útjával kapcsolatosan. Ebben leírja azt, miként nyert 
fogadást a lovasbravúrjairól híres szlavnicai és lukai Sándor 
Móric Gróf, az „Ördög Istállómestere”, a hatalmas kancellárral, 
Metternich herceggel szemben.

Metternich és Sándor Móric Gróf
1828 nyarán tette meg első útját az első dunai gőzös hajó, az 

Argó. A pesti Feldunasorról, a Hajóhíd pesti hídfőjétől indult 
Vácra. A fényes ünnepségre eljött Bécsből Metternich herceg is. 
Egy font ötforintos bankóba fogadott Sándor Móriccal, hogy az 
Argó hamarabb ér Vácra, mint a Gróf lóháton.

Nekivágott a Gróf az útnak. Az ottlévő káposztáskertek pa- 
lánkjait átugratta, agyonlőtt egy utánairamodó kutyát, bele
loccsant a Rákos-patakba, nyavalyatörőssé rémisztett egy du
nakeszi parasztot amikor átugratta a szekerét, legázolta a gödi 
piac fazekas sátrait és zöldséges kofáit, utánalőtt a csörög- 
pusztai csősz, de hat perccel és tizenkét másodperccel előbb ért 
a váci kikötő dereglyéjére, mint az Argó.

Megnyerte a fogadást.

Az anekdota Bevillaqua-Borsody Béla: „Magyar történelem 
anekdotákban” című könyvében jelent meg.

A harmadik anekdota a Grassalkovich „birodalom” hanyat
lásának egyik epizódját eleveníti fel. Ez a történet annyiban 
érinti Gödöt, hogy abban az időben Göd és környéke is ehhez az 
óriás latifundiumhoz tartozott.

Elolvad kézen-közön, mint a jégcsap
Grassalkovich Antal herceg (1771-1841) a család utolsó tag

ja hallatlan könnyelműséggel tette tönkre az őse, Grassalkovich 
János gróf által összeharácsolt óriási birtokot, mely Váctól a Ti-
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száig és onnan le Pilisig húzódott. Az összeomló fejedelmi bir
tokot, melynek egyik kisebb uradalma a 28000 holdas Gödöllő 
volt, a Bach korszak alatt a Banque de Belge potom pénzen vá
sárolta meg.

A herceg, valamikor az 1830-as években egy zúzmarás téli 
napon tanácskozásra hívta össze uradalmi tisztviselőit. Egymás 
után szólaltak fel a számtartók, a kasznárok és a jogtanácsosok. 
Egyik sem tudta magyarázatát adni, miképpen olvad semmivé 
az uradalmak jövedelme.

Végre a legfiatalabb ispánra került a sor, aki a hosszú asztal 
végén ült. Ez kinyitotta az ablakot és letört egy jégcsapot az 
ereszről és ezt odaadta a szomszédjának azzal, hogy adja to
vább. Ment a jégcsap kézről-kézre. Mire a herceg kezébe került, 
csak egy vízcsepp maradt belőle.

így olvad el hercegséged jövedelme is. - mondta. Sok kézen 
megy keresztül.

Ez az anekdota is Bevillaqua - Borsody Béla: „Magyar Tör
ténelem Anekdotákban” című könyvéből származik.

Hogyan lett a pesti Gödi utcából, Bálvány utca
Az utcák át-, el-, és újrakeresztelése nem csak a mai idők sa

játossága, hanem így volt ez már a múlt században - főleg an
nak végén - és a huszadik évszázad elején is.

Bizonyítja ezt egy hajdanvolt pesti utca elnevezési „kálvári
ája” . Amikor még a pesti utcáknak főként német nevük volt, egy 
utcát - amely az akkori Pest városfalától számítva, délről észak
ra, a Dunával párhuzamosan haladt Vác irányába - Göder 
Strasse-nak, azaz Gödi utcának hívták. Később a pesti német 
lakosok, akik németül nem sok értelmét látták a „Göder” szó
nak (mivel németül nem jelent semmit!), elkezdték a számukra 
értelemmel bíró - és könnyebben kiejthető - „Götter Strasse”- 
nak, azaz Istenek utcájának (a „Götter” németül „Istenek”-et 
jelent) nevezni ezt az utat. így az utca neve - a kiejtését illetően 
- nem sokat, de jelentésében alapvetően megváltozott. Gödi ut
cából Istenek utcája lett.
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Ámde elérkezett az az idő, amikor az utcák elnevezésébe már 
a hatóság is beleavatkozott, és felülvizsgálták a közterületek, az 
utcák, terek elnevezéseit.

Az a városi tisztviselő, aki ezt a „rendkívül fontos” munkát 
végezte, éppen egy bigottan vallásos, katolikus ember volt, így 
ő el sem tudta képzelni, az Isten szót másként, csak egyes szám
ban. A „Götter” ugyanis istent jelent, csak sajnos többes szám
ban, azaz istenek. Márpedig, ha ez Götter, akkor ez nem lehet 
más, mint pogány dolog, mert isten ugyebár csak egy van, ha 
pedig ez pogány isteneket sejttet, akkor csak „bálvány” lehet. 
Ezért a hivatalos lajstromban „Bálvány utca’’-ként írta be az 
eredetileg Göder, vagyis Gödi utcát.

Az utca viszonylag sokáig „viselte” ezt a mostmár istennek 
tetsző nevet, de azt már mondanom sem kell, hogy ma nem így 
nevezik.

A „Népszabadság-Budapest” melléklete alapján

Széchenyi István Gödről
Az alábbi naplóbejegyezéseket Gróf Széchenyi István, a Leg

nagyobb Magyar „Napló”-jából emeltem ki. Ezeket a bejegyzé
seket olvasva ugyan nem leszünk tájékozottabbak arról, hogy a 
Gróf miért utazott ki Gödre, mit akart itt elérni, miért lett ha
tározatlan Göd miatt és Lónyay Gróf milyen tartalmú írását 
küldte vissza neki.

Bercsényiről, illetve a Bercsényi családról egy kicsit többet 
„derítettem fel”:

„A Bercsényi egy ősrégi magyar család, amely állítólag már 
1072-ben is létezett. Fejér néven volt ismeretes. A mohácsi vész 
után a Szepességbe menekült, ott Weiss nevet vett fel és telepe
dett le. 1687. szeptember 27-én I. Lipót királytól nemességet ka
pott. Ezután húzódtak le Gömör vármegyébe - Bercsénybe. Itt 
és ekkor vették fel mai nevüket.

Bercsényi Pál és János 1839. március 21-én bárói rangot (cí
met) kapott.
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Gödi tevékenységéről azonban semmit sem sikerült kideríte
nem.*

* A szerkesztő megjegyzése: Ez a család egy névváltoztatási versenyen -  ha 
lenne ilyen verseny -  valószínűleg „dobogós” helyezést érne el.

Ezek után lássuk Széchenyi feljegyzéseit:
„1831. október 26-án: A nádornál voltam. Elámultam libera- 

litásán. Dercsényihez Gödre ... este magyar, de üres színház.
1832. április 19-én: Dercsényinél Gödön, Siegler kapitány is 

ott volt. Dans quelle Compagnie suis! (Micsoda társaságban va
gyok!)

1844. január 4-én: Bercsényi halott.
1844. augusztus 27-én: Göd miatt nagyon határozatlan va

gyok.
1844. október 19-én: Lónyai visszaküldi a Göd dolgában írá

somat. Attul elestem! Kínos érzés! S tán mégis szerencsém! Ki 
tudja, nem fognak-e majdan elátkozni gyermekeim!”

Kincsem és egy macska barátsága Gödön
Kincsem - minden idők legjobb versenylova- a magyar teli- 

vértenyésztés világhírre emelője, azóta is utolérhetetlen abban, 
hogy ötvennégy versenyéből mind az ötvennégyszer nyert. Nem
hiába mondta róla Blaskovich Ernő: „- Kincsem nem veretlen, 
hanem verhetetlen” .

Már rövid életében (1874-1887) is számtalan legendás és el
sősorban a telivérrel foglalkozók világában elterjedt, ugyanak
kor nemcsak a lovasemberek, hanem csupán az érdekességek 
iránt fogékonyak számára is rendkívül sok színes történet ke
ringett róla. Ezek a történetek azt bizonyítják, hogy nemcsak 
acélos szervezete, hanem különleges „személyisége” is volt.

Kincsem Tápiószentmártonban született és nevelkedett, 
majd egy éves korától tréningbe kerülvén, 1875-ben Gödre 
„költözött” . Ahol egerek vannak - márpedig az istállók környé
ke mindig kedvenc helyük - ott macskák is szállást találnak.

A gödi telepen is élt egy jókora fehér cicalány, és a két állat 
olyannyira összebarátkozott, hogy a cica gyakorta még a mun
kapályára is elkísérte Kincsemet, bizonyára azért, hogy a fejlő-
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dését és mind jobb eredményeit figyelemmel kísérje. A szabad
idejét azonban következetesen Kincsemre áldozta, így mint ki
derült, eltéphetetlen baráti szálakkal kötődtek egymáshoz.

Ez nem legenda, hiszen egy korabeli kép is megörökítette. A 
Kincsem-ábrázolások egyikén ugyanis a főszereplő Kincsem, 
vele nevelője az angol származású Hesp Róbert idomár és a 
macska is ott feszít mellettük a képen.

Barátságuk mélységére Kincsem első külföldi utazásakor de
rült fény először.

Németországi versenyre készülődtek és Kincsem a vasúti ko
csijában nagyon nyugtalankodott, forgolódott, mintha valamit 
keresne. Ápolója végül is rájött, hogy „barátnőjét” hiányolhat
ja, ami be is igazolódott, mikor előkerítették, és ugyancsak be- 
vagonírozták Kincsem mellé a macskát. Arra, hogy csak ez le
hetett az egyedüli gond, abból következtettek, hogy míg a hűsé
ges ápoló Franzl visszarohant az istálló ajtajában társára nyu
godtan várakozó macskáért, a kanca egyre ingerültebbé vált, de 
amint együtt látta szeretteit, teljesen lecsillapodott.

Az természetes, hogy ettől kezdve belföldre-külföldre mindig 
együtt utaztak.

Kincsem legnagyobb győzelmét a telivérek hazájában, Ang
liában aratta. A goodwoodi verseny tette világhírűvé. A diadal 
után a szigetországban az eddigi „Kincsem” és „Hungárián Ma
ré” (Magyar kanca) nevet a „Hungárián Wonder” (Magyar cso
da) név váltotta fel, ha Kincsennől írtak vagy szóltak.

A nagy verseny után Deauville-ban várt rá a következő erő
próba, ahová társának ugyancsak követnie kellett.

A csatornán átkelve azonban a Boulogne-i kikötőben senki 
nem találta a macskát. A kirakodási nyüzsgést elunva bizonyá
ra csendesebb helyre kullogott, de hogy hová lett, senki nem 
tudta, pedig tűvé tették érte a környéket.

A mindig aggályos és Kincsemet minden izgalomtól féltő 
idomár Hesp Róbert megindította a „macska-felkutatási had
műveletet” , a busás jutalom kitűzéséről sem elfeledkezve.

Ez utóbbinak - sejthetjük - mi lett az eredménye? Tömegével 
a legkülönfélébbeket, még talán kockás macskát is vittek a le-
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leményesek, de sajnos a személyleírás nem illett egyikre sem, 
így Kincsem nyugtalanságának eloszlatására sem látszott re
mény adódni.

Végül a másnapi keresés vezetett eredményre, mert akkor 
már az igazi került elő, aki a szabadságot és a nyugalmat már 
bizonyára kissé sokallva, egy raktár mellett búslakodott Kin
csem után.

Az egymásra találás nagy örömöt okozott mindenkinek. Kin
csemnek különösen, így cicánk - ha erről a feljegyzések már 
nem is tesznek említést - nyílván elősegítette további győzelme
it.

Régen nem élnek már azok, akik a macskáról bármit is tud
nának, mi is lett a sorsa a későbbiekben. Azt is láthatjuk, mi
lyen hálátlan is az ember. Csak a hírességekkel törődik, így nem 
tudjuk a cicabarátnő nevét sem. Azt viszont a történet igazolja, 
hogy őt nem zavarta barátnője hírneve. Kincsemet csak önma
gáért szerette.

A gödi istálló, ahol a legenda kezdődött, még mindig áll. A 
muzeális értékű, de lepusztult épület romos állapotában éppen 
arra való, hogy alkalmanként a két jó barát, a halhatatlan em
lékű Kincsem, és a nevesincs cicalány szelleme időnként az el
hagyott istállót belengje.

A cikk „A macska” című szaklap 1997. szeptemberi számá
ban közöltek alapján készült.
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BATORFI JÓZSEF:

Széchenyi István gróf 
és a gödi árenda ügye

Sokszor és sok helyen felvetődött beszélgetések során Szé
chenyi István kapcsolata Göddel és minden esetben a lóver
senyzéssel összefüggésben. Sokan tudni vélik, hogy még a Kin
csem ide telepítésében is szerepe volt. Pedig hát a „legnagyobb 
magyar” 1860-ban húnyt el és a Csodakanca csak 1874-ben jött 
világra. Valami azért mégiscsak volt. 1844-ben Széchenyi tár
gyalásokat, pontosabban levelezést folytatott Göd bérlete ügyé
ben. De lássuk csak sorjában:

A legfiatalabb, a III. Grassalkovich Antal herceg huszonkét 
éves ifjú volt, amikor 1793-ban átvette atyja halála után a rop
pant vagyont, de már két év múlva olyan esztelen pazarlással 
vonta magára a figyelmet, hogy nagynénje, Viczayné-Grassal- 
kovich Anna Mária Pest megye előtt ünnepélyes tiltakozást je
lentett be azon megterhelések ellen, amelyeket a gödöllői és 
hatvani majorátusi uradalmakra vezettek rá. Az ifjú a pénzét 
nem a hazában költötte el, hanem Olaszország és különösen 
Nápoly volt kedvenc tartózkodási helye, és természetesen Bécs, 
ahol az udvarnál nagy kegyben állott. Előkelő, lekötelező mo
dora, lovagias életfelfogása és erős vallásossága nagy szerepet 
játszott ebben. Életének fő tragikuma, hogy a császárvárost 
élete utolsó szakaszában kerülnie kellett, mert az ottani törvé
nyek szerint hitelezői letartóztathatták volna. 1827-ben önként 
csődöt jelentett be maga ellen. A vagyoni bukás előidézője egy 
szerencsétlen pénzügyi művelet volt, amelyet saját hasznukat 
keresők tanácsára kötött egy bécsi bankkal. Milyen ismerős ez 
az ügymenet a ma emberének, aki idestova tíz éve él ilyen lég
körben. Ugyanis a felvett két millióval a terv szerint a legnyo
masztóbb adósságait kellett volna rendeznie, de erre a célra a 
felvett összegnek csak elenyészően csekély része jutott, ugyan-
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is a tőke nagyobb része a pénzügyi terv készítőinek kezén kal
lódott el.

A csőd után az óriási birtok gondnokságát Batthyány herceg 
vette át. Elnéző magatartása miatt Antal tovább élhette meg
szokott életét abból, amit a gazdatisztek neki juttattak.

Antal herceg 1841-ben meghalt. A vagyon sokak közprédájá
vá vált. Ahogy a közmondás mondja: „Ebül jött jószág ebül vész 
el” . Batthyány is belátta, hogy engedékenységével, ambiciótlan- 
ságával nem alkalmas a zárgondnoki feladatok ellátására és 
ezért lemondott. Utódja Lónyay János lett, aki erélyének, körül
tekintésének már az 1838-i árvíz idején is tanúbizonyságát ad
ta. Az új gondnok nyolc év alatt úgy rendbe hozta a csődtömeg 
ügyeit, hogy a zárat feloldották és nem volt akadálya a birtok
részek eladásának.

1844-ben a gödi puszta bérletére gróf Széchenyi István je
lentkezett. Levelezése , amelyet Lónyay Jánossal váltott, igen 
érdekes. Közelebb visz minket a nagy ember gondolkodásmód
jának és egyéniségének megismeréséhez.

Leveleiben bevallja, hogy nem tartja magát jó gazdának, de 
azok az egészséges elvek, amelyekről ír, éppen az ellenkezőjéről 
tesznek tanúbizonyságot. Azt írja: „Igen kifáradt, sőt mondhat
nám beteg és éltes vagyok, minden új munkától és bonyodalom
tól rettegek” mégis, hogy a gödi szerződést nyélbe üsse, szep
tember 2-től szeptember 22-ig hat levelet váltott a gondnokkal. 
Mindannyit saját kezűleg írta, pedig némelyike igen terjedel
mes. Szeptember 9-én választ Ígér Lónyaynak és 10-én már út
ba is indítja a kilátásba helyezett levelet. Sokat aggodalmasko
dik az üzlet miatt, de azért minden lehetőt elkövet, hogy meg
köthesse.

A végén azután belenyugszik, hogy megelőzték: „Dii sic vo- 
luere” - így akarták az istenek - jegyzi meg lemondóan. Érdekes 
a kiindulópontja a levelezés kezdetén. Nem akarna bármikor 
kizavarható bérlő lenni, hanem ha a birtok sorsa úgy hozná, 
meg is venné. Lónyay a bérleti díjat 18000 Ft-ban állapította 
meg annak ellenére, hogy az addig csak 12000 Ft volt. Széche
nyi először tiltakozik, de 20-án már azt írta, hogy nem idegen
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számára a közölt summa. 22-én pedig már hajlandó mindenre 
ráállni, de már késő volt. Lónyay mással kötötte meg az alkut. 
Az úgylátszik biztosítékul kívánt 12000 forint letételére mindig 
hajlandó volt, de ezen összeg után 6 % kamatot követelt volna, 
mert neki is ennyit kellett volna fizetni, mint felvett pénzért.

A birtok fő jövedelmét a marhatartásban látja Széchenyi és 
meglepő, hogy ő, aki a vasutak legfőbb pártfogója volt az or
szágban, ellenez egy olyan vasútvonalat, amely Gödöt szelné 
keresztül, mert a puszta elzártságát és nyugalmát szüntetné meg 
és elzárná a Dunától a marhát.

„Hátráltatni is fognám minden erőm szerint, ha t.i.Gödnek a 
birtokába jövök, a vasútnak minden bonificatio nélkül való át
vételét.”

Lónyay, aki maga is nagy gazda volt, azzal biztatta, hogy 
8000 juhot is tudna tartani, mire a gróf józan felfogással megje
gyezte, kockázatos kísérlet lenne, mert mivel tartaná el a tö
ménytelen állatot 2-3 száraz évet követőn.

A szerződést, amennyiben létrejönne, a kerületi táblabíró
sággal hagyatná jóvá, mert rossz véleménnyel van a fiskálisok
ról és nem szeretne kezeik közé kerülni.

A szerződés meghiúsulása nem zavarta meg a két régi barát 
kapcsolatát.

Az igazságos Széchenyi belátta, hogy Lónyay kötelessége el
sősorban a minél nagyobb bevétel elérése.

Az alább közölt leveleket a gróf saját kezűleg írta.
Az első levélben említést tesz az országút menti vendéglőről, 

a későbbi Kincsem csárdáról és pálinkafőzésről is.
A levelek eredetiben a Lónyay család birtokában vannak. A 

család engedélyével közölte tartalmukat első ízben dr. Nyári Al
bert báró a Történelmi Tár 1908. III. füzetében.

íme a levelek a kor helyesírása szerint:

Igen tisztelt barátom!
Itt küldöm a megígért szerződésnek tervét. Ha vannak észre

vételeid, kérem közöld azokat velem minél előbb. Nem hiszem, 
hogy Előtted valami indoknál fogva a kérdésben lévő ingatlan-
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nak becsmérlésére fog szolgálni, mikép aztán azon olcsóbban 
adjál túl, és azért nem kívánok a tekintetben szót szaporítani. 
Némiképp azonban mégis bátor leszek ezúttal a végett felhozni, 
hogy ismerjed azon szempontot is, melyből én nézem a köztünk 
fennforgó ügyet.

Az első pontra vonatkozólag elmulaszthatatlan szükséges
nek tartom, hogy a kerületi tábla feltétlen megjegyzését bizto
sítsam magamnak, minthogy minden remény nélkül, könnyen 
kizavarható puszta árendás, megvallom, nem akarnék lenni.

Tisztelt Barátom, ha jól emlékszem, úgy beszéd közt egyedül 
azon pusztákért, melyeket Bercsényi birt m/15 sőt m/16 pengő 
forint évenkénti árendát emlegettél, összejövetelünkkor pedig 
azt mondtad, hogy a Dunakesziek 3600, sőt 4000 pengőt is fog
nának megváltásként adni.

Márha csak a most érintett kisebb számot hozom is fel, t.i. 
18000 forintot, ez is jóval, azaz 4000 pengő forinttal felülhalad
ja azon summát, a melyet én vélek ajánlhatni.

Ámde kérdem, mire van az alapítva, hogy a Bercsényi által 
bírt részért az évenkénti árenda 2/3-ával, azaz 6000 forinttal 
többet kellessék adni, mint amennyit ő fizetett azért? Tán 
annyira javult a gyapjú és a pálinka ára, hogy növekedett a vá
sáros marha száma, min kívül nem mutatkozik szót érdemlő jö
vedelem, mikép valósággal 2/3-ával többet lehetne érette adni? 
Vagy oly jutányosán birta-e azt Bercsényi, mihez képest a nagy 
nyereség fejében örömében nyakát szegé a szerencsétlen?

Erre azt mondhatni: van már 12 eFt ajánlva. És ez mindent 
elvág, mert hiszen, ha van ilyen, sőt még olyan is, aki 15 m.ád, 
ám lássa miként boldogul, csak hogy ne is maradjon aztán a 
bérnek rendes fizetésével hátra soha, más bajt ne okozzék mind 
szokás, ne alkalmatlankodjék.

Bunakeszit nem akarnám kihagyni a szerződésből, mert nél
küle épen nem merném fejszémet Gödbe vágni. Más részről 
azonban nem remélek, sőt nem is akarnék kifacsarni sokat az il
letőktől, minthogy ez nem csak nem Ínyem szerinti, de még te
mérdek ódiummal is jár. Bunakeszi azonban, mint hallom, ed- 
digelé igen kevés hasznot hajtott, és eképp az általam ajánlott
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summát nem tartom megvetendőnek, hanem épen méltányos
nak.

A 3.ik és 4-ik pontra nézve nincs mit mondanom.
Már mi az 5-ik pontot illeti, azt hiszem tisztelt barátom, 

hogy ha te magad veszed át Gödöt 120000 pengő forintot letéve, 
akkor mindenesetre elveszted a félévi bért. Szt. Györgytől Szt. 
Mihályig. Mihez képest némi joggal én is követelhetném, hogy 
az általam leteendő 120 m forintba szintén betudhassék az 
egész termés és csak a folyó Szt. Mihály napjától kezdve fizes
sem az árendát. E tekintetben azonban magamat helyzetedbe 
gondolván, nem vonakodom a kitett 4500 forintot az 5-ik pont
nak értelmében letenni.

A 6-ik és 7-ik pontra nézve szinte nincs észrevételem.
A 8-ik pont tartalmához azt kívánom adni, hogy igen félek a 

vásár tekintetében akarattal, mert egy-két kellékét rontja meg 
a marhavásárnak, t.i. azon izolált és nyugodalmas létet, mely 
Gödnek eddigelé sajátja volt, és mely oly kedvező, sőt ann3d.ra 
szükséges a marhaszaporodásra, s mely meg nem szűnő locomo- 
tif járás által tökéletesen megsemmisittetik, és aztán, hogy úgy
szólván: elzárja a Dunától a marhát, miután egészen áthasítja a 
vásárlegelőt, és szükségkép alkalmasint oly magas töltéseken 
fog vezettetni, mikép a marha mely most csendesen legelészve 
közelít a Dunához, melyen kívül nincs itató. Hátráltatni is fo
gom erőm szerint, ha t.i. Gödnek birtokába jövök, a vasútnak 
minden bonificátió nélküli átvételét. Ámde kérdés megfogunk- 
e egyezni t.i. Ullmann és én? És ha nem, ugyan mit fog ítélni az 
illető bíróság, most miután annyiakban nem igazság, de párt 
győz? És akkor ha t.i. semmi bonificatiót nem nyerek és csak
ugyan meg legyen rontva a vásár - mi épen nem fekszik a lehe
tőségek körén kívül - ugyan lesz-e regressusom és milyen? Ha 
kicsi és nem olyan homokos volna Göd fekvése, ám akkor szíve
sen megengedem, helyre ütné más jövedelmi forrás a vásár csor
bítását, miután azonban sok kellemről szó sincs, bizony nagy il
lúzió volna azt hinni, hogy valami vendéglő, kert, sétatér, vagy 
épen a Dunasziget szúnyog teli rétjei kifognák pótolni a meg
romlott vásárral egybefüggő veszteséget.
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A következő 9., 10. és 11. pont illustratiójára szinte nincs 
legkisebb mondani valóm.

És most, tisztelt Barátom, szíves indulatodba ajánlom ma
gam. Ha azt hiszed, hogy az előhozottak alapján megalkudha
tunk, ám örülni fogok és parancsolj velem, minél előbb Bécsben, 
vagy ahol kívánod felkereslek, ha ellenben más a szándékod és 
velem többé tractálni nem akarsz, akkor vessünk véget rögtön 
az egésznek, és hidd el egy cseppet sem fogok búsulni: mert val- 
juk meg Göd is csak annyit fog érni, amennyiben kedvez a jó 
szerencse. Ha netalán külmozgalom és nedves időjárás segít, azt 
hiszem „terno” , ha viszont belmozgalom zsibbaszt - és kérdem 
mi biztosít ebben - és szárazság sorvaszt, akkor „jaj” , úgy hogy 
bíz én nem tudom, tulajdonképpen mi volna reám nézve kívána
tosabb, az e, hogy szemközt induljak a gödi homoknak, vagy an
nak hátat fordítsak. Akármire fogod is eképp elhatározni ma
gad, tisztelt Barátom, nékem mindegy: midőn remélem „bár így, 
bár úgy” nem fog csökkenni: sőt inkább melegebbre fejlend ki 
azon barátság és rokonszenv, mely minket már oly régi idő óta 
egymáshoz köt.

Legvalódibb tisztelettel maradok hű barátod és kész szolgád.

Pozsony szept.2.1844.
Széchenyi István

Igen tisztelt Barátom!
Tegnap későn estve vett becses soraidra sietvén válaszolni, ez 

úttal csak azt vagyok bátor jelenteni, hogy e pillanatban me
gyek Czenkre, hová több fontos ok hí, mi azonban ügyeinket il
let: néhány nap után, vagy magam leszek személyesen referálni 
szerencsés, vagy veend levelemet: minthogy „bár így, bár úgy” 
magam is szeretném: miszerint hova hamarabb tisztába lehes
sünk.

Hódoló tisztelettel Széchenyi István 
Szeptemb.9.1844. Posony.

Korán reggel.
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Igen tisztelt Barátom!
ígéretem szerint legelső pillanatomat itt arra használom, 

hogy f. h. 7.-én írt becses soraidra észrevételeimet ezennel pa
pirosra vessem, és neked minél előbb megküldjem.

Igen kifáradt, sőt mondhatni beteg és elég éltes vagyok, 
aquisitió tételre egyáltalán nincs hajlamom, minden uj munká- 
túl és bonyodalomtúl rettegek, úgy, hogy meg nem szűnőleg ily- 
féle kong a fülembe; „Hagyj fel akármilyen vállalattal, és kivált 
Göddel, miután legjobb esetben is bizony homok puszta az 
egész, és nem egyéb mint „arenda” .

Valami különös szomjam tehát nincs utánna, úgy hogyha
a/ nem juthatok hozzá egy kissé csábító feltételekkel, és 

őszintén szólva:
b/ nem zavarhatom össze a szerződést úgy, hogy annak ide

jében húzhassam, vonhassam a dolgot, és végképp megtarthas
sam a jószágot, akkor inkább visszalépek és átbocsátóm az egé
szet másnak.

A mi helyzetedet illeti, azt igen tudom felfogni, és eképp, no
ha sokat remélek barátságodtól, azért mégis meg vagyok győ
ződve, hogy „Lónyay János előtt nem volt, nincs és soha nem is 
lesz magasabb szempont, mint felvállalt tisztének lehető leg
hőbb és szilárdabb teljesítése.”

Azon viszony, mely Gödöt tekintve köztünk létez, ennélfogva 
ez:

Hogy te ceteris paribus inkább velem szerződői, mint mással, 
meg akarom engedni, ámde, ha többet ad más, azé Göd. Hogy én 
- mennyire lehet - utilisálni kívánnám a Grassalk. massának 
bonyoldalmait, mennyire ezt t.i. személyes compromissiód nél
kül tenni lehet. Ha már most Te valaki mással jutányossabban 
szerződhetel, én pedig hasznomra nem fordíthatom a fen álló 
szövevényeket, ám akkor természetesen nem lesz az alkuból 
semmi, mi azonban legjobb barátok maradunk. Ezen minden 
czikomya nélküli megjegyzések után, pontosan teendem észre
vételeimet.

1-re nagyon méltányosnak tartom észrevételeidet. S ugyanis; 
miért hozni fel egyenesen személyedet illetőket, ha ez reám néz-
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ve, az összezavarás tekintetéből nem hasznos. Már miért hozta 
ügyészem Bertha Sándor mindezt elő, mit Te kihagyandónak 
vélsz azt nem tudom, de alkalmasint zavarási szempontból.

E pontra nézve tehát még Berthával szeretnék beszélni, mert 
mint mondom: én a huzavonának és zavarnak magvát az egész 
szerződésben elszeretném hintve látni, minthogy vén napjaimra 
egy homok lapálynak, melynek csak az az elsősége, hogy közel 
van Pesthez, és így egész csábja csak a jövendőben létez, egysze
rű árendása nem kívánnék lenni, s e szerint csak e körül forog a 
kérdés:

a/ mennyire áll az Általad kezelt tömegnek hasznában ily fé
le zavar elhintést tűrnöd, t.i. a jelennek haszna vagy tán paran
csoló helyzete végett, egy kissé feláldozni a jövendőt: és

b./ mikép lehet egész általam természet szerint conditió sine 
qua nont, t.i. zavart elhitetni úgy, hogy személyed ne compro- 
mittáltassék, mely csak a maga javát akarja és csak azt akar
hatja, de annak a massának szövevényes állapotjánál fogva 
„keserűt is elfogadni kénytelen az édessel” és ekép igen erősen 
van kitéve a subsumptiónak, miután sokszor ha nyerni akar 
kártyáit nem mindenki által megfoghatóképp játszani kényte
len.

A 2-ik pontra nézve őszintén és kereken: 18000 frt évenkén
ti bért nem adhatok, nem is fogok adni, mert tökélletes meggyő
ződésem szerint, nagyon is kellene pótolnom a magaméból az 
árendális bért, és ehez megvallom nincs különös kedvem.

Már hogy mik azok argumentumok, melyek engem e 
meggyőződésre bírnak, ezeket rendre ezúttal fel nem hozhatom. 
Némelyeket azonban mégis érteni fogok. Abelsberg nálam is 
volt és beszélt 2000 pengőről, de a/ ha az uraság lekötelezi ma
gát bizonyos mennyiségű és bizonyos ároni burgonya termeszté
sére: b/ ha néhány száz hold föld adatnék hozzá és több ily „ha” , 
mely ugyan kecsegtető lehet, de engem, ki rég kiestem az illúzi
ókból, nem tántorít. A marhavásár hozott tavai tiszta 3600, az 
idén tán többet hoz, mert elég eső volt, de miért kellessék azt 
évenként 5000 re tenni, én megvallom, nem tudom felfogni, ki
vált, ha vasút megzavarja azt, ez a bíróság semmi kárpótlást
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nem ítél, mi felette hihető és azt egyedül extra Dominium egy 
perben lelem, mely a hétszemélyi tábla előtt forog.

8000 juhot tartsak! De mivel télen, ha 2,3 év egymás után 
száraz? Hiszen még az idén sem lehetne tartani annyit, pedig 
jobb időjárást az ideinél Gödre nézve, de csak gondolni sem le
het.

És azután a fundus instructust, új épületeket, kutakat, ha 
NB. lehet ilyeneket ásni, miket, - ha valamire akarok menni - 
legalább is 50 m pengőre kell számítanom, ne méltányoljam te
kintetre?

Illusiók idejében vagyunk. Ez az illusió nem csak politicai, 
de még finantiális kérdéseknél is mindennapi. így például nem 
ismerek egy újabb idei haszonbérlőt, bármily jó gazda vala is 
egyébiránt, ki meg nem bukott volna. Kérlek mutass egy kivé
telt. A papiroson álló calculus gyönyörű, alapja üres. Ez most a 
meg nem szűnő théma. m/18-ra tehát sehogy se decidálhatom 
magamat, kivált mert se jó gazda nem vagyok, sem utánna kel
lőleg nem láthatok. Már hogy az általam proponált summáról 
magasabbra megyek-e, azt még nem tudom. Ez csak azon eset
re történhetne, ha én, a mennyiben a dolog egyéb kérdéseire 
nyerek megnyugtatást.

A 3-ik pontra nézve: Én magam fogok 6.ot fizetni azon sum
máért, mely leteendő lészen, így tehát tovább is azt óhajtom: 
számomra is 6-ra tétessék, s kivált miután - ha jól emlékszem - 
e tekintetben hajlandó látszottál lenni. Most eleinte igaz, min
den oldalról ajánlanak 5-tel, de csak rövid időre. Peregjen ez le, 
és érjen baj, nagy kérdés kapok-e 6-ért?

A 4.ik pontot illetőleg ezúttal nem mondhatok elhatározás
ról, de a fentebb érintett okok miatt hasonlólag Berthára van 
szükségem.

A 5.ik pontra ezek észrevételeim. Ha m/120 teszek le, én sem 
kívánnék kevesebb kedvezésben részesülni mint a Grassalk. fé
le Mássá, ha t.i. egy venné át a pusztát. Miután azonban minden 
árendális jövedelem nélkül nem lehetne számadásainkban fel
hozni Gödöt, késznek nyilatkozom a félévi árendát, de NB - a 
Dercsényi-félét Sz. Györgyiül Sz. Mihályig 1844. letenni: ha-
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nem értsük egymást: minden, termés, és az egész fél évi jövede
lem fejében e kívánalomtól nem állhatok el, s pedig a mely azon 
m/120-ban melyet letenni kész vagyok, belé van tudva az érin
tett termés és jövedelem, vagy ha ez nem volna így b/ mert az én 
árendám, ha lesz belőle valami, nem Sz. György, hanem Sz. Mi- 
hálytól 1844. kezdődik, és legfőképp azért, mert a mint az egész 
határ felhasználtatott az idén, méltó, hogy ezen csorba, melyet 
1845-ben fognék szenvedni, némileg kárpótoltassék, azon neta
lán! „plus” által, mely az idei termés és a még tartandó vásár fe
jében fogna bejönni.

A 6-ik pontra nézve hasonlólag nem kívánnék semmi elhatá
rozót tenni Bertha nélkül.

A 7.-ik pontra szinte Bertha.
A 8-ik hasonlólag.
A 9-ik pontot, noha szórul-szóra megkapád szerződési terve

met, úgy kívánnám módosítani, hogy az érintett két szigeten 
csak annyi fát legyen szabad kivágni, mint a milyen nélkül biz- 
tonsan fennállhat a két sziget. Ha évenként csak 10-ed részét 
volna szabad kivágni, nem lehetne azokat soha is kertekké mó
dosítani.

A 10-ik pontot illetőleg szinte Berthára van szükségem.
A 11-ik rendben.
Az átlalad beiktatott 12. és 13. pontot illetőleg ezeket jegy

zem meg.
A 12-iket nem értem, t.i. ha a feljebb vitelről birtokon kívül 

van szó, mert ebből azt is lehetne magyarázni, hogy az árendást 
fognák illetni, ezen birtokon kívüliség. Többnyire ha ez nem 
volna is így értve ... e kérdést sem merném absolválni B. nélkül.

A 13-ik pontot illetőleg azt hiszem, hogy ha jól fogom fel, 
inkább lemondanék az egészről, mintsem az árendális időszak 
„statust akarnék tudni a statusban.” E tekintetben tehát felvi
lágosításért fogok esedezni.

S most visszatérek az első pontra.
Ha jól emlékszem, szóval magad ajánlottad, hogy annak ide

jében, ha már meg fogunk valamiben egyezni, a kerületi tábla 
által az egészet átnézetni, helyben hagyatni és ezáltal minden
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veszély ellen biztossá fognád tenni. Ezt pedig, ha nem csal az 
emlékezet tehetségem azon scrupulus eloszlatása végett aján- 
lád, melyet érzettem és érzek most is, ha a Hegedüs-féle bajno
kok jutnak eszembe, mert váljon ezek nem fognak-e oly szerző
dés ellen protestálni, melyben nekem határozottan javítások en
gedhetnek? Már tisztelt Barátom, ha e tekintetben nem vagyok 
biztos, hogy t.i. olyféle Creditor és Procator kutyákkal nem lesz 
bajom, mint Hegedűs és Co. akkor fele áron sem kellene Göd. E 
tekintetben tehát hasonlóság, és mindenek előtt megnyugtatá
sért esedezem.

Ezeket, mennyire idő és helyszűke engedné elősorolván, ab
ban Veled tökéletesen kezet fogok, hogy t.i. jobbra vagy balra, 
de már elvégre hova hamarább valami oldalra el kell dűlni a do
lognak.

S most halljad e tekintetben gondolatomat. Én itt maradok 
f.h. 16., legfeljebb 17.-ig, és ebből nem eshetik egy napom is el, 
mert 100 dolgot kell itt végeznem, miután az idén alkalmasint 
nem jövök többé ide. 16.vagy 17-én Mosonyba megyek, ott Bert- 
ha leveleit találni remélem.

Már most, tisztelt Barátom, ha hiszed mai soraim után, me
lyek elég őszinték valának, melyek egyébiránt szinte nem mint 
ultimátumok tekintendők, hogy valamikép csak még is egyes- 
ségre léphetnénk, ez esetben várom soraidat. S írjál kérlek ide 
Sopronnak át . Én Berthát rögtön Mosonyba idézhetném, és ak
kor, mert idő vesztés nélkül csak szóval, vagy sehogy nem fo- 
gimk egyezhetni, vagy felmennék vele Bécsbe, vagy ha teljes
séggel nem távozhatnék Mosonyból Te lennél szíves jönni le Mo
sonyba és tán mindkét oldalróli siker koronázná ezen ügyben 
jövetelt.

E sorok, melyeket saját kezeimmel írtam, egyenesen szemé
lyedre számitvák. Személyedre, ki még tán kevesebbel lakik az 
illúsiók sphéraiban, mint én, és kivel ehez képest szólhatni.

Legvalódibb tisztelettel hű barátod.

Czenk szeptemb.10.1844. 
Széchenyi István
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Igen tisztelt Barátom.
E f.h. 13-án kelt becses leveledet ma vettem, mire sietve azt 

jelentem: hogy szives útmutatásod szerint cselekedve, ügynö
kömmel hova hamarabb értekezni és Neked Göd iránti „Néze
teimet” minél előbb megküldeni, vagy személyesen átvinni, el 
nem mulasztandom. Ki addig is további barátságodért esedez
ve, valódi tisztelettel és legőszintébb rokon érzéssel vagyok hó
doló hived.

Kis-Czenk. szept.15.1844.
Széchenyi István

Különösen tisztelt Barátom.
Czenkre küldött levelednek tartalma következtében, hogy t.i. 

Oktob.24-ig senkivel sem fogsz Göd iránt végezni, egy kissé 
hátrább tettem az idejövetel napját, és ekép csak e pillanatban 
érkeztem ide. Gondolhatod, mily meglepetve éreztem magam 
staféta által küldött soraidtól. A kést a nyakamon érzem. Ugyan 
mit feleljek most, miután alig marad csak egy pillanatom is, 
meggondolásra. Valóban kellemetlen helyzet! Ámde azt hiszem, 
nincs mit sietned Göddel, mert ha oly reflectans van, mint állí
tod, bizonyosan többet ád érte, ha én nem tartom meg. Ha tehát 
lehet, adj legalább annyi időt, mig emberem feljöhet ide Pestről, 
és én felmehetek vele Bécsbe. Ha meg nem tartom Gödöt, mint 
mondám, magasabbra verjük az illetőt.

A közölt summátul nem vagyok egészen idegen... ha többi
ben kedvezést nyerendek. Ne precipiáld tehát a dolgot.

Tudósíts néhány sorral kérlek, váljon fel hívjam-e embere
met st.st.

Sietve Széchenyi István.
Posony éjfél 1844. szept. 20.
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Különösen tisztelt Barátom!
Megvallom, bizony egy kissé nehezen esik, hogy Gödbűl oly 

igen nyakrafőrekép, mint történt, kimaradtam. Reád azonban 
hogy neheztelhetnék? Hiába: Dii sic voluere! És bajom az, hogy 
oly hatalmas versenytársam akadt! Mert ha ilyen nem akad, ám 
akkor „én szabom a feltételeket” midőn most Te szabád azokat. 
Az egész az, hogy Neked kedvezőbben esett a koczka, mint ne
kem, és ekép Neked gratulálni lehet, én pedig megnyugodni va
gyok kénytelen.

Egyébiránt, ha versenytársammal nem végezek - a mint hogy 
mindig bíztam Ígéretedben, hogy okt.24-ig semmiesetre ne 
concludálsz, és ha ezt nem irod tüstént felmentem volna Bécsbe, 
- meglehetel győződve, hogy helyzetedet méltányolván, semmi
esetre cserbe nem fogtalak volna hagyni, és ekép minden bi
zonnyal mind arra is ráállok, mire versenytársam köté le magát, 
mint most is ráállanék, ha van még idő, és lehetséges. Egy kis 
halasztás tehát, midőn nem ront a dolgon, segíthetett volna raj
tam. Ámde, mint mondom, úgy látszik nem kellett megtörtén
ni... és ekkép csak szerencsét kívánhatok Neked, tisztelt Bará
tom, hogy a gödi bonyodalomtul oly hatalmasan kibontakoztál!

Legyél meggyőződve, hogy azon tisztelet és rokonszenv, 
mellyel irántad viseltetem, sokkal mélyebb és őszintébb, mind 
sem valami idétlen véletlen, mellyet az események negéd fordu
lata szül, azt oly könnyen megkissebithetnék, ha bár felette ke
ményen sújtana is az utolsó.

Isten tartson jó egészségben és jó erőben, nekem pedig ezen
túl is maradjál jóakaróm, és jó barátom, mint én vagyok hű ba
rátod és hű szolgád.

Pozsony, Szép. 22. 1844.
Széchenyi István

Eddig a hat levél, melyek nyomára Vízvári Vilmos bukkant 
és amelyet - mint Göd története szempontjából fontos adalékot 
- az Almanach szerkesztő bizottságának átadott. Köszönjük!
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A levelekből Gödre vonatkozó új adatok birtokába is jutunk 
és megerősítést nyer néhány korábbi feltevés. A török megszál
lás alatt is fontos kereskedelmi helynek számított Göd és az is 
maradt a múlt század közepéig. Ugyanis itt tartották a legjelen
tősebb marhavásárokat, közöttük is kiemelkedő fontosságú volt 
az október 16-i Szent Gál napi vásár, amelyre a Tiszántúlról és 
a Bánságból hajtották fel a marhát. Ha a jószág nem kelt el, úgy 
a következő vásárig a gödi pusztán „fűbérért” legeltették. Egye
dül ez a forrás például 1773-ban 2060 forintot hozott.

Széchenyi érzékelteti a várható nagy gazadságpolitikai vál
tozást is, éspedig jobbágyfelszabadítással járó földmegváltásból 
esetleg elérhető bevételt a dunakesziektől.

Utal a nagy vetélytársára is. Valószínű az 1851-ben is bérlő 
Montreál hercegről van szó, aki után a Sina csoport következett, 
majd az első parcellázók a Lagrand-Dumonceau bank. A birtok 
térképe az 1996. évi Almanach borítóján látható. De ki volt 
Montreal herceg? Ki kellene deríteni!

Ebben az 1844-es esztendőben Széchenyi Istvánnak, a meg
fontolt politikusnak más dolga is volt. Három hónap múlva, ka
rácsony előestéjén tagfelvételeket tárgyalt a Magyar Tudós Tár
saság, Széchenyi István személyes elnökletével. Három hivatá
sos katonatiszt felvételéről volt szó: Mészáros Lázár huszár 
alezredes, komonkai Korponay János gránátos főhadnagy és 
Czetz János gyalogsági hadnagy személyéről.

Négy év múlva Széchenyi javaslatára Mészáros Lázár akadé
mikusból hadügyminiszter, Korponayból a miniszter segédtiszt
je, Czetz Jánosból a hadügyminisztérium vezérkari osztályának 
tagja, később Bem erdélyi hadseregének vezérkari főnöke lett.

Valóban legnagyobb magyar volt.
A Mária-Terézia korabeli első katonai felmérés alapján ké

szült térképen még csak a ma romos Kincsem csárda és a tőle 
északra néhány száz lépésre levő erdős dombocska, mint akko
ri temető látható.

Az a Göd, amiről Széchenyi tárgyalt a fentebb hivatkozott 
térképen látható, mindazzal amit a Mayerffy család alkotott.
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vagyis a pusztai kastély, körülötte a major épületei, a gödi csár
da és a szeszgyár, vagy ahogy Széchenyi írta: a pálinkafőző. 
Ezen az 1830-as évek végéről származó térképen már a mai 
nyomvonalon halad az országút és a majdani vasútvonal számá
ra kisajátított terület is látható.



94 G öd i A lm anach

Hosszú életem alatt sokat éltem át, 
sokat szenvedtem, de mindig helytálltam

(Dr. Varasdy Sándorné, gróf Zichy Henrietté 
visszaemlékezései)

Gróf Zichy Henrietté 1906. április 25-én született, Felsőgö- 
dön lakik maholnap 50 éve. 1998. novemberében Antal György 
Bálint felkereste lakásán és megkérte, mesélje el nekünk élet- 
történetét. A csaknem három órás hangfelvétel meghallgatása 
életem legszebb karácsonyi ajándéka volt, egyben egyik leg
szebb szerkesztői feladatom az anyag gazdagsága és a tér szűk 
volta miatt összefoglalni az Almanach olvasói számára. Utólag 
derült ki, hogy a második beszélgetés idején Horthy Miklós ked
venc foteljében ültem. Ugyanis a kormányzó gyakori vendége 
volt Zichy Frigyesnek egy kis tarokkra, beszélgetésre.

Bátorfi József

„A Zichy család a hagyomány szerint 
a honfoglalókkal érkezett. Erdélyben 
őriznek a XI. sz-ból erre vonatkozó 
feljegyzéseket. Óriási földbirtokokkal 
rendelkeztek, Erdélyben volt a senio- 
rátus. A leggazdagabb család fejének 
volt a feladata segíteni a birtok nél
küli családokat és a pártában maradt 
lányokat.
A Zichyek ősi magyarok. Perzsiából 
érkeztek. Nagyon nagy a család, mi is 
hatan voltunk. Az én apám is, aki 
1862. február 2-án született, Zichy 
Frigyes földbirtokos volt. Soha nem 

politizált. A család a XIV. sz-ban kapta a grófi címet és címert. 
A rang nemcsak a férfiakra vonatkozott, hanem a nőkre is, így 
rám is.
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Budapesten tanultam a francia nevelő apácák iskolájában, 
hét évig. A negyedik elemitől kezdve franciául tanultam min
dent, kivéve a magyar irodalmat és történelmet, a hit és erkölcs
tant. Apai nagyanyám morva származású grófnő volt, ezért ott
hon németül beszéltünk. Az első nyelv ez volt számomra és a 
magyar, a környezet miatt.

A század elején másféle iskolázás volt, úgyhogy én négy ele
mit és négy polgárit végeztem. Akkor még leánygimnázium nem 
is volt. Ezért jártam még négy felnőtt leányiskolát. A Villányi 
utcában volt a francia iskola, a „Notre Dame de Sión” . Az apá
cák csak franciául beszéltek. Ha magyar lány belépett a rendbe 
más országba helyezték. Folyékonyan beszéltem, de 90 éves ko
romra sokat felejtettem.

Az édesanyám Széchenyi Marietta, ükunokája volt Széche
nyi Ferencnek, a Nemzeti Múzeum megalapítójának. így déd- 
nagybátyám Széchenyi István. Széchenyi Ferencnek három fia 
volt Lajos, Pál és István. Én a Pál ágából származom. Üknagya
nyám Festetich Julianna volt. Széchenyi Pál első felesége angol 
volt, egyetlen kisfiával együtt korán elhalt. A második felesége 
gróf Zichy Ferraria Emilia volt. Itt sok gyermek született, a 
nyolcadik volt a nagyapám Széchenyi Jenő. Felesége lett Erdő- 
di Henrietté. Az Ő keresztnevét örököltem. Lányuk Marietta 
volt az édesanyám.

Zichy Ferrária Emilia nagyanyja angol királyi hercegnő volt, 
így egyenesági leszármazottja vagyok Stuart Máriának.

1968-ban kaptam egy levelet Angliából, melyben kérték csa
ládi adataim megküldését, mert kiadásra készítenek elő egy 
könyvet Stuart Máriáról. így most a III. kötetben ott a nevem.

Zichy lány volt Metternich herceg kancellár felesége is. So
kat egyengette a közeledést a kancellár és Széchenyi István kö= 
zött. Édesanyám anyja az erdődi Bakócz családból származott. 
Bakócz Tamás, Mátyás király barátja és tanácsadója volt. A ki
rály csinált belőle bíborost. Mikor meghalt II. Gyula pápa, Ba- 
kóczot is jelölték a pápai trónra. Nagybirtokos volt. Az olaszok 
olasz pápát akartak. Bakóczot barbárnak tartották, de ő mű
veltségével, gazdagságával elkápráztatta őket.
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Ott kapott római birodalmi hercegi rangot. Azóta hercegprí
más a magyar püspökök feje. Keresztes hadjáratra hívta fel a 
parasztságot, felszabadította őket, mert fegyvert csak szabad 
ember viselhetett. Hogy mi lett 1514-ben, mindenki tudja! 
Mindszenthy erőszakos eltávolítása óta pedig már nem herceg- 
prímás a mindenkori magyar katolikus egyházfő.

Erdődi nagyanyám nagyanyja Rákóczi Júlia, első Rákóczi 
Ferenc és Zrinyi Ilona leánya. Mint tudjuk fiúkat és leányukat 
elvették tőlük. A leány Franciaországban nevelkedett. Zrinyi 
Ilona révén Zrinyi Miklósnak, a költőnek és hadvezérnek is le
származottja vagyok.

Igaz magyarnak tartom magamat. Bennem összpontosult az 
ősök magyarsága.

Istenem, mennyire nem magyarok ma a magyarok. Bennün
ket puritánul neveltek. Csak semmi gőg! Jó leckét kaptam eb
ből, elég korán. Gyermekkoromban kértem egy pohár vizet a 
szolgálótól. Édesanyám meghallotta: „Eredj csak - mondta - 
hozzál magadnak! És hogyha kér a szolgáló, te menjél érte, 
húzd ki jól a vizet a kútból és tálcán hozd neki! ” Tilos volt a ká
romkodás, a csúnya beszéd. Tisztán, erkölcsösen neveltek. Most 
nehéz elviselni, hogy nincs korlát, hogy oda az erkölcs. Minden
ki lop, hazudik, betör. Azelőtt a vezérelv: Isten, Haza, Család! 
volt. Most a pénz, pénz, pénz. Pénzért mindent lehet. Nyomorú
ságba hozták ezt a szép Magyarországot.

Két világháborút éltem át. Az első végén ért életem legna
gyobb csalódása. Apám nem politizált, de három Zichy: János, 
Aladár és Rafael voltak a legnagyobb keresztény párt vezetői. 
1919-ben megtudták, hogy keresik őket a kommün idején. 
Akartak egy pert csinálni velük. Elmenekültek. Erre apámat 
akarták elfogni. Elmenekültünk Pestről a felvidéki birtokra. Ott 
is felbukkantak és már vitték akasztani a papot, a tanítót és a 
jegyzőt. Már csak apám hiányzott. Hiába kértük, könyörögtünk. 
Anyámat és nővéremet puskatussal verték le, engem és húgomat 
öt méterre rúgtak be a virágágyásba. Az mentett meg, hogy a fa
lu végén felbukkantak a csehek. Azután 1922-ben ők utasítot
tak ki bennünket Csehszlovákiából a magyarságunkért.
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1924-ben kötöttem házasságot Dr. Varasdy Sándor orvossal. 
Szombathelyen éltünk. Egymás után született három gyerme
kem. Emília, Ernő és Frigyes. Mindhárom gyermekem diplomás. 
Egyetemi tanárként mentek nyugdíjba. Gyermekeik követik a 
szüleik példáját. Nagy a család, ahogyan kell. Velem együtt 24- 
en vagyunk. Férjem 1896-ban született hétszilvafás nemesi csa
ládból. A nemességet Mária Teréziától kapták. Katona volt 
az első világháborúban. Az olasz frontról - ahol álló háború 
folyt -, hazajárt vizsgázni az orvosi egyetemre. Négy szakvizs
gát tett le. Egy évig volt MÁV körzeti orvos, majd az igazgató
ság főorvosa. 1939-ben számottevő család voltunk Szombathe
lyen. Én már fiatalon fizetés nélküli szociális munkát végeztem. 
Népkonyhán ebédet osztottam, rendezvényeket csináltam, a be
vételek mindig valamelyik gyermekintézményt gazdagították. 
Ismertek voltunk Vas megyében.

1939-ben felhoztak bennünket Pestre. Férjem a MÁV kórház 
adminisztratív igazgató főorvosa lett. Akkor épült a nagyon 
modern rendelő és a lakás is. Sándor itt volt igazgató 1948-ig, 
amikor a politika elbocsájtotta és munkanélküli lett. Ekkor jöt
tünk Felsőgödre lakni. Eladtuk szép szombathelyi házunkat. 
Abból vettük itt. Semmi keresetünk nem volt. Élelmiszerjegyet 
csak az kapott, akinek állása volt. Mi éheztünk. Akkoriban de
rült fény arra, hogy kevés az orvos.

Miránk megharagudott Bebrits Lajos, az akkori MÁV elnök 
már korábban. Egyszer 1948-ban meglátta a kórházban a fér
jem nevét kiírva, dühöngeni kezdett: „Ez a reakciós doktor, az
zal az átkozott grófnő feleségével, még mindig itt van? Azonnal 
kirúgni! II ” A MÁV nem látott erre okot. Áthelyezték a MÁV Bu
dapesti Igazgatóságához. Bebrits ott is utána nyúlt. A MÁV 
mégegyet lépett, áthelyezték a MÁV Dunakeszi Főműhelyébe 
üzemorvosnak. Itt is megtalálták. Egy este eljött egy művezető 
titokban. „Doktor Úr, reggel ne tessék jönni, röpgyűlés lesz és 
ott akarják kirúgni” . A férjem nem is ment el. Később behívták 
az igazgatóságra, ott közölték az elbocsájtás tényét és azt, hogy 
vádolják hazaárulással is.

Mi volt ez a hazaárulás?
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Már utaltam rá, hogy szociális munkát végeztem. Itt Pesten 
is. Amikor az oroszok bejöttek, sokáig eltanyáztak a MÁV Kór
házban is. A mi lakásunk lett egy parancsnoki pont. Bennünket 
kizavartak. Borzalom mi maradt utánuk. Mai ésszel fel sem fog
hatom, hogyan tudtak ilyen körülmények között lakni. A dolgu
kat ott végezték, ahol voltak. Minden tele volt emberi ürülékkel, 
kapcával, káposztalevéllel és a mi hivatalos iratainkkal. A hol
minkat elvitték, de el a kórházból is mindent. Nem maradt le
pedő sem, hogy széttépjük kötözésre. Én ismertem korábban a 
külföldi szeretetszolgálatokat. Elmentem a dán, svéd, svájci kö
vetségekre és kértem segítsenek. Jöjjenek ki nézzék meg. Megi- 
gérték a segítséget a többi pesti kórháznak is. Napokon belül 
jönni kezdtek a teherautók.

Hát ez volt a lepaktálás a nyugattal, ez volt a hazaárulás.
Kereset nélkül maradtunk. Kötöttem, hogy kis lisztet, cukrot 

vehessek. A kötött holmit lányom árusította Pesten. A férjem 
vitte be. A véletlen hozta össze a járási tiszti főorvossal. Segí
tett. 1950-től lett körzeti orvos, de először Alsógödön. Télen- 
nyáron fel a dombra biciklivel. Délben hazajöttem ebédet főzni. 
Férjem 4-kor jött, akkor ebédeltünk. Dr. Háden Pál után lett 
Felsőgödön körzeti orvos. Az Ady Endre utcától északra a Tavas 
doktor működött, a férjemé lett a másik oldal Bócsával együtt. 
A rendelés akkor a lakásunkon történt, ide jöttek a betegek. Az 
előszoba volt a váró, a mosdó a mi fürdőszobánk és a konyha a 
fertőtlenítő. Ugyanis a fecskendőket többször is forrázni kellett. 
Idegen segítséget befogadni tilos volt. 10 évig voltam takarító, 
laboráns, asszisztens és orvosi Írnok. Én mint osztályidegen - fi
zetést nem kaptam. Férjem utolsó négy évét betegen töltötte, 
három infarktus, egy agyvérzés, két embólia, két tüdőgyulladás. 
1970-ben halt meg félig béna állapotban. Én egész életemben 
szociális munkát végeztem. Pestre költözés után nagyon hiány
zott a tevékenység. Gyermekeim egyetemen, a férjem a kórház
ban. Az üres élet nekem nem felelt meg. Dolgozni akartam, de a 
férjem nem engedett.

1939-ben már plakátokon hívták munkára a nőket. Pótolni 
kellett a bevonult katonákat.
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Egyre-másra alakultak a szociális egyesületek. A legjelentő
sebbet Gróf Zichy Raffaelné vezette. Itt tanították a földbirtokos 
asszonyokat arra, mi a dolguk a rájuk bízott emberekkel. Töb
bek között, hogyan kell szervezni a „Kati nénik” munkáját, akik 
a szülőanyák ágyhoz kötöttsége idején ellátták a családokat.

Ezután a Bajtársi Szolgálat következett. Feladata a hadba- 
vonult férjek családjának a segítése. Kevés szakemberünk volt. 
Rendszeres felmérő munkát igényelt. Kevés volt a hadisegély, 
ismerni kellett a családok helyzetének változását. A Vöröske
reszt nem győzte a kérések, a problémák segítését. Én a Szent 
Vince Egyesület tagja voltam. Irodája egy kis helyiség volt a Fe
renciek terén. Ott voltam amikor az egyház megkapta a kérést. 
Az általános érseki helytartó, az esztergomi hercegprímás buda
pesti helyettese engem bízott meg, hogy a Bajtársi Szolgálatot 
egész Budapesten szervezzem meg. Az én általam készített 
nyomtatványokkal dolgozott a többi keresztény egyház is. Már 
élt az ökumené. A plébániákon a karitász vette kezébe a dolgo
kat. Az adatlapokat behozták a központba. Egyetlen fizetett 
munkatárs volt, egy titkárnő, gyors és gépíró. Mindenki más ön
kéntes volt.

És jött az első baj! A zsidóüldözés!
Mi szociális munkával foglalkozók nem tehettünk különbsé

get. Mindenki egyforma, aki segítségre szorul. Volt ekkor már 
külön irodánk a Veres Pálné utcában, de kibombáztak. A kapu 
helyén egy bombakráter volt. Ekkor az Actio Catholica orszá
gos központjában kaptam helyet. Az Actio Catholica a világiak 
apostolkodása. Öt szakosztálya van; szociális, hittudományi, 
irodalmi, iskolai és ifjúsági. Nekem a szociális osztályban adtak 
helyet. Az Actio Catholica központja a pápai hivatal. Ugyane
zen öt osztály van az egész világon a bíboros! központokban. 
Magyarországon is, minden püspökségen és minden plébánián, 
így vonták be a világiakat. Mind ingyen dolgozott. Velük csinál
tam a Bajtársi Szolgálatot is. Később, ahogy mentünk egyre bel
jebb a háborúba, jöttek a hadiözvegyek, árvák, rokkantak. Meg
alakult az országos Hadigondozó Szövetség. Bonczos Árpád ál
lamtitkár vezetésével tizenkét ember irányította. Hatot a sző-
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vétség adott, hatot a világi személyek közül választották. En
gem név szerint választottak be. Nagyon ismert voltam. A kato
likusok részéről az egyetlen szakember. Sok előadást, propagan
da beszédet tartottam az egész országban, még Kolozsváron is.

És most vissza a zsidóüldözéshez.
Az Actio Catholica központjában volt telefon. Csengett. Fel

vettem. Valaki azt modta például: „Szerb u. 4.” Rögtön öltöztem 
és mentem. Ott találtam a kapuban egy kicsi babát, rendszerint 
pólyást vagy kisgyermeket, akit nem lehetett kikérdezni. Elvit
tem a rendőrségre. A rendőrkapitány a saját szobájába engedett 
be. Behívott egy rendőrnőt, aki onnan végigtelefonálta az árva
házakat, hogy hol van hely? Ott hallottam, hogy pl. Maglód! úti 
árvaház. A kapitány utasította a rendőrnőt, vigye oda a gyerme
ket, én meg vissza az Actio Catholicába. Rögtön szólt a telefon: 
„Szerb u. 4.”? Én meg: „Maglód! úti árvaház” ! Letette a kagy
lót, el volt intézve.

Mit jelentett ez? Egy kisgyermekes zsidó asszony, aki tudta, 
ki az ügyeletes rendőrparancsnok aznap, aki engem beenged az 
irodájába és nem várakoztat az előszobában.

Ő mondta: Szerb u. 4., én mondtam Maglód! út, és minden 
rendben lett. Ha a fiatal anya visszajön, akkor tudja, hol kell 
keresni a gyereket. Tudta a dátumot. Ha átvitték a kicsit más
hova, kikönyvelték és az új helyen bekönyvelték. Meg lehetett 
találni. Na de én a fejemmel játszottam. Néha egy délelőtt há
romszor is. Tartott, amig ki nem találták a gettót. A nyilas ura
lom alatt már nem ment a dolog.

Bejöttek az oroszok és én ott voltam a lány munkatársaim
mal együtt. Az új kormánnyal jött a Nemzeti Segély szervezet. 
Sok pénze volt. Gerő Ernő felesége nagyon csúnya szájú, de rop
pant okos nő volt, aki túllátott a dolgokon. Amit elhatározott, 
mindent keresztül vitt, még ha engedményeket is kellett tennie. 
Vidékről jött Pestre, onnan, ahol volt élelmiszer. Pesten pincé
ben voltunk, nem volt mit enni. Nem volt felhozatal. Ha volt is 
egy-egy parasztszekér, a város szélén elkapkodták, amit hozott. 
A kórházban is nagyon kevés volt az élelem. Bab, borsó, rizs
liszt. Ebből készült a nudli. Nem lehetett elharapni.
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Gerőék elhatározták, hogy a gyerekeket leviszik vidékre, 
ahol majd önkéntesek feltáplálják őket. Nem ment a dolog. A 
lakosság nem hitt a pártnak. Nagyon jól emlékezett mindenki, 
hogyan fogdosták össze a polgári lakosságot és vitték a Szovjet
unióba az oroszok. Ez még közel volt. Amikor Gerőné meghir
dette a dolgot, azt mondták az emberek; elviszik Oroszországba 
a gyerekeket. Inkább vitték vissza őket a pincébe. Gerőné akkor 
összehívta az egyházakat, kérte szervezzék meg a dolgot. Az 
utaztatást és az utazás alatti élelmezést az állam fizette. „Ma
guk szervezzék meg, én fogok fizetni.”

Hát ennek lettem az országos vezetője.
Megszerveztem az egész országban, a püspökségeken, az Ac- 

tio Catholica igazgatókon keresztül. Tizenötezer gyereket vit
tem vidékre, saját kezűleg. Az egészet átvettem a Nemzeti Se- 
gél3d;ől. Volt két vasúti szerelvényem. Nemcsak katolikus gyere
keket vittem. A célpont mindig egy-egy város volt. Sopron, 
Szombathely, Kaposvár, Szolnok. A városok központjából vitték 
azután tovább, tájolva vagy húsz faluba a gyerekeket. Óriási 
szervezés volt. Úgy kellett csoportosítani, ahogy kérték: ide két 
fiú, öt lány, oda három lány, nyolc fiú stb. Össze kellett állítani. 
A gyerekek nyakán cédula, hová megy! Ahol megállt a vonat, 
ott leadtuk az odairányított gyerekeket. Az első szállítmány 
Makóra ment. 160 gyerek. Az állomás messze van, feldíszített 
fogatokkal jöttek értük, kerékpárok kísérték a kocsikat. A ko
csira ültetett gyerekek többsége nem is látott olyan fehér kenye
ret, amelyből óriási szeleteket, házi disznózsírral megkenve, új- 
hagymával adtak fel nekik az asszonyok. Óriási élmény volt. 
Falták.

Üresen jöttünk vissza. Minden héten ment vonat valahová. A 
mozdony, a vagon sokszor volt veszélyben, mert az oroszoknak 
is kellett volna. Nem engedtem, imponált nekik, hogy ellensze
gülni mertem.

Egyszer télen, 16 fokos hidegben Kaposvárra vittem 120 gye
reket. Tejszerű köd ereszkedett le. Az érkezést 15 órára tervez
tük. De nem tudtunk haladni rendesen. Volt, hogy a fűtő a moz
dony előtt ment gyalog. Ő látta a szemafort, őt pedig a moz-
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donyvezető. Ha a vonat megállt, a kerekek odafagytak. Éjfélre 
érkeztünk meg. Csak az állomásfőnök irodájában volt meleg. 
Ott várt a plébános és a zárdafőnök. Kérdezték, mi lesz? Sem
mi! A gyerekek már vacsoráztak, alszanak a vonatban. Majd 
reggel 9-re visszük őket a zárdába szétosztásra. Nagy felelősség 
a sok gyerek. Már második éjjel nem aludtam. Jártam a kocsi
kat. Nem alszanak-e az inspekciósok. Gondoltam ez egyszer én 
is lepihenek. Már-már elaludtam, amikor rohannak értem; „Itt 
egy orosz tiszt, el akarja vinni a mozdonyt, már le is kapcsolták 
a vonatról.” Akkor másképp néztek ki a vasúti kocsik. Az ab
laküveg helyén falemez volt, a padló lyukain a gyerekek szá
molták a talpfákat. Ha nincs fűtés, azonnal beáll a fagy. Odaáll- 
tam a mozdony elé.

Jött az orosz a „gitárral” . Én beálltam a sinek közé és két ke
zemmel átfogtam az ütközőt. Rángatni kezdett, de nem tudott 
kirángatni. Nekem szegezte a géppisztolyt. Megfagy a 120 gyer
mek, nem adhatom oda! Csak az életem árán. Edzett voltam, el
tűrtem a fenyegetést.

Húsz percig kiabáltunk. Közben köd, olmos eső, a levegőben 
fagyos jégtűk. Végül az orosz legyintett és elment. Nem tudtam 
kibújni, mind a tíz ujjam odafagyott. A vasutasok lehelete me
legítette fel. Az állomásfőnök hozott gyorsan egy stampedli kis
üstit. Borzasztó erős volt.

így történt a vonat megmentése.
Náthát sem kaptam, de reggel, amikor ki akartam adni az 

utasítást, nem jött ki hang a torkomon. Azelőtt sokat énekeltem, 
azóta soha többé, tönkrementek a hangszálaim.

Öt napig nem tudtam meg sem szólalni. Ez is volt egy élmény 
az oroszokkal.

Többször voltam életveszélyben. Az oroszok bejövetele után 
hamarosan jelentkezett újra a Nyugat, hogy hozná a segélyeket. 
Kaptuk a csomagokat mindenhonnan a világból. Már visszafelé 
hoztam a gyerekeket, amikor távirat jött Amerikából. Spel- 
mann, New York bíborosa alá tartozó A.C. szervezet értesített, 
hogy az amerikai katolikusok gyűjtéséből küldenek negyed
évenként harminc vagon élelmiszert és félévenként 30 vagon ru-
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haneműt. Az egyházi vezetőség a hírre összehívta az elnökséget. 
Én lettem az egyetlen referens, de azonos joggal. Úgy döntöt
tünk, hogy nem mi osztjuk szét, hanem a plébániák útján része
süljön belőle minden rászoruló.

Miután az oroszok bejöttek, a főváros népkonyhákat nyitott. 
Ezt a munkát Vass Zoltán kormánybiztos vezette. Elmentem 
hozzá megkérdezni, mit tehet a katolikus egyház, hogyan kap
csolódhatunk bele? „Tessék! - mondta, - nyissanak konyhákat” .

A zárdákban voltak nagy üstök, Vass Zoltán engedélye alap
ján elkezdtük a főzést. Egy-egy hétre adtak élelmiszert. Vass 
Zoltán azt mondta: „Én a maga apácáinak minden engedélyt 
megadok, mert az apácák nem lopnak, hanem inkább hozzáad
nak.”

De miből adhattak az apácák hozzá?
A vatikáni követ, a nuncius, a Szentatya utasítására még az 

oroszok beérkezése előtt egy nagy összeget adott élelmiszer tar
talék beszerzésére. Azt lehetne majd szétosztani. Volt olyan ház 
is - a pápa védelme alatt -, amely zsúfolásig tele volt zsidókkal. 
A hajuk szála sem görbült meg.

A helyettes nuncius, egy zseniális jezsuita, práter Reile tar
tós élelmiszereket vett és ezeket jó előre a zárdák pincéiben el
raktározta. Hát ebből pótolták az apácák.

Amint a főváros megszüntette a népkonyhákat, elhatároz
tuk, majd mi folytatjuk az amerikai segélyből. 126 konyhán 
1500 embernek főztünk naponta, éveken át. A végén már 146 
munkatársam volt. Az amerikaiak Bécsnek is küldtek. Náluk 
volt a delegátus. Egy nap felhívott: „Három hete kaptunk har
minc vagon élelmet és még csak nem is reagáltunk rá” . Azt vá
laszoltam: semmit sem tudunk róla. A sok népkonyhához sok 
szakember kellett. Közülük a katolikusokat már kidobták, mi 
alkalmaztuk őket. Ők ki tudták számítani, hogy miből mennyi 
kell a sok embernek naponta a szükséges kalóriához. És mi há
rom hete nem jelentkeztünk. Majd még visszahív. Meg is tette. 
Közölte is, hogy három hete, csütörtökön reggel 8.30-kor He
gyeshalomnál a 30 vagon átlépte a magyar határt. Keressem 
meg. Minden minisztert ismertem, de a portások már nem en-
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gedtek be sehol. Újra hívott, jött volna a delegátus, de nem ka
pott magyar vízumot. Felhívott az amerikai misszió vezetője és 
közölte, ide is jön egy amerikai kék parolis szociális tiszt. Ő lett 
a mi delegátusunk. El is hozta, át is adta a megbízólevelét. Más
nap mentünk a külügybe, mert hát amerikaiak voltak.

Igen itt a küldemény, de Bebrits elirányította - kaptuk a vá
laszt.

Eljött a hercegprímás és fényképek készültek arról, 
hogy megkaptuk a küldeményt. Ez a kép megjelent 

minden újságban Amerikában és Európában.

Ez volt a bizonyíték a világnak. Es ettől fogva újra jöttek 
a küldemények. Itt van Thomas J. Fox delegátus, 

és Kühler atya is a szállítási osztály vezetője. Neki még 
három teherautót is küldött.
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Thomas J. Fox delegátus, találkozik a magyar egyházi 
vezetőkkel és a szolgálat munkatársaival.

Ez itt a Szent Vincések konyhája. Itt az embléma: „az amerikai 
magyarok segélyszolgálata. ”
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A címzett Mindszenti bíboros

Balról: Mindszenti bíboros, Fox és a szép fiatalasszony 
Gróf Zichy Henrietta az A.C. ügyvezető igazgatója
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Elláttuk az óvodákat, iskolákat, napköziotthonokat és a kór
házakat. A prímás ünnepi nagymisét hirdetett a Bazilikában. 
Erzsébet napján, az amerikaiak tiszteletére. Engem jelöltek tol
mácsnak. Amennyi kellett, annyit tudtam, de nem voltam hiva
tásos tolmács.

Az amerikai meghívta reggelire a Gellért Szállóba a herceg- 
prímást. Ezt nem is fordítottam le a főpapnak, de az amerikai
nak elmondtam, hogy a bíboros nyilvános helyen nem étkezik, 
hanem itt bent a sekrestyében lesz munkareggeli, ami egyben 
ebéd is. Megsértődött. Ünnepi nagymise volt. Én nem tudtam 
felöltözni, mivel minden holmimat elvitték az oroszok. Húgom 
szerzett egy kabátot, amit nekem ajándékozott, sapkát a ház- 
mestemé adott, de cipőm sem volt, csak egy lyukastalpút hagy
tak meg. A delegátus látta ezt a lyukas talpú cipőt. Figyelmez
tetett, hogy beteg leszek. Mondta azt is, hogy több ezer pár ci
pőt küldtek, de bizonyára derogál a grófnőnek ilyet hordani, 
mert csak méret utánihoz van szokva. Kiabált velem, de én már 
régen tudtam, hogy aki kiabál azt hagyni kell. Azután nyugod
tan elmondtam neki, hogy azért járok lyukas cipőben, mert 
nincs másik, de van egy hercegprímási rendelkezés, miszerint 
aki a karitaszban dolgozik, az semmit sem kaphat. Másnap ki
ment Esztergomba és mindent elmondott a prímásnak. Ekkor 
azután jött egy aláírt levél, a prímás feloldotta a tilalmat, vagy
is Erzsébet napkor és karácsonykor a karitaszban dolgozók is 
kaptak némi ruhaneműt és három kiló élelmiszert.

Eljött az a pillanat is, amire a legbüszkébb vagyok. Ekkor 
mondta másodszor a hercegprímás - akinek boldoggá avatása 
folyamatban van -, hogy okos vagyok. Az egyik volt a papok ét
kezési tilalma, a másik a kirekesztés az ajándékcsomagból.

A szállítmányok jöttek. A pecséteket levette a vámhivatal és 
máris rakodhattunk. De erre pénzünk nem volt. Megszerveztem, 
hogy jöjjenek egyetemista fiúk, a Kálót tagjai, a Szent Imre kol- 
légiumosok rakodni. A hirtelen jött szállítmányt éppen elkezd
tük rakodni, amikor a MÁV egyik vezetője közölte: hat óránk 
van a kirakodásra, mert az osztrák vasút kéri vissza a kocsikat. 
Ma is lehetetlennek tűnik harminc vagont kirakni 6 óra alatt.
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Amikor a már ott dolgozó fiúknak elmondtam, elrohantak és 
mind hívta a barátját. Megállás nélkül ment a rakodás. Meg
szerveztem: egyik ajtón be, a másikon ki. A 29. kocsiban voltak 
a gyerekek, amikor rájárt hajszál pontosan a mozdony a vonat
ra. A gyerekek kidobálták menetközben a csomagokat, de egy 
vagon odaveszett - gondoltam én. Majd jött egy öreg vasutas, 
seprűvel, lapáttal és nagyon morgott a sok papírszemét miatt. 
Már kotorni kezdtem a zsebemben, hátha tudok neki adni egy 
kis borravalót. Amikor mellém ért csendben súgta: „Tessék a te
herautót a tizenhatos kapuhoz küldeni.” Ott volt a vagon rako
mánya. A vasutasok kirakták. Rajta egy kővel lenyomva a lel
tár. Egyetlen konzerv nem hiányzott. Én nem tudtam kinek há
lálkodni.

Belekiabáltam a levegőbe: „Vasutasok, köszönöm a szegé
nyek nevében!”

Bebrits rettenetesen dühös volt, hogy most sem maradt neki 
semmi. Óránként kért jelentést. Mesélték: mint egy felbőszült 
oroszlán rohant fel és alá az irodájában: „az az átkozott grófnő 
az ördöggel cimborái.”

1946-47-ben jelentkeztek a dánok azzal, hogy gyerekeket 
vinnének ki. Ott mindenki református és ők elsősorban refor
mátus gyerekeket vittek volna innen kicsit felhizlalni. A refor
mátusok szolgálata kicsiny volt, nem tudtak a feladattal meg
birkózni. Az Actio Catholica igazgatója, Mihalovits prelátus el
határozta, hogy segítünk. Megcsináltuk. 2500 gyereket vittem. 
Három vonat Dániába, kettő Belgiumba. Készen voltak a hol
landusok is, de a kormány már nem engedte ki a gyerekeket. 
Jött a holland vöröskereszes vonat, nem engedték be.

Azt mondták, nincs rá szüksége a magyar gyerekeknek.
A gyerekek nyakában cédula lógott. Útlevélnek hívták. Min

den adatuk rajta volt. Az is, hogy honnan jött és külföldön hol 
várják. Előírás volt, mindenki hozzon egy pokrócot, egy kisván- 
kost és egy váltás ruhát. A régi csoportkép szerint csak egy gye
reknek volt. Egyszerre 500 gyerek utazott. Óriási volt a felelős
ség, a szétlőtt országokon utazni keresztül. Induláskor legalább 
5000 ember búcsúztatta őket és hazatéréskor ugyanennyien vá-
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rakoztak. Baj nélkül megérkeztünk. Én voltam a vonatparancs
nok. Cserkészek álltak sorfalat. A prelátus idegeskedett a tömeg 
láttán: „Éjfélig fog tartani, mire szétosztják a gyerekeket.”

De nekem volt egy módszerem. A vonat sorrendje a követke
ző volt: mozdony, szeneskocsi, kalauzkocsi, konyhakocsi, a 
konyha raktára, a mi raktárunk és ezután a 12 kocsi a gyerekek
kel. Győrből telefonáltam a Keletibe, hogy ez a sorrend. Ott az 
állomásfőnök kiszámolta, hogy pontosan hol fog megállni az 1, 
a 2 stb. számú gyermekszállító kocsi. Közben a gyerekét váró 
szülő már kapott egy levelezőlapot, miszerint örömmel értesí
tem, hogy Pistike nevű kisfia csütörtökön 3 órakor érkezik a 
Keleti pályaudvarra és az l.sz. kocsiban lesz átvehető, ezen le
velezőlap felmutatásával. Az állomásfőnök a kocsiszámokat fi- 
gyelembevéve felállította munkatársaimat minden vagon egyet
len ajtajához.

Jött a vonat, mire megállt, a rengeteg szülő szépen összecso
portosult a kocsiszám szerint. Felálltam a kocsilépcsőre és kiad
tam a parancsot, ki lehet adni a gyerekeket.

Jött a szülő a levelezőlappal a kezében Horváth Pistikéért az 
első kocsihoz. Megkapta a levelezőlap fejében. Egyetlen óra 
alatt végeztünk.

Dániában az ottani szervezet vette át, ahogyan előre levélben 
megírtuk. Az „útlevélen” rajta volt, honnan jött, hová megy, 
melyik kocsiban van, melyik kocsiban fog visszajönni. Egy 
egész vagon gyereket egyszerre vett át a segélybizottság és vit
ték tovább és így adták fel őket visszafelé.

Nagyon értettem ezt a szervezést. Soha semmi baj nem volt, 
de izgalom volt bőven. Öt vonat volt, ebből négyet én vittem és 
hoztam. Szívós munka kellett az előkészítéshez is. A nyugati or
szágokban megszálló szektorok voltak. Az orosz zóna az auszt
riai Enns városáig tartott, azon túl amerikai zóna volt.

Németországban három zóna: amerikai, angol, francia. 
Ennyi határ és útlevélvizsgálat. Kellett magyar kiutazási, oszt
rák átutazást, orosz zóna engedély, német átutazást, amerikai, 
angol, francia zóna engedély és még belga vagy dán beutazási 
engedély. Ez megannyi követséget vagy missziót jelentett. A
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nyugatiakkal nem volt baj, de az oroszoktól soha nem kaptuk 
meg idejében. A gyerekek meleg ételt kaptak útközben. A fővá
ros adott ételtermoszt és személyzetet. Kakaó, zsemle, főzelék. 
Amerikai konzervekből leves, főzelék, hús. Minden gyerek ho
zott magával egy bögrét, egy kanalat és egy kistálat.

Kiérkezés után én csak egy napot töltöttem kinn.
Másnap már hoztuk vissza az előző szállítmányt. Dániában 

három hónapos, Belgiumban fél éves volt a turnus. Kis szerve
zőirodáik voltak, segítenem kellett. Az utolsó vonat 1949-ben 
ment. Amint a hercegprímást bebörtönözték, megszűnt az iroda. 
Minden megszűnt. Az utolsó harminc vagon élelmet már nem 
engedték szétosztani.

Jöttek a békepapok, akik nem kedvelték Minszenthy szigo
rúságát. De kényszerítették őket a békepapságra.

Egyszer keserűen szóltam egy békepapról, akit korábban na
gyon sokra tartottam, erre azt felelte az a fiatal pap, aki sokáig 
munkatársam volt, hogy ne siessek az ítéletemmel, nem lehet 
mindenki mártír, de nézzem meg, hogy az illető nem nyújtott 
kezet senkinek és ez azért van, mert sebes a keze, de a lába is, 
mert fejjel lefelé megfeszítették és átszegezték a végtagjait, de 
nem tudott meghalni, nem lett vértanú, életben maradt és béke
pappá kényszerítették.

Azután engem is kirúgtak három perc alatt. Azonnal el kel
lett hagynom az irodát.

Ezután jött a nehéz idő.
Férjem munkanélküli. Itt a ház körüli kertet műveltem, ba

romfit tartottam. A felsőgödi templomnál volt a piac, onnan 
hoztam a hátamon az eleséget a csirkéknek. Később a rendelő
ben dolgoztam és úgy kertészkedtem.

Gyerekeinknek is gondjaik voltak a „rossz” származásuk mi
att, de tehetségesek voltak és zenei vonalon helyezkedtek el. Itt 
voltak az unokák. Kötöttem és dolgoztam a rendelőben.

Lányom Varasdy Emmi, nyugdíjas professzor, korán férjhez 
ment Zemplényi Kornél zongoraművészhez. Lányom korrepeti
tor lett. Sok nagyszerű énekes, mint Tokodi Ilona, Kincses Vero
nika művészetét segítette. Hetven éves koráig tanított a főisko-
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Ián, de még ma is tanít, mégpedig korrepetációt, zeneirodalmat, 
mint óraadó tanár. Végül is egymaga nevelte fel három gyerme
két.

Itt a falon a képek helyén csak szögek vannak. Kamarás dok
tor nemrégen beküldött a kardiológiára. Amig ott feküdtem, ide 
betörtek. Teljesen kiraboltak.

Tizenhat festményt vittek el.
Édesanyám nővére, Erdődi Gyuláné, az Emmi festette őket. 

Egyetlen tájkép maradt meg, mert az üveg védte. A képeket el
vitték, a kereteket itt hagyták. A tizenkét személyes herendi 
készletet, a teljes családi ezüstöt. Csak egy kés, villa és kiskanál 
maradt meg, ami velem volt a kórházban. A késpengék még 
acélból voltak, ezért a gyümölcshöz külön ezüstpengélyű kések 
voltak. Volt egy gyönyörű fehér márvány mellszobor, a lourdesi 
Szűz Mária. Mindent becsomagoltak a damaszt térítőkbe és 
ágyneműkbe.

Gyerekeimtől kaptam ágyneműt.
Mindent elvittek, amit érték volt. A rendőrség nyolc és fél

millió forint kárt állapított meg. A biztosításom a szakember 
szerint régi volt, ezért összesen százezer forintot kaptam csak.

Azután mégegyszer kiraboltak. Akkor is kórházban voltam. 
Felfeszítették a hátsó ajtót és akkor leszedték még a falról a ré
gi herendi tányérokat is és a porcelánokat a szekrényből. A ti
zennégy régi tányérért nyolcvanezret fizetett a biztosító. Csak 
az maradt meg, amit nem értek el.

Mindent elvittek, teljesen kifosztottak. Csak az emlékek, 
azoktól nem tudtak megfosztani.
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A férjem nyugdíja részfoglalkozás utáni volt, és én annak fe
lét kapom, most húszezer forintot. A család támogat.

Milyen érdekes, hogy én aki egész életemben csak adtam, 
most én vagyok a szociálisan megsegített.

Ingyen kapom az Önkormányzattól az ebédet és még a 
gyógytornászt is, mert tavasszal combnyaktörésem volt, megsé
rült a gerincem is, és ezért bénul a mozgató ideg.

Kilencvenkét éves vagyok. De az agyam még működik. 
Rosszul hallok, nagyon romlik a szemem.

A jobb szememmel már húsz éve nem látok, a másik szemem 
is bevérzett és az a rész elhal. Kapok egy szúrást és már baj van. 
A bal szememnek is csak a fele működik. A TV kép bal fele sö
tét. Mindig mozgatnom kell a fejemet, hogy lássak. Ez a nagyí
tó is emiatt van ráépítve a szemüvegemre, de így is az olvasás
hoz csak két betű fér bele.

Van itt egy-két dokumentum. Megmutatnám, mert hiszen 
nem láttak még ilyet. A festegető Erdődi nagynéném igen gaz
dag volt. Nem adott el képet, nem abból élt. Kiállításai votak 
Bécsben és Szombathelyen. Olyan sok pénz jött be a tárlatok 
után, hogy Vas megyében egy leégett falut ebből állítottak hely
re. Minden paraszt kapott még egy tehenet, egy disznót, két tyú
kot, egy kakast, valamint pénzt a bútort megvenni. Már nem tu
dom a falu nevét, de azért kapta a kiránynétól az Erzsébet ren
det. Itt az oklevél. Ferenc József feleségének aláírása van rajta.



114 G ödi A lm anach

W i r

lisabeth
«BB <t»ll?8#«8lirti Müísmii a»B #ísíifrmrlllni|ín bbb lapr«, títere.

í 'G t i l i .ñ n i  nn it Iß j t o m n ' i f n  i . & . i . ,

líwla kttirkísírliebs sal kiíti|ltl Majesti IIME J0IIRI l. plarst ierzaja tí layen

IMtérLMm ARiSdiiiy-i; Av*i L\<. »IwtM. c'iavKw.d

i8 wutte?s Íííi. Wlf i‘ß̂  tiSilfS. (rii aor Ítí-lffljjystí fni«t?niii''<*»ícií Vtetintí ¿ei Irnli»« Kr«v.i »fUJlVire 
iÁ^xfft Steíitew- Ibíi?» üá  Abifíprsbw i» úa<l'*i « »if li«-lfWíi íUílneh 'las líir »ítef íJrdfmi4iea an der
haWíi h it dfr n̂ßt tt Inte «id venete 1 laf< sxt at laierban <mit aá 4ir>ii Atlachl Htí fñmiiLiditnl ftttsfs Oidets 
'•^fdáí M  W i t r e .  8 »d  t e  t e f l w t e  5 r t e i- '^ * « 'i  'tadw ilfW B  A u '4  w í l t e  ¿ d ’' . «  Faü? i b a s  A y í-M s ' «a* i lrd t tt s jf l 'ín i » « i b m  i i t e i  M er 

'  '• ■ -  ■ '  i| w n i a .é iB i H  t e  t e i l t e  » - n i A l i i  w t e l U t d
••kgaíM íiimiW iritm*»««»^ C^W -.v ».k »  ä . -

£íá&- -
Ailetóohst eijäne® Saehie

.̂.■r»eü-alar«i|.tn,k™z-jnl6r>s



G ödi A lm anach 115

Ha valaki régi nemesi családból származott, akkor a férfit 
udvari kamarási rang, a hölgyet csillagkeresztes hölgy cím illet
te meg, ha kiérdemelte. Nagy uvari rendezvényekre hívták meg 
őket. IV. Károly koronázására édesanyát és édesapát is beren
delték 1918. július 23-án.

Itt van az édesanyám csillagkeresztes hölgy kinevezése 1900- 
ból Mária Jozepha aláírásával. Itt van édesapám kinevezése 
1887-ből, Ferenc József aláírásával. Az oklevéllel járt a kama
rási kulcs is, ami aranyból volt és mindjárt vissza is vették, csak 
egy másolat maradhatott meg. És ezt úgy kellett a frakk hátsó 
zsebében elhelyezni, hogy a frakk két szárnya között kilátsszék. 
Az oroszok ezt a kulcsot is kettétörték és „bevizsgálták” .

A legnagyobb kép édesanyám bátyját ábrázolta. Ő volt az 
utolsó nagyváradi püspök a régi Nagy-Magyarországon. A 
Krisztus rend nagykeresztjét is viselte. Ez a kép is elveszett. Van 
nekem is itt két megőrzött emlékem. Áldást kértem a mostani 
Pápától. 1981. március 14-én történt az aláírása. Ez mindenem, 
ami megmaradt és egy levél, amelyet nekem írt személyesen 
Mindszenthy hercegprímás 1947. április 12-én, amelyben meg
erősít az Actio Catholika országos szakosztálya szociális irodá
ja ügyvezető igazgatói státuszomban.
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Hálás vagyok, hogy hosszú hallgatás után van, akit érdekel 
az életem. Mindig katolikusok voltunk, azok vagyunk ma is. 
Többször is kiálltam a hitemért. De az egyház már nem törődik 
velem, hiszen már nem élnek azok, akik ismerték az életemet. 
Most nem vesznek rólam tudomást.

Amikor Mindszenthyt bezárták én egy veszedelmes valaki 
lettem, olyan lettem, mint egy leprás. Ha találkoztam egy kato
likus pappal, gyorsan átment az utca másik felére, hogy ne kell
jen köszönnie. Mert akkoriban azt mondták, mint az apostolok
ról Krisztus megfeszítésekor, hogy „te is azok közül való vagy” . 
Péter is megtagadta. Nem mindha párhuzamot akarnék vonni, 
de mióta itt élek és ennek bőven ötven éve, egyetlen plébános 
sem látogatott meg. Egyiket sem ismerem. Amig bírtam, mindig 
jártam a templomba, amig bírtam, amig láttam. Mióta nem lá
tok - már nyolc éve - azóta nem voltam kinn az utcán. Nem lá
tom a jelzőlámpát, nem látok le a földre. A járdán elestem és el
törtem a karomat. Senki sem vett rólam tudomást. Régen, ha 
volt kilencven éves hívő, kimentek hozzá meggyóntatni, meglá
togatták. Most maguk az elsők.

Jobbról balra: Gróf Zichy Henrietta, dr Kamarás Attila, 
Bátorfi József
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Mindszenthy bíboros a férjem másodfokú unokatestvére 
volt. A nagyanyáik voltak testvérek. A bíboros engem a kereszt
nevemen szólított. Ha tolmácsoltam neki, a hivatalos rész után, 
mindig érdeklődött: kinőttek-e a gyerekek fogai stb. Minden ér
dekelte. Én nagy híve voltam, tényleg csodálatos ember volt. 
Egyszer jött egy ír delegátus, aki valamiért nem kedvelte a prí
mást. Egész úton Esztergomba arról beszélt, hogy ő bizony nem 
fog neki kezet csókolni, örüljön a prímás, hogy kezet nyújt ne
ki.

Aggódtam, hogy fogom fordítani gorombaságait. Mikor be
értünk Esztergomba, bevezettem a prímás kis egyszerű dolgozó- 
szobájába. Az volt a szokása, hogy állt a szoba közepén, komoly, 
de jóságos arccal várt a delegátusra. Egy lépést tett előre. A 
pukkancs diplomata pedig féltérdre ereszkedett, megcsókolta a 
gyűrűt és semmi rosszat nem mondott. Szelid lett, mint a bá
rány és ehhez elég volt a prímás egyetlen pillantása.

Sokakban az a vélemény alakult ki, hogy kár beszélni, bele
lát a gondolatokba. Jóságos volt.

Lányom több hangversenjd adott a leégett alsógödi templom 
felépítésének elősegítésére.

Érdekes látvány a gödi új oltárképen Apor püspök és Mind
szenthy. Apor idősebb unokatestvérem. Gyerekkorában úgy 
hívtuk: Kapor. Gyulán nevelkedett, de ha vizsgázni feljött Pest
re, mindig nálunk ebédelt.

Két másik szentté avatási pör is folyik. Az egyik Mind
szenthy, a másik Batthyány-Strattmann László, aki világhírű 
szemorvos volt. Körmenden élt. Saját kastélyát rendezte be kór
háznak. Soha senkitől pénzt el nem fogadott, a szegények orvo
sa volt. Legidősebb lányával egy osztályba jártam.

A régi horvát prímást most avatják boldoggá, mert börtön
ben halt meg. Mindszenthyt 1956-ban kiszabadították az alsó
petényi Almássy kastélyból és vitték Budapestre.

A hír hallatán felmentem a felsőgödi postára és akartam kül
deni neki egy táviratot, amelyben felajánlom a szolgálataimat. 
A posta nem vette fel. Ha felvette volna, most mindezt nem 
tudtuk volna megörökíteni.
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Ötven év után el kell menjek Gödről, mert már csak a lélek 
erős, a test nem.

Hosszú életem alatt sokat átéltem, sokat szenvedtem, de 
mindig helytálltam.

Kitartottam a hitem mellett.
Érdemes volt.”
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PARTOS JUDIT:

G ö d i  ki  k i c s o d a ?

- Arany László -

Némi nagyzolással választottam írásom címének a híres 
emberekről számot adó, lexikonszerű angol kézikönyv (Who’ s 
who) címét magyarítva és gödiesítve. Őszintén szeretném, ha ez 
egy sorozatot jelölne a Gödi Almanach eddigi köteteiben már 
megjelent és a jövőben megjelenő számos írást egységbe foglal
va.

A Gödi Almanach 
s z e r k e s z t ő i n e k  
ugyanis jeles szándé
ka, hogy minél többen 
ismertek legyenek a 
mai gödi lakosok előtt 
azok közül, akik vala
ha régebben itt éltek 
és maradandót hagy
tak maguk után az or
szág, netán a világ 
örökéül. E törekvés
ből született például 
az 1998. évi kötetben 
dr. Horváth Károly 
írása „Egy marslakó 
Alsógödön” címmel 
Wigner Jenő Nobel- 
díjas elméleti fizikus
ról.
így juttatom most el 
az olvasót Arany
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Lászlóhoz, aki 1844. március 24-én Nagyszalontán született. 
Népmesegyűjtő, költő, műfordító és sikeres bankár volt.

Azt hiszem, hogy az Almanach kötetek 
rendszeres olvasói körében a gödi föl
dek - amelyek a gödöllőihez tartoztak - 
legismertebb tulajdonosa a Grassalko- 
vich család. Ők a XVIII. sz-ban, a XIX. 
sz. első felében voltak itt birtokosok. 
Ezt követően gyakoribb volt a tulajdo
nosok változása, de erre itt szükségte
len kitérnem. Fontosabb tény, hogy az 
1880-as évek elején négy birtok alakult 
ki a gödi földekből. Ezek egyikének - 
az alsógödi strand feletti-melletti terü
letnek - lett tulajdonosa Arany László, 
aki kúriáját is itt építette fel. A Duna- 

parti területen valószínűleg szőlőültetvény volt. Dr. Susits Ta
másnak a Gödi Almanach 1997. évi kötetében megjelent emlé
kezése szerint ugyanis a mai Béke út 2. sz. alatti ház valamikor 
présház volt.

Vajon, hogy jutott Arany László arra a 
gondolatra, hogy Gödön birtokot ve
gyen? Fantáziálásom egyik eredménye 
az, hogy Arany László abban az időben 
ismert bankár volt, aki barátai, üzlet
társai köréből értesülhetett a gödi föl
dek - esetleg kedvező - vételi lehetősé
géről. A másik, szívemnek kedvesebb 
változatra Susits Tamás előbb említett 
írása kapcsán jutottam. Szerinte Arany 
László édesapját. Arany Jánost időn
ként meghívták Göd puszta tulajdono
sai. Ilyenkor nem a kastélyban lakott, 
hanem a Duna-parti csendes vincellér

házban szállt meg. Én azt hiszem (szeretném hinni), hogy a ven
dég mesélhetett a Duna-part csodálatos látványáról, hangulatá-
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ról a fiának és ez késztette Arany Lászlót arra, hogy a gödi Du- 
na-partnál szerezzen földbirtokot. Haláláig, mintegy 15 évig él
vezhette a szép látványt, jó levegőt, csendet.

A századfordulótól sor került Arany László és a szomszédos 
tulajdonosok birtokainak felparcellázására. Megkezdődött a 
nyaralók, villák, kispénzű emberek családi lakóházainak építé
se.
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A birtokviszonyok bemutatása után ismerkedjünk Arany 
László életével. Távol áll tőlem a szándék, hogy Almanachunkat 
irodalmi lexikonná tegyem, de Arany Lászlóval kapcsolatos írá
somban elkerülhetetlen - többek között - az irodalomtörténet 
felhasználása is.

Arany László a nagykőrösi gimnáziumba járt, ahol édesapja 
tanította verstanra, versírásra, irodalomtörténetre. A költői ih
letésű nevelést és a génjeiben magával hozott tehetséget korán 
gyümölcsöztette. 18 éves, amikor megjelenik első műve az „Ere
deti népmesék” c. gyűjtemény, amelyben apja. Arany János el
képzeléseit valósította meg: úgy írja le a meséket, mintha a leg
jobb mesemondók mondanák el azokat. Sikerét jelzi, hogy a mű 
hamarosan második kiadásban is napvilágot látott. 1867-ben 
tudománytörténeti fontosságú tanulmányt írt a népmeséről. 
„Élete végéig figyelemmel kisérte és támogatta a magyar nép- 
költészeti gyűjtés és folklórkutatás ügyét.” - írja Arany László
ról a Magyar Néprajzi Lexikon.

A középiskola elvégzése után a pesti egyetemen folytatott ta
nulmányokat. Jogi doktori és ügjrvédi oklevelet szerzett.

Képzettsége alapján 1866-ban a nem sokkal korábban, 1863- 
ban alapított. Magyar Földhitel Intézet szolgálatába lépett. Kü
lönböző beosztású munkák végzése után 1880-ban az intézet 
igazgatója lett. Itt szerzett ismereteire alapozva - az „irodalom” 
világából kissé elkalandozva - számos nemzetgazdasági tárgyú 
cikket írt. Mint a Földhitel Intézet tisztviselője Olaszországban 
és Angliában tanulmányozhatta a gazdasági életet. Az ottani 
tapasztalatokat is megjelenítette írásaiban.

A 18 éves korában megjelent első művét, a népmese gyűjte
ményt öt évvel később követik újabb irodalmi alkotások. Költői 
elbeszélések írásával hallatja hangját. E tevékenysége egybe
esik a kiegyezés időszakával. Ezt a politikai megoldást kétel
kedve és bizalmatlanul fogadta, s később így írt róla: „A kiegye
zési korszak mindég bizonyos kijózanodással jár, s ilyen hangu
latban nincs kedvünk dalolni.” (Idézet a Magyar politikai köl
tészetről c. tanulmányából.)

Az irodalomtörténet Arany László főművének a Délibábok
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hőse c. verses regényt tekinti. Ez 1872-ben készült. A főhős, Hű
bele Balázs kalandjaihoz Arany László jogászkori élményei is 
alapul szolgáltak. A történetet viszont Puskin Anyegin c. müvé
nek modorában írta meg, állítják az irodalmárok.

A Délibábok hősének neve köznyelvünkben fogalommá vált: 
hűbelebalázs az aki hirtelen, elhamarkodottan cselekszik. 
Arany László művészi megfogalmazásában ez így olvasható:

„... S mert láttuk a célt, már elérni hittük.
Elérni rögtön; mert folyvást, kimérten 
Haladni célra nem természetünk.
Számítani sem, se időben, se térben.
Hanem: „Hipp, hopp! mint gondolat, gyerünk!” 
Lassú, kimért munkát nem tűrhetünk;
Ezerszer elmondott tapasztalás 
S példája hősöm: Hűbele Balázs.”

Arany László sikerrel fordított színdarabokat is. így például 
Shakespeare-től: a Két veronai ifjú; a Tévedések játéka; a Sok 
hűhó semmiért c. műveket, valamint Molière-tői a Tudós nőket.

Ismeretes Arany László közéleti szereplése. 1867-ben elő
adást tart és tag lesz a Kisfaludy Társaságban. Előadását a ma
gyar népmesékről tartja. Szintén irodalmi tárgyú az 1874-ben 
elhangzott székfoglaló előadása a Magyar Tudományos Akadé
mián, amelynek ettől kezdve levelező tagja lett. (Ez időben, 
pontosabban 1865-től haláláig, 1882-ig Arany János volt a Ma
gyar Tudományos Akadémia főtitkára.) 1887-től 1892-ig liberá
lis (szabadelvű) programmal Arany László országgyűlési képvi
selő volt.

Apja 1882-ben bekövetkezett halála nagyon megrendítette 
Arany Lászlót. Az 1870-es évek második felében, mint író, köl
tő elhallgatott, de most hozzálátott az irodalmi hagyaték sajtó 
alá rendezéséhez. Ez végül három kötetes műként jelent meg 
„Arany János hátrahagyott iratai és levelezése” címmel.

Arany László mindössze 54 évet élt. 1898 nyarán kezdődő 
betegsége rövid ideig tartott és őmaga nem is vette komolyan. 
Csak az utolsó héten döbbent rá hogy állapota végzetes; a halál 
1898. augusztus 1-jén érte utói.
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Gyászjelentésén csak feleségének, Szalay Gizellának neve 
szerepelt. Az író-kortársak gyászoló szívvel azt mondták: vége 
az Arany famíliának. Igaz, hogy csak ketten voltak: az apa, aki 
igen jelentékeny és új dolgokat alkotott a magyar irodalomban 
és a fia, akinek az apjáéhoz hasonló elbeszélő képessége, forma
érzéke, ízlése volt, aki megőrizte atyja hagyományait, de mégis 
inkább elhallgatott, mintsem utánzója legyen.

Manapság leginkább a gyermekkönyvtárak polcain találha
tunk Arany László könyvet. Néhány meséjéből rajzfilmet is ké
szítettek.

1998. karácsonyán szép ajándékként vehettem kezembe „A 
magyar költészet kincsestára” sorozatból a „Költők a hírnév ár
nyékából” című válogatást, amelynek egyik képviselője éppen 
Arany László. A kötetben kb. 90 oldalon főművét, a Délibábok 
hősét és néhány költeményét, fordítását tették közzé.

Arany László kúriája ma
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NAGYRETI TAMAS:

Ki volt pilismaróti Bozóky Gyula 
nyugállományú vezérkari ezredes?

Az idő múlásával, az évek teltével hajlamosak vagyunk a fe
ledésre. Hányszor, de hányszor sétálunk vagy megyünk el utca
névtáblák alatt úgy, hogy nem ismerjük a névadó személyét 
vagy élete történetét.

Születésem, gyermekkorom és ifjúságom időszaka kötődik a 
„Bozóky Gyula” utcanévhez. Talán a visszavágyódás erős érzel
me sugallta azt a gondolatot, hogy a fenti kérdésre - címre - 
utánjárással, kutakodással próbáljam a helyes és a valóságnak 
megfelelő feleletet megtalálni, ami megismerteti az olvasót pi
lismaróti Bozóky Gyulával, családjával. Azzal a kiváló képessé
gű emberrel, aki önfeláldozó munkájával sokat tett Felsőgöd 
fejlődéséért.
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Ma Göd Nagyközség - Göld Alsó, Göd, Göd Felső - egyrészt 
kiöregedett őslakossága, másrészt a megnövekedett, hatalmas, 
majdhogy városi létszámú kicserélődött lakossága nem ismer
heti a nagyközség neves, lelkes volt díszpolgárainak életét. Az 
Ötödik Gödi Almanach segítséget nyújt abban, hogy megismer
jük őket mielőtt végleg feledésbe merülnének.

Bozóki és pilismaróti Bozóky család

A Bozókyak nemesség-szerző őse: Bozóky György és neje: 
Mészáros Erzsébet és három fia: György, Bálint, Ferenc.

A nemességet és a címert I. Lipót magyar király adományoz
ta honpolgári és egyházi téren szerzett érdemeikért, Bécsben 
1669. június 29-én. Kihirdették 1669-ben Vágselyén, Nyitra vár
megyében.

Bozóky György egyik unokája volt a Kicsinden született Bo
zóky Mihály (1755-1839), akinek a második házasságából - el
sőből hét gyermeke született - harmadik gyermekként született 
Bozóky Alajos (1842-1919), Bozóky Gyula édesapja.

Bozóky Gyula dédatyja Bozóky Mihály pilismarót jegyzője, 
kántora, a híres „Katolikus karbéli kótás énekeskönyv” szerző
je. A könyv Vácon jelent meg 1797-ben.

Nagyapja: Bozóky Mihály a Magyar Kir. Helytartótanács hi
tes jegyzője Budán. Életének külön érdekessége, hogy 1809-ben 
őt 64 éves korában, a 23 éves fiával együtt beírták az Insurgen- 
sek (nemesi felkelők) listájába, hogy az esztergomiak 144 fős se
regével részt vegyen a győri csatában.

Bozóky Alajos született 1842-ben, M. Kir. Udvari Tanácsos, 
a Nagyváradi Kir. Katonai Jogakadémia igazgatója. Ő az aki
nek Ferenc József magyarország királya, 1907. december 10-én 
magyar nemességének megerősítése mellett, neki és törvényes 
utódainak a „pilismaróti” előnevet adományozta. Az erről 
szóló okmány szövegét a későbbi oldalakon olvashatják.
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Bozóky Alajos 1869-ben Nagyváradon feleségül vette Hová- 
nyi Mária Emerikát, akitől hét gyermeke született, - ötödik 
gyermekként Bozóky Gyula, 1878-ban Nagyváradon.

Bozóky Gyula alsó- és középfokú iskoláit Nagyváradon vé
gezte. Ezek elvégzése után katonai pályára lépett, 1900-ban 
avatták a Ludovika Akadémián hadnaggyá. Elvégezte a Bécsi 
Vezérkari iskolát (Kriegschule). Tanára volt a nagyváradi, majd 
a pécsi Honvédapród iskolának.

pilismaróti Bozóky Gyula százados 1912-ben

1908-ban megnősült. Feleségül vette Nemes Mártonffy Gab
riellát, akitől Nagyváradon négy gyermeke született, György 
(1909), László (1911), Erzsébet (1914) és Gabriella (1915).

Az első világháború első esztendejében 1914-ben, mint őr
nagy küzdött az orosz, majd az olasz harctéren. Sebesülten és 
súlyos betegen került haza a frontról.

Felgyógyulása után 1916-ban, mint vezérkari őrnagyot kine
vezték az Erdélyi Hadtest vezérkari főnökévé, Siegler Konrád 
mellett.

Ebben a beosztásban saját felelősségére addig halasztotta a 
Petrozsény-i bányász sztrájk résztvevőire statáriálisan kimon-
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dott halálos ítélet végrehajtását, míg a kegyelmi döntést ki nem 
eszközölte. Ekkor már több érdemrend és érdemérem tulajdo
nosa.

Tevékenyen résztvett a román betöréskor Erdély védelmének 
megszervezésében. A vörös uralom kezdetekor, mint vezérkari 
ezredes nyugalomba vonult, később sok sanyargatásban volt ré
sze Nagyváradon, mert nem tette le a románok által kívánt hű- 
ségeskűt.

A háború után egy ideig Nagyváradon maradt. Kézzel írt és 
illusztrált könyveinek eladásából élt és tartotta el családját.

pilismaróti Bozóki Gyula és családja Nagyváradon 1918-ban

püismaróti Bozóki Gyula és felesége (hátul) négy gyermeke 
a motorházon. Nagyváradon 1918-ban
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1922-ben kénytelen volt Nagyváradról eltávozni, eladták a 
házukat és Magyarországra „repatriáltak” . Ekkor vették meg a 
felsőgödi kertes házat, a „Bozóky villát” .

Bozóki-villa Felsőgödön az 1930-as években

Hithű katolikus lévén minden egyházi mozgalomból kivette 
részét. Katolikus nagygyűlések szónoka. A szentföldi zarándok
latok szervezője és vezetője volt.

A Magyar Szentföld Egyesület egyik megteremtője. Megkap
ta a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend parancsnoki keresztjét a 
csillaggal, a „Pro Ecclesia et Pontífice’’kitüntetést, a Szentföldi 
Kereszt” arany, ezüst, bronz fokozatát.

pilismaróti Bozóky Gyula legmaradandóbb műve a Felsőgö
di Katolikus Templom, melynek tervezését és építését ő szervez
te és irányította.

Pénz nélkül, pusztán akarata és hite birtokában kezdett ne
ki a munkáknak. Először Felsőgöd igen heterogén összetételű 
lakosságát lelkesítette fel úgy, hogy azok az első „kürtszóra” 
egy emberként tódultak az anyagkirakáshoz, vagy egyéb mun
kák elvégzésére.

A téglákat az állomástól a templomig érő emberlánc adogat
ta kézről-kézre az építkezés helyéig. A pénzügyi alap megterem
tése céljából a világ összes püspökéhez írt levelében kért adó-
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mányokat. „Felsőgöd módra” építeni az egész egyházban ismert 
fogálönTTettT

A templom építését az 1923. év kora tavaszán kezdték meg és 
33 hét alatt fejezték be: A toronyra a keresztet ugyanez év de
cember hó 30-án helyezték el.

A kereszt felemelése és kitűzése a toronyra 1923 dec. 30-án

A templom belső vakolását, az oltárok építését és a többi dí
szítő munkálatokat 1924-ben végezték el. A templomot 1924. 
szeptember 14-én szentelték fel.
—rATszervéző“ bizottság, élükön Bozóky Gyulával, igen nagy 

súlyt helyezett arra, hogy a templom ne csak benedikálva, ha
nem valóban konsekrálva legyen.

Az eredeti helyükön lévő kereszteket és a templom falait a 
felszentelő püspök szent krizmával megkente. A keresztek fö
lött égő gyertyák a világ világosságát. Krisztust, a keresztek pe
dig a 12 apostolt jelképezik.

Ez idő tájt Pest megyében ilyen kis faluban, mint Felsőgöd, 
még nem volt konsekrált templom.

A templom felszentelésén több, mint négyezren vettek részt. 
JeléhTvolt Scjoppa Lőrinc pápai nuncius, József főherceg, a kor
mány, a főváros képviselői, számtalan küldöttség és igen sok 
egyházi méltóság.
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A püspöki misével párhuzamosan a templom előtt is volt tá
bori mise, melyet P. Bőle Kornél hírneves népszónok tartott.

A lourdesi Mária szobor mása. 
A Lourdes-tarbesi püspök 

ajándéka.

A Mária-kegyoltár 
áthelyezés előtt az 
1920-as évek végén

A templomnak neves nagy kincse a Lourdes-i püspök aján
déka a „Lourdes-i Szűzanya” szobormásolata - akkor az egész 
országban egyetlen -, ami a templom konsecrált oltárán van el
helyezve.

A templom felszentelése ünnepi közgyűléssel és a templom 
előtti színielőadással zárult.
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A felsőgödi iskolás gyermekek Miskolczi Jolán tanítónővel. 
„Győz a hit” című színművet adták elő a templomtéren 

a templom felszentelése alkalmából rendezett 
ünnepi közgyűlésen 1924. szeptember 14.-én

Bozóky Gyulát Felsőgöd díszpolgárává választották és még 
életében utcát neveztek el róla.

^ózőky Gyula és családja az egyházi szertartásokon, körme
neteken mindig résztvett éppúgy, mint a vasárnapi és ünnepi 
szentmiséken, ahol a templom első padsorában foglalt helyet.

Bozóky Gyula átlagon felüli képességei révén, amihez hozzá
kezdett, mindenben átlagon felülit alkotott.

Fiatal korában első volt, aki velocipédjén végig kerékpáro
zott Nagyvárad utcáin. Gépkocsija volt, amikor még ilyennel 
csak kevesen bírtak.

Rádió engedélye, a rádiózás őskorából - 1926-ból - kelt; sor
száma: 1. Kitűnően írt, rajzolt és festett. Többszöri szentföldi
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zarándoklatainak lelki élményeit „A Szentföld lelke” című 
könyvében írta meg.

o 1

I#* 1 i

LELKE
NEÍ3YZARÁND0KUTAM EMLÉKE 

PILISMARÓTtBOZÓKMniLA

A Szentföld lelke című könyv 
Bozóky Gyula által rajzolt címlapja
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Gyermekei:
György, Kereskedelmi M. Kir. titkár,
László, fizikus, műegyetemi tanár,
Erzsébet, Siegler Andor vezérkari őrnagy neje 
Gabriella, Incze Balázs vezérkari százados neje

1926 nyarán, gyermekparalízisben szenvedő László fiával és 
családjával a lourdesi kegy helyre utazott, reménykedve a Lour
des! Szűzanya segítségében.

Bozóky család Lourdes-ben beteg gyermekükkel, 
1926. júliusában

A Bozóky család 1944. késő őszén a közeledő front elől - hát
rahagyva a berendezett lakást - nyugatra menekült. Viszontag
ságaikat a „Kellbergi krónikában” versekbe foglalva örökítette 
meg Bozóky Gyula.
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1946-ban hazatértek Felsőgödre. A szovjet front és a meg
szállás nem kímélte a Bozóky villát sem. A szovjet hadsereg 
„belakta” a házat, ahol állategészségügyi ambulanciát (lókór
házat) rendezett be. Elvonulásuk után tönkretett bútorzatú, ro
mos szobák maradtak vissza.

Amikor hazaérkeztek, a család egy részét Lászlófyék fogad
ták be addig, amig a családfő lakhatóvá nem tette a ház egy ré
szét. Bozóky Erzsébetnek ekkor már három kiskorú gyermeke 
volt.

1949-50-ben a Bozóky házat államosították, meghagyva a 
családnak egy lakrészt, de több rászorult helybeli családot is 
beköltöztettek.

Ez idő tájt Bozóky Gyula emlékiratain dolgozott, rajzolt, fes
tett és igyekezett szerény nyugdíjából népes családját eltartani.

Bozóky család 1937 nyarán -  B. Gabriella, B. László, 
B. Gyuláné, B. Gyula, B. Erzsébet, B. György
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pilismaróti Bozóky Gyula nyugállományú vezérkari ezredes 
Felsőgödön 1937. májusában

Bozóky Gyula 1954-ben halt meg Felsőgödön, ahol a Jázmin 
utcái temetőben van eltemetve.
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pilismaróti Bozóky Gyula síremléke

Bozóky Gyula özvegye 1978-ban halt meg.
Fiúk György, aki testvérével, Erzsébettel és annak gyerme

keivel - 1991-ig, György haláláig -, Felsőgödön a villában lak
tak.

Bozóky György temetése után a házat eladták, Erzsébet Bu
dapestre költözött, ahol együtt él Zsuzsanna nevű lányával.

Bozóky Gabriella, férjével - aki hosszú hadifogság, kitelepí
tés és egy recski internálással a háta mögött - elhagyta Magyar- 
országot és Svájcban telepedett le.

Bozóky László, a Központi Fizikai Kutató Intézet volt osz
tályvezetője, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem címzetes ta
nára, az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcso
portjának elnöke, a Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság volt ve-
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zetőségi tagja, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet magyar 
szakértője, 1995-ben halt meg. Kiváló tudós ember volt.

A két Bozóky fiú halálával fiúutód nélkül maradt a pilisma
rót! Bozóky Gyula ág.

A rendszerváltás után Göd Nagyközség Önkormányzati Tes
tületé pilismarót! Bozóky Gyula Felsőgödért végzett fáradha
tatlan munkásságát elismerve, a felsőgödi piacteret és a temp
lom mögül keletre tartó utcát, róla nevezte el.

Ha Felsőgödön, a Bozóky Gyula utcán vagy téren járunk, 
most már tudjuk, hogy ki is volt ezen közterületek névadója.

Köszönetét mondok Siegler Andornénak és Zsuzsanna lá
nyának a készséges és szeretetteljes segítségért, ami nélkül ez az 
írás nem készülhetett volna el.

Most ismerjük meg, Ferenc József király, Bozóky Alajos dr- 
nak adományozott nemesi előnevéről szóló okmányokat:

A Budapesti Közlöny 1908. január 4-i számában megjelent:
- hivatalos rész -

„Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Dr. 
Bozóky Alajos királyi tanácsos, a Nagyváradi Jogakadémia 
igazgatója régi magyar nemességének kegyelméből való díjmen
tes megerősítése mellett neki és törvényes utódainak a

pilismaróti „előnevet” díjmentesen adományozom.

Kelt Bécsben 1907. évi december 10-én
Ferencz József s.k. 

Ziczhy Aladár gróf s.k. ”
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iuui\zi' ee îjutt *vltcu'ít|au'vw<aguuíi e.’ ’ Iíu>-' îíx4<^at t’aíl'íd iiiJí!, 
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Bozokyak címere
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Tekintsük meg és lapozzunk bele Bozóky Gyula, „A Szent
föld lelke” című könyvének előszavába és vegyük szemügyre a 
könyv néhány illusztrációját.

A  SZENTFÖLD LELKE
NÉGY SZENTFÖLDI UTAM EMLÉKE

ÍRTA:

PILISMARÓT! BOZÓKY GYULA
ny. vezérkari ezredes, szentföldi confrater.

Szerző íojál kiadása. Minden Jog fennlartua.

aÍ í ‘ ^ /(tAÍAX\ottrvtM^
/ /  1933. ®

X  \VAjuiroô  ? 6
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K r is z t u s  szü lő fö ld jét S zen tfö ld n ek  n e v e z z ü k . É s  a z  is 
v a ló b a n ! N em csa k  azért, m ert a z  0 -S z ö v e t s é g  h o m á ly o s  

e g é n  is itt kezdett d eren g en i a z  Is te n -k ö ze lsé g  m eleg ítő  napja, 
m e ly  a bukott em b ert ú jb ó l a z  É g  fe lé  tudta len d íten i; n em csa k  
azért, m ert a z  U j-S z ö v e tsé g  isteni M e s te r e  sz in tén  itt lépett b e  
a földi történet s z e g é n y  é s  sz ű k  k eretei k ö z é , h o g y  a zok a t  
földi életével, örök  tanaival, értünk on tott á ld o za t-v érév e l ki
tágítsa és  b e leillessze  a z  örök élet m e s s z e  n y íló  cso d á s  távla
tá b a ; n em csa k  azért, m ert e  s z e r é n y  v id ék  m in d en  tája felett 
m a  is ott leb eg n ek  a M e g v á ltó  földi é le tén ek , rop pa n t csod á i
nak, kereszth alálán ak, feltá m a d á sá n a k , m en n yb em en e te lé n ek  
drága em lék ei, h a n em  főleg a zért, m ert a p u szta  k ö v ek , a k o
pár v id ék ek , a z  eltűnt v á ro so k , a m eg m a ra d t ro m o k , a m ély -  
v izű  tavak, a Jordán h abjai, P a lesztin a  m in d en  h e g y e -v ö lg y e  
s  a z  újra é le d ő  bibliai h e ly ek  m a  is é s  m in d en k o r  o ly a n  va 
rá zsla tos, m é ly s é g e s  b e n y o m á st  g ya k o ro ln a k  a h ív ő  lélekre, 
m in t m ikor a z  Isten  E g y sz ü lö tte  já r t rajtuk v a ló b a n .

E z  a fö lem elő , m e g k a p ó  h a n gu la t á rad  felén k  B o z ó k y  
G yu la  n y . v ezérk a ri ezr e d e sn e k , a S zen tfö ld  e g y ik  leg lelk esebb  
é s  leg a la p o sa b b  h ív én ek  é s  ism e rő jé n e k  je le n  k ö n y v é b ő l  is. 
N ek i ju tott o s z tá ly r és zü l a z  a  k ü lö n le g e s  é s  ritka k eg yelem , 
h o g y  m á r n é g y s z e r  bejárhatta  K r isz tu s  szü lő fö ld jé t é s  n é g y 
s z e r  betelh etett a n n a k  sz ív et-le lk et te lje sen  á tfo g ó , c s o d á s  d e 
rű jév el. E z  a d erű  r a g y o g  e  s z é p  k ö n y v n e k  m in d en  b etű jéből  
é s  m in d en  k ép é b ő l é s  a lk a lm a s arra, h o g y  a z  e m b e r  lelkét 
m a g á v a l ragadja  K r isz tu s  o r sz á g á b a .

M in d a zo k n a k  tehát, akik  a S zen tfö ld et va lah a  bejárták s  
m é g  in k ább a zok n a k , akik  K r isztu s sz ü lő fö ld jé t  ed d ig  n em  
láthatták, m eleg  szeretettel a já n lo m  e  k ö n y v e t , m ert e z  k éz e n 
fo g v a  e lv e ze t  b en n ü n k et n em csa k  a S zen tföld re, h a n em  en n ek  
révén  a z  Ur S z ív é b e  is.

K a lo csa , 1 9 3 3  s z e p te m b e r  h ó .

Gróf ZICHY GYULA
kalocsai érsek s. k.
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ELŐSZÓ.

M in d ig  vágyakoztam  a Szentföldre és ez  a vágy erősen fokozódott 
bennem, mikor 1925-ben a Szentév alkalmával Rómában jár

tam és ott, a vatikáni kertekben, a világhíres m issziós kiállításon a 
sok-sok látnivaló között Palesztinának óriási nagy méretű domborzati- 
modelljét tanulmányoztam, bár akkor még csak nem is álmodhattam  
arról, hogy oda valaha is eljuthassak.

A z  anno Santónak ünnepi fénye még ott ragyogott lelkemben, 
mikor a következő évben a lourdesi barlangban térdeltem a Szúz  
A nyának szobra előtt és még most is megrendüléssel gondolok vissza 
arra a csodálatos gyógyulásra, m ely közvetlen mellettem történt a 
mindennap délutáni szentségi kőrmenet alkalmával, mikor minden 
beteg külön-kűlön szentségi áldásban részesül. Soha sem  fogom  elfe
lejteni a tíz és  tízezrek hálaadó, kígyózó gyertyás körmenetét a sze
líden csobogó Gáve partján és m ég ma is fülemben zsong az A v e !  
A v e !  A v e l  M aria! szinte végnélküli himnusza, amint a beláthatlan 
tömeg ajakán szállott föl az ének a hóval födött Pireneusok csipkés 
ormán át, a szép, csillagos éjbe. E z  az átélés, melynek csodálatos 
részletei m ég m ost is, annyi év  után megremegtetik egész lényemet, 
oly m ély hatással volt reám, h ogy minden gondolatomat lekötötte, 
mert Lourdesben m agával a názárethi Jézussal találkoztam, kihez, 
mint egykor régen Jézus idejében, ú gy könyörögtek a világ minden 
részéből összesereglett zarándokok is, hangos főikiáltással: „Jézus, 
Dávid Fia, könyörülj rajtunk! U ram ! add, hogy lássak! Uram! add, 
h ogy halljak! add, h ogy járjak!“ És, ha testi szem eim m el nem is 
láttam Jézus szent alakját, de amikor közvetlen mellettem gyógyultan  
kelt föl a már félholt beteg leány, porba om oltam  az Űr Jézus előtt, 
miközben látni és hallani véltem áldott kezének suhintását. . .  E z  
már a második találkozásom volt az Ür Jézussal, kit először a harc
téren láttam eg y  szép  májusi estén, mikor a Kárpátok vad rengete
gében, e g y  kopasz hegykúpon egész  váratlanul jelent meg, hogy be
teljesítse nagy ígéretét, m elyet A lacoque Margitnak tett: hogy nem  
fog szentségek nélkül kimúlni az, ki alázatos szívvel elvégzi az első  
pénteki nagy kilencedet. Egyik fiatal altisztem, fei csak néhány héttel 
azelőtt érkezett a harctérre, épp az utolsó pénteken kapott súlyos tüdő
lövést. É s amint ott feküdt a lombsaroglyán, szom orúan panaszko
dott, h ogy nem  fejezhette be a kilencedet, mikor alig pár száz méterre
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tőlünk leszállott egy német repülőgép, melynek utasa, egy tábori Pá
ter, már hozta is az Úr Jézus Szent Testét, melyet boldog, átszellemült 
mosollyal vett magához a haldokló magyar vitéz . . . Miközben le
zártam szemeit, a lemenő nap bíborvörösre festette a sápadt, de bol
dog, megfagyott arcot. Tisztjeimmel hangosan imádkoztunk és érez
tem, hogy az Úr Jézus haladt el mellettünk, ki nagy Ígéretéhez híven 
még ebben a valóban reménytelennek látszott helyzetben is eljött, 
hogy hű gyermekét személyesen kísérje föl országába, mely nem eb
ből a világból való és melynek fényes ablakai oly titokzatosan ra
gyogtak le a szép, balzsamos májusi égboltról!

Igen! Lourdesban már másodszor találkoztam az Úr Jézussal 
és még akkor sem sejtettem azt a nagy kegyelmet, hogy a következő 
évben szent szülőföldjét is meg fogom látni. Amikor azután egészen 
váratlanul, csupán 48 órával az indulás előtt tudtam meg, hogy a 
Szentföldre megyek, valóban az isteni Gondviselés kezét láttam ab
ban és úgy véltem, hogy az Úr Jézus, kinek mindenhatóságát már 
kétszer tapasztaltam oly megrendítő módon, most alkalmat akar adni, 
hogy szent szülőföldjén meg én keressem meg áldott szent szellemét. 
Nos, hát én kerestem és meg is találtam, mert már első zarándokutam, 
oly rendkívüli mély hatást gyakorolt reám, hogy még lent Jeruzsálem
ben megfogadtam, hogy lelkes szószólója leszek az Úr Jézus szent 
szülőföldjének, melyből oly sok kegyelem, vigasztalás és kimondhatat
lan nagy megnyugvás áradt a telkembe. A z  azóta eltelt hat év folya
mán közel száz vetftetképes előadást tartottam az egész országban és 
legalább ugyanannyi cikkben iparkodtam az érdeklődést és figyelmet 
a Szentföldre terelni. Erkölcsi sikereim igen nagy örömet szereztek, 
mikor, láttam, hogy milyen mélyen szántottak a szívekbe, telkekbe a 
Szentföld evangéliumi légköréből merített tartalmas igazságok és be
nyom ások; egy-egy előadás után férfiak könnyes szem m el vallották be, 
hogy 10— 20 év óta nem gyóntak és ígérték, hogy új életet kezdenek és 
nem egy hasonló tartalmú levelet hozott számomra sokszor a posta is.

Amikor pedig az első szentföldi utam után megindítottam a 
gyűjtést a Getszemáni-kerti Agónia-bazilika hatalmas mozaikképére, 
alig pár hónap alatt együtt volt a szükséges 30.000 P  és a sok ék
szeradomány, melyekből díszes aranykelyhet készíttettünk. Második 
utam után hasonló eredménnyel végződött a sionhegyi „Magyarok  
Nagyasszonya-kápolna" javára rendezett gyűjtés is és e  két akció fo
lyamán írt sok-száz egyéni levél, a szétküldött szentföldi emlékek, ér
mek. képek, préselt virágok és olajfalevelek stb, nagyban hozzájárul
tak a Szentföld iránti tisztelet és érdeklődés fölkeltéséhez, mely cél le
begett szem em  előtt akkor is, mikor elhatároztam e szerény sorok 
kiadását, melyeket bár gyarló emberi tollal, de annál nagyobb szere-
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tettel és mélyen átérzett lelkiséggel iparkodtam megimi, hogy az úr  
Jézus drága szülőföldjén gyűjtött kegyelem virágaiból kötött színpom
pás, illatos csokorral kedveskedjem az olvasónak. Emellett arra is tö
rekedtem, hogy az elmúlt évszázadok történetének egy-egy fénysuga
rát is rávetítsem' az egyes szent helyekre, melyeket az isteni Megváltó 
születésével, életével és halálával megszentelt, hogy azok lehetőleg a 
helyes megvilágításban álljanak az olvasó előtt; ugyanezen célból 
szükségét láttam annak is. hogy főbb vonásaiban a Szentföldnek föld
rajzi viszonyait is ismertessem.

Bár nem naplószerűen, de mégis zarándoklataimnak keretében 
igyekeztem élményeimet megírni, hogy ezzel is aláhúzzam annak 
szükségességét, hogy a Krisztust kereső igazi zarándok csak oldott 
sorúkkal léphet a Szentföldre, hacsak nem akarja az Úr Jézus szent 
szülőföldjét lesűlyeszteni a csupán érdekes és egzotikus látnivalók 
színvonalára. Akit tehát az igazi áhítat és szent kegyelet vonz a 
Szentföldre, az ne menjen oda egyszerű utazótársaságokkal, úgyne
vezett. filléres hajókkal, csak azért, hogy elmondhassa, hogy járt Je
ruzsálemben is, mert aki ezt teszi, az föltétlenül ki is fog belőle áb- 
rándulni. A ki igazán vágyik a Szentföldre, az inkább ne menjen oda, 
ha nincs megfelelő zarándoktársaság, melyhez csatlakozhat, vagy ha 
csak egy-két napot tölthetne ott.

A  szentföldi zarándoknak a Szentföld lelkét kell keresnie, ami 
pedig nem más, mint maga az Úr Jézusnak, az isteni szent Vándor
nak a szent emléke, a szent lelkei Ó hányszor éreztem ennek az 
isteni szent léleknek az elsuhanását és belém áradását, mikor elmerül
tem Palesztina bájos tájainak szemlélésébe, Judea kopár sziklái. Sama- 
ria, Galilea és a Jordán madárdalos,- szép zöld berkei között; ó  hány
szor dobbant meg erősebben a szívem  és hányszor peregtek végig 
arcomon azok a forró könnyek, melyeket a szent emlékezés facsart 
ki szivemből és amelyekben csodálatos tisztasággal tükröződött vissza 
az Úr Jézusnak szent alakja, miközben szívem, lelkem csordultig meg
telt az isteni kegyelemnek gazdag kincseivel. Ezekből a mérhetlen érté
kekből akarok most juttatni hittestvéreimnek, mert remélni szeretném, 
hogy minden jószándékú olvasóm, gyarló és szerény soraim között, 
mindenütt meg fogja találni a Szentföld igazi lelkét, magát az Úr 
Jézust, kinek tizenkilencszázados jubileumán az egész civilizált világ
nak egy szívvel-lélekkel és m eggyőződéses alázatossággal kellene har
sognia: „Áldunk és imádunk téged Jézus, mert szent kereszted által 
megváltottad a világot". Hiszen mindenünket, ami csak van ezen a 
világon, a Megváltó Úr Jézusnak köszönhetünk; a Golgotha véres 
keresztje világított be tizenkilencévszázaddal ezelőtt 4000 év pogány
ságának a sötétségébe és adott új programmot az emberiségnek, mely-
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nek n yom án  az igazi civilizáció é s  a z  a csodálatos m ozgalom  m eg
indult, m elyet sem  tűzzel, sem  vassal, sem  a z  a rm á k  feneőadjaival 
többé megállítani nem  lehetett é s  n em  lehet m a sem , a világ végeze
téig, mert írva vagyon , h og y  Krisztus E gyh ázán  a  pokol kapui sem  
vehetnek erőt soha.

Megingaihatlan m egg yőződ éssel h iszem  é s  vallom , h og y  miként 
tizenkilencévszáza d dal ezelőtt a  Golgotha keresztjéből kisugárzott fé
n yesség  oszlatta el a  p ogá n y sáiétséget, ú g y  m a is csak a Krisztus 
keresztjéből kiáradó csodálatos erők képesek arra, h og y  a tülekedő 
em beriséget kiemeljék abból a n agy világkaoszból és  kínzó bizonyta
lanságból, m elyben sínylődik é s  bevilágítsanak a m odern pogányság
nak csupán az anyagot dicsőítő, vigasztalhatlan sötétségébe, m elyből 
a hitében, rem ényében  és  szereietében m egrendült em beriség már ki
vezető utat sem  lát. V ajha ez  a m eggyötört és  a z  anyagiasság  
fertőjébe súlyedt em beriség  ismét megtalálná önm agát é s  végre  rá
eszm élne az eg ész  tülekedő világ arra a  nagy igazságra, m elyet a 
M egfeszített hirdetett, h o g y  „M it használ a z  em bernek, ha az egész  
világot is m egnyeri, d e  lelkének kárát vallja“ .

A  Golgotha keresztje változatlan fén yességben  ragyog  bele ma  
is a tülekedő világba és  a z  isteni M egváltó kitárt karjaival változaltan 
szeretettel hívja m a is a z  e g ész  em beriséget: „Jöjjetek h ozzá m  mind
nyájan . . .  é s  én m egenyhítlek  bennetefeef“ . ó l  bár minél több em ber  
szivéb e  bevilágítana e z  a jubiláló l^reszt, m ely , mint szen t és  üdvös 
h a gy intőjel áll a Kálvária Krisztus vértől ázott szikláján szilárdan 
é s  megingathatatlanul, h og y  figyelm eztessen m inden halandót arra a 
n a gy igazságra, h og y  lelkének igazi nyugalm át csak e  keresztnél talál
hatja m eg. Ezt a z  igazságot óhajtom  e  szerén y  k ön yvem m el is szol
gálni, mikor azt m ély  alázattal, kőszönetem  é s  hálám  jeléül is föl
ajánlom  a z  Ür Jézusnak, kinek kegyelm éből. Széni A n yjá n a k  oltalma 
alatt, m ár n égyízben  zarándokolhattam végig szen t szülőföldjén.

Felsögöd, a m egváltás 1900-ik jubileum i szen t évében.

A  S ZE R ZÓ .
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0. Zarándokzászlónk a tangaren. 7. Holdviiágos esta a tengeren.

8. Zarándokzászlónk másik oldala.
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A „Magyarok Nagyasszonya Kápolna” a Dormitióban
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60. Érseki vezérünk és Mosonyt 
Dénes praelátus. 61. Baaibeki szállodánk.

62. Baalbek. Az Akropolis nagy udvarában.
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Erzsébet főhercegnő Bozóky Gyulának küldött 
üdvözlő képeslapja, 1932.
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Erzsébet főhercegnő látogatása Felsőgődön a Bozőky családnál 
Allósor balról-jobbra: Bozőky György, Trux Jenő, Bozőky 
Kálmánná, Bozőky Kálmán, Trux Lajos
Ülősor: Sős Ferencné udvarhölgy, Trux Lajosné, Erzsébet 
főhercegnő, Bozőky Gyuláné, Schorschné
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PARTOS JUDIT:

Egy alsógödí tanító házaspárról

-  Tóth Pál és Tóth Pálné -

Öröm és Istennek hála, mind többet tudhatunk meg azokról, 
akik községünk „őslakosságát” megtanították kezdetben írni, 
olvasni, számolni, majd beavatták a természet titkaiba, hozzá
segítették a társadalmi, történelmi események megértéséhez. 
Hogy felidézzem a már megjelent történeteket: olvashattunk 
Göd első tanítójáról, Adametz Istvánról és fiáról, Vizváry Vil
mosról és feleségéről.

A tanítóinkról szóló írásokkal leginkább a leszármazottak 
emlékeznek, mint magam is, édesapámról. Ilyenkor a pedagógu
si életút bemutatását a személyes kötődésből fakadó érzelmek 
színesítik, ami talán nem válik kárára az írásoknak.

Adódik olyan eset is, amikor az Almanach szerkesztői hozzá
jutnak dokumentumokhoz, fényképekhez. Ezek, valamint a más 
kívülállók emlékei alapján bemutathatunk egy-egy régvolt tör
ténetet, valaha élt személyiséget. Vállalni kell ezt akkor is, ha 
előfordulhat, hogy az ilyen alapon közreadott írásba a távoli 
emlékek miatt pontatlanságok is belecsúszhatnak.

Ilyen vállalkozás az én írásom is, az Almanach szerkesztőjé
nek kérésére. Az alsógödi tanító házaspárt, Tóth Pali bácsit és 
feleségét, Juliska nénit kisgyerekként ismertem meg, lányukat, 
Tarcsafalvi Annuska nénit nagyobbacskaként közelebbről is, 
bár nekem nem volt tanító nénim. Mindhárman pedagógiai 
munkásságuk túlnyomó részét községünkben fejtették ki.

A „Dunántúli nyaralóhelyek” című, 1934-ben megjelent 
könyv személyi adattárából a következőket tudhattam meg. 
Tóth Pál 1875-ben született Tapolcán. Itt végezte a középiskolá
it is, tanítói oklevelét pedig Csáktornyán szerezte. Több kör
nyékbeli községben tanított, míg - idézem a fenti műből: „...a
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megszállók kiutasították.” Gondolom, ez az I. világháborúval, a 
trianoni szerződéssel volt összefüggésben.

Tóth Pál ekkor már családos volt és az ország egy új tájára 
való településhez, új környezetbe illeszkedéshez nem is túl fia
tal, 45 éves. A megismert dokumentumok szerint ő is és felesé
ge (sz. Halápy Júlia) is utolsó munkahelyéről, a lendvahosszú- 
falusi állami elemi iskolától a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter rendeletével 1920. február 1-től a felsőgödi állami elemi is
kolához osztatott be szolgálattételre. Itt rö /id ideig, az év ápri
lis 30-ig dolgoztak.

A Németh László Általános Iskola jubileumi évkönyvét idé
zem (7.oldal): „...Az I. világháborút követően a tantestület 6, 
majd 8 tanerőssé vált, s az egyre növekvő tanulólétszám miatt 
újabb helyiségeket kellett bérelni.” Abból, hogy jelentős tanu
lólétszámról és a korabelihez képest nagy tantestületről esett 
szó, következtetni merek arra, hogy Tóth Pálnét az I. osztályo
sokkal ábrázoló, l.sz. alatt bemutatott fénykép Felsőgödön ké
szült, ahol az elsős kislányokból egy önálló osztály kitelt.

A Tóth házaspár Alsógödön 1920. május 1-jén kezdte meg ta
nítói munkásságát. Ekkor a Göd-Egyesületi magániskolában 
tanítottak. Sajnos eddig nem tudtunk meg semmit arról, hogy ez 
a magániskola a községben hol volt. (Csak emlékeztetőül jegy
zem meg, hogy ekkor még javában működött Göd-pusztán is az 
iskola, ahol 50-60 különböző korú, évfolyamba járó gyermeket 
tanított Adametz István.)

Ismeretes, hogy Göd és Kisgöd az 1920-as évek első felében 
lett önálló község, Alsógöd néven. A magániskola ekkor közsé
gi iskolává lett, ahol Tóth Pált és Tóth Pálnét természetesen to
vábbra is foglalkoztatták.

1922-től a községi oktatási intézmény „állami népiskola” 
státuszt nyert. A Tóth házaspár - lényegében egy formális - át
helyezési okmány alapján végezhette tovább munkáját. (Még 
tisztázásra szorul, hogy rajtuk kívül volt-e még más, aki ekkor 
itt tanított.) Tóth Pált 1923. február 6-i keltezésű levélben a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium az alsógödi állami elemi 
népiskola igazgatásával bízta meg.
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Tudjuk, hogy az 1920-as évek közepén az elemi iskola a mai 
Pesti út 75. szám alatti házban működött. A néhány évtizeddel 
ezelőtt készített alsógödi iskolatörténeti kiadvány szerint itt 
két tanterem állt rendelkezésre és hárman tanítottak kb. 
100-120 I-V. évfolyamos tanulót.

Az 1920-as évek közepéről rendelkezésünkre álló informáci
ók - úgy tűnik - nincsenek összhangban. Előzőekben említtet- 
tem, hogy Tóth Pált és Tóth Pálnét 1923-ban megerősítették az 
államivá lett iskolánál alkalmazásukban és ők ketten folyama
tosan itt tanítottak.

Édesapámat - amint arról a kötet másik tanulmányában 
szólok - 1926. december 1-jei hatállyal helyezték át Felsőgödről 
az alsógödi iskolába. A Gödi Almanach 1998. évi kötetében 
(206. oldal) megjelent fénykép felirata szerint 1926/27-ben Ha- 
rausz tanító úr is az alsógödi iskolában dolgozott. Bár nem lé
nyeges kérdés, de talán valamikor tisztázódik, hogy ebben az 
időszakban három vagy négy fős volt az alsógödi iskola tantes
tülete.

Bizonyosan állíthatom viszont (az épület külső jegyei, pl. 
lépcsők, ablakok tanulmányozása és azonosítása alapján), hogy 
a 2. 3. és 4. sz. fénykép a Pesti út 75. szám alatti épületben mű
ködő iskola tanulóit ábrázolja Tóth tanító bácsival, illetve Julis
ka tanító nénivel az 1923 és 1928 közötti években.

Talán már unalmas is a Gödi Almanach szorgalmas olvasói
nak, ha újra leírom azt az akkori örvendetes eseményt, hogy 
1928-ban Alsógödön az állami elemi népiskola saját, négy tan
termes épületbe költözhetett. Itt vezette - az iskolatörténet sze
rint - a négy tanerős tantestületet Tóth Pál igazgató úr. A diá
kok száma utólagos becslések szerint 200-250 főre tehető. Az 
5.SZ. fénykép itt ábrázolja az igazgató tanító bácsit tanítványai 
körében az 1928/29-es tanévben.

Tóth Pál nemcsak tanította a gyerekeket, szemmel tartotta, 
támogatta szabadidejük eltöltését. Példa erre, hogy az alsógödi 
cserkészcsapatnak az iskolaépület toronyszobáját csapatotthon 
céljára rendelkezésre bocsátotta.

A Tóth házaspár 15 tanéven át 1934-ig működött a gödi isko-
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Iákban. Körülbelül ebben az időben kezdett viszont Alsógödön 
dolgozni leányuk, Annuska tanító néni. Az összesen 40 év szol
gálati idő után nyugalomba vonuló Tóth igazgató utóda édes
apám, Pártos Gyula lett.

A volt igazgató kapcsolata az iskolával nyugállománya el
lenére sem szakadt meg: az iskolaszék elnöke volt. (Az iskola
szék választott tagokból álló hatóság volt, amely az iskola helyi 
felügyeletét gyakorolta, gondozásával foglalkozott.)

írásom elején idézett könyv személyi adattára szerint Tóth 
Pál a helyi közéletben is szivesen és sokoldalúan résztvett. Köz
ségi képviselő volt, valamint az Alsógödi Társaskör elnöke. Az 
1930-as években Alsógödön Községfejlesztő és Szépítő Egyesü
let is működött, amelyben vezetőségi tagként dolgozott. Egy 
1945-ben keletkezett dokumentumból megtudható, hogy - még 
dr. Antal Pál esperes működése alatt - a római katolikus egy
házközség világi elnöke volt.

A katolikus egyházat és híveit más módon is szolgálta. Képe
sítése lehetővé tette, hogy kántori teendőket is ellásson. Úgy 
gondolom, hogy szinte Alsógödre költözésének időpontjától 
kezdődően járt a kis templomba. 1950-ben, 75 éves korában azt 
tudhattuk meg Róla, hogy a vasárnapi misén még segítette Nagy 
László plébánost, más fárasztó kántori feladatokat azonban 
már nem vállalt. Sokan emlékezhetünk áhitatos, szép zenélésé
re. (Ekkor, 1950-ben jött Alsógödre Teréz nővér, aki ezután több, 
mint 40 évig ellátta a kántori munkát.)

Tóth Pali bácsi és Juliska néni életük végéig Alsógödön ma
radtak, ahol szép családi házukban éltek. Bizonyára ők is küz
döttek mindennapi gondokkal, csakúgy, mint sokan mások, de 
remélem a községért végzett munkájuk után méltóan pihenve.

Sok-sok tanítványuk nevében köszönjük fáradozásukat.



162 G ödi A lm anach

05
O:a

O
05Nc-t-gv
íS"o
05o?r?rp

INJo
crP



G ödi A lm anach 163

:0N:0
00C\J05
OO
05
Ö

•?»aö
S'Ö

Ö-*o

Ö-O
"o

'?á
=0
Qh
Ö
'<y

Q.
'O



164 G ödi A lm anach

:0N■O
00 cva01

CVJOi
Ö

•o»o
e'Ö

,-w'rJöÖ■w
sÖ►o'Ö
o-iíeo

'S

a.
Ö
ö•««-i

Qh

s



Gödi Almanach 165

:0N:0
00 CNJ01
COcs)OiT-S
SSÖ.o
'-2"o

co
0.

SS
-o'cu5-:0
•c»*Össi
SS'Ös>'cosee
'Ö
-se+j)
s



166 G ödi A lm anach

50

a'o
'o

Ö
sCt)-o
IOiCNJ

00 <M01
S

'O

:0-i¿
Ö5íiS'Ö
eCí
'O40ÖÖ5MÖÖ5
'Öa.
40

s



G ödi A lm anach 167

ö
•í*«iö
'Ö

sö40
'O
o;2
''ö
00

0 ?í'Ö-o
'Sh

"n05'Ö
?S5Ö5
1

Sí050
'S'
•?*«is>
1
05o
5 -



168 G ödi A lm an ach

DR. SIMON ENDRENÉ:

Nagy Jenő református lelkész, 
egyház-megyei vallásügyi szakfelügyelő, 

tanácsbíró

1891-ben született Olcsvaapátiban, Szatmár megyében. Kö
zépiskolai tanulmányait a Sárospataki Református Kollégium
ban végezte, majd lelkészi oklevelet a Debreceni Református 
Teológiai Akadémián nyert 1916-ben. Tanulmányai alatt a Kol
légium négytagú esküdtszékének egyik tagja volt.

Lelkészi diplomájának megszerzése után a Tiszántúli Refor
mátus Egyházkerület püspöke - Balthazár Dezső - debreceni se
gédlelkésznek rendelte ki. 1921-ben nyert áthelyezést - vallás
tanári megbízással - az Újpest-Belsővárosi ref. gyülekezethez. 
Vallástanárként, majd vallásoktatási szakfelügyelőként az új
pesti Kanizsay Dorottya leány-, illetve a Könyves Kálmán fiú
gimnáziumban működött 1949-ben történt nyugdíjazásáig. 
Ezen idő közben 1938-ban egyházmegyei tanácsbíróvá válasz
tották meg.

1926-ban költözött Felsőgödre feleségével, aki tanítónői ki
nevezést kapott az ottani elemi iskolába, ahol a vallásoktatást 
is végezte. Az 1926. évtől kezdve bejáróként végezte az újpesti 
lelkészi és vallástanári szolgálatát.

Ebben az időben Felsőgödnek - ugyanúgy, mint Gödnek és 
Sződligetnek - nem volt önálló református egyháza, hanem a 
Váci Református Egyház fiók-, illetve leányegyházaként műkö
dött. Az ottani lelkész, illetve segédlelkészek látták el a lelkészi 
teendőket e három településen. Mivel a szolgálatok igen szerte
ágazók voltak, így felkérték Nagy Jenőt - mint itteni lakost és 
lelkészt -, hogy segítségképpen vállalja el Felsőgödön a lelkészi 
teendők végzését, amit ő el is vállalt. Ez a szolgálat azt jelentet
te, hogy vasárnaponként - az újpesti szolgálata mellett - dél-



G ödi A lm anach 169

után 3 órakor megtartotta az itteni istentiszteletet, az akkori
ban már felépült gyülekezeti teremben. Ezen túlmenően - az ak
kor alakult Nőegylet műsoros szeretetvendégségein is részt vett, 
sőt külső előadókat is meghívott. Németh László édesapja, Né
meth József nyugalmazott tanár, több ízben is tartott előadást 
az első világháborús és orosz fogságbeli élményeiről.

Itteni szolgálatához természetesen hozzátartoztak a temeté
sek, házasságkötések, valamint keresztelések is. Ezen szolgála
tát addig végezte, mig 1938-ban megalakult az önálló Alsógödi- 
Felsőgödi-Sződligeti Református Társegyház, most már önálló 
lelkésszel.

Nagy Jenő lelkészt, vallástanári, egyházkerületi funkciói 
mellett írással is foglalkozott. Felelős szerkesztője volt az 
„Aranykalász” című református gyermeklapnak, amely a gyer
mekek vallási és erkölcsi nevelését igyekezett szolgálni, s egy
ben segítséget n3nijtott a vasámapiiskola vezetőinek is.

Nagy Jenő életében igen nagy szerepet játszott a cserkész
mozgalom is. Parancsnoka volt az újpesti - 1927-ben alakult - 
934. sz. Gróf Tisza István cserkészcsapatnak, egészen a cser
készmozgalom felszámolásáig. Tagja volt az Országos Cser
készszövetség Intéző Bizottságának. Részt vett az 1933-as Cser
kész Világtalálkozó szervezésében, ahol a X. sz. altábor pa
rancsnoka volt Gödöllőn. Gróf Teleki Pál levelében mondott kö
szönetét neki a Világtalálkozó szervezésében, valamint a tábor
ban végzett odaadó munkájáért.

A nyári táborozások igen nagy élményt jelentettek a cserké
szeknek, de a vezetőiknek is. Ezeket az élményeket örökítette 
meg „Vidám Tábori Levelek” című könyvében. Hozzáfogott 
megírni az újpesti 934. sz. Gróf Tisza István Cserkészcsapat 
naplóját is, táborozásaikat fényképekkel illusztrálva, de ez a 
munka sajnos csak töredék maradt.

Az újpesti cserkészcsapatnak meleg, baráti kapcsolata volt a 
felsőgödi cserkészcsapatokkal. Közös táborozásokon vettek 
részt, közös ünnepségeket rendeztek, igazi cserkész-barátság 
kötötte össze őket. E szép kapcsolatról a még életben lévő öreg
cserkészek, valamint régi fényképek tanúskodnak.
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Hogy milyen mély kapcsolata volt az ifjúsággal, bizonyítja a 
halálakor, 1972-ben, külföldön élő volt tanítványai és cserkészei 
által kiadott külön gyászjelentés is.

1972-ben bekövetkezett halála hazaköltözése az ő Gazdájá
hoz. Életének értékelése immár az ő Mesteréé, az emlékek őrzé
se a még élőké, a munka megőrzése pedig a miénk.
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PARTOS JUDIT:

Ha élne, 100 éves lenne...

-  Pártos Gyula -

1998. novembere van, amikor az írást elkezdem, jóllehet egy 
év is eltelik, amig eljut Önhöz, kedves Olvasó.

Miért tört rám az írás kényszere? Mert Édesapám születésé
nek 100. évfordulójára emlékezem csendes magányban. Világhí
rességekről, országszerte ismert személyekről ilyenkor olvas
hatjuk a sajtóban, hallhatjuk a rádióban, televízióban: 100 éve 
született... Pártos Gyulának ezt a tisztességet én most a Gödi 
Almanachban teszem meg. Egész pedagógusi munkásságára 
alig 25 éve adatott, talán még ugyanennyit taníthatott volna. De 
csak 46 évet élt.

Apai nagyszüleim egy Dóczifürésze nevű kisközségben lak
tak. Ez a község az északi országrészben, a Garam folyó mentén 
volt, a valamikori Bars megyében. (A századfordulón Magyar- 
országon 63 vármegye volt. Az, hogy ma illetve több évtizede 19 
egységre tagolódik az ország, egyrészt a trianoni békeszerződés 
következménye, amelynek nyomán Magyarország kötelékéből 
számos megye, így az előbb említett Bars is, teljes egészében ki
szakadt, mások megcsonkultak. Később pedig racionális okok
ra hivatkozva szomszédos kisebb egységek összevonásával 
csökkentették a vármegyék számát.) A Dóczifürésze községnév 
egyrészt a birtokos régi magyar Dóczi családra utalt, másrészt 
kifejezte azt is, hogy a birtok jelentős részében erdőterület és - 
gondolom - a család a fakitermelésből élt.

Nagyapám akkori foglalkozása is erre utal: állami kincstári 
erdőőr. Nagyanyám a háztartást vezette. Szelid, halkszavú 
asszony volt (e tulajdonságokat Édesapámra örökítette) és tün
dén nagymama, akit nagyon szerettem. Csodálatosan tudott ve
lem játszani, babaruhát varrni, babákat öltöztetni.
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Az előbb említett érdekes nevű községben anyakönyvezték 
Prácska Gyula néven 1898. novemberében Édesapámat, a há
zaspár elsőszülöttjét. A névmagyarosítást - bár öccse is Magyar- 
országon élt - csak Édesapám tartotta fontosnak és ezt már 17 
éves korában megtette.

A nagyszombati érseki gimnázium alapozta meg ismereteit 
és a lévai tanítóképző intézet készítette fel választott szakmájá
ra, de inkább úgy kell mondanom, hogy hivatására. A lévai in
tézet oklevele, amely 1916. május 25-én kelt. Pártos Gyulát 
„...magyar tannyelvű elemi népiskolában való tanításra képesí
tettnek...” nyilvánította.

Emlékeznünk kell arra, hogy ezen tanulmányainak végzése 
az I. világháború idejére esik. A rendelkezésemre álló okmá
nyokból az derül ki, hogy a tanítóképző IV. évfolyamát a Ill-kal 
egyazon tanévben, „magántanuló” megjelöléssel végezte el. Fel- 
tételezésem szerint a háború indokolta a gyorsított, 17 éves kor
ban történő diplomázást.

Arról, hogy az oklevél megszerzése utáni időszakban mi tör
tént Édesapámmal, sajnos keveset tudok. A háborúban való 
részvételből ő sem vonhatta ki magát, 17 hónapot töltött el a 
fronton. Háborús emlékeket azonban én tőle nem hallottam. 
(Hiszen lány voltam és életében annak is kicsi!) Egyetlen doku
mentumom van, a 26. gyalogezred pótzászlóalj parancsnoksága 
1918. december 4-én, Esztergomban kelt igazolása, amely sze
rint tartalékos zászlósként a katonai szolgálatból elbocsátta
tott. (Történelmi források szerint a 26. esztergomi gyalogezred a 
keleti hadszintéren harcolt.)

Az elbocsátó igazolványban ugyan állandó tartózkodási 
helyként egy Garam völgyi községet jelöltek meg, de ez Édes
apámnak nem jelenthetett hosszútávú megoldást. Belegondolva 
a politikai viszonyokba, érthető, hogy a magyar tannyelvű nép
iskolai tanításra képesített, érzelmeiben is erre hivatott fiatal
ember a Garam völgyében, többségében szlovákok lakta terüle
ten való foglalkoztatás helyett biztatóbb tájra törekedett. Ezért 
a szülői házat otthagyta. Vácra jött, ahol anyai ágról való ro
konsága fogadta be.
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A katonaság kötelékéből való elbocsátást követő röpke há
rom hónap múlva, 1919. március 22-től a vácszentlászlói (Pest 
megye) községi elemi iskolánál működött, mint „ideiglenesen 
beosztott menekült tanító.” Itt, első munkahelyén hat évet töl
tött el.

Időközben a hivatalos eljárás eredményeként a belügymi
niszter igazolta Pártos Gyula magyar állampolgárságát, így ké
sőbb már nem „menekült’’-ként foglalkoztatták.

1925. novemberében keltezett a felsőgödi állami elemi népis
kolához való áthelyezésről szóló, a magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi miniszter megbízásából írott levél. A Felsőgöd 
történetéről olvasható írások szerint a tantestület, ahová Pártos 
Gyula került, 6-8 főből állt. Saját épülete akkor még az iskolá
nak nem volt, több bérelt helyiségben oktatták a tanulókat.

Talán nem érdektelen, elsősorban fiatal olvasóinkra tekin
tettel, iskola ügyben egy-két magyarázó mondat, hogy is volt az 
az írásomban felölelt időszakban.

Az oktatásügyet az 1868-ban báró Eötvös József által benyúj
tott és XXXVIII-nak jelölt törvénycikk szabályozta. E törvény 
az iskolalátogatási kötelezettséget a 6. életévtől a 15-dikig áll
apította meg. Az iskolák közül az alapvető a 6 évfolyamos elemi 
iskola (hivatalos nevén: mindennapi népiskola), ami itt Felső- és 
Alsógödön egyaránt működött. Helyben, az ún. ismétlő iskolá
ban tanult további 3 évig, illetve 15. életévének betöltéséig az a 
gyermek, aki nem ment, valamilyen oknál fogva nem mehetett 
polgári iskolába, vagy gimnáziumba. A 8 évfolyamos elemi isko
lákról már 1940-ben hoztak törvényt. Mindenütt, egyértelműen 
1948/49-től, az oktatási intézmények államosítását követően 
alakultak ki a ma ismert 8 évfolyamos általános iskolák.

1926. decemberétől Pártos Gyulát Felsőgödről az alsógödi 
állami elemi népiskolához helyezték át. Ekkor ez az iskola a mai 
művelődési házzal szemben lévő épületben működött, „társbér
letben” a postahivatallal és a jegyzőséggel. Itt két tanteremben 
hárman tanítottak. Egyikükről, Harausz tanító úrról és tanítvá
nyairól a Gödi Almanach 1998. évi kötete 206. oldalán láthat
tunk fényképet.
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1928-ban elkészült az állami elemi népiskola egyemeletes, 
4 tantermes saját épülete (amely a mai használatban „C” jelzést 
kapott), ahol ezután Édesapám tanított, leginkább az V. és a VI. 
osztály tanulóit. Helyi történeti forrás szerint ekkor és itt már 
négyen foglalkoztak, becslések szerint, 200-250 tanuló oktatá
sával.

Tanulók és tanítók ünnepük az új iskola birtokbavételét (1928) 
A képen (balról jobbra):
1. sor: Szabó Júlia, Gyüre Margit, Bertalan Kató, előtte

Bertalan Rózsika, Berta Mária, Jalkóczy Erzsébet
2. sor: Kemenesi Katica, Kása Magda, N.N., N. N.
3. sor: Gáal Gyula, Torma Attila, Abelovszki József,

Debreczeni Kálmán
Tantestület: Tóth Pálné, Pártos Gyula, Antal Pál,

Tóth Pál, Hajnal Dezsőné

Mostanáig úgy tudtam, és nemcsak én, hogy az alsógödi ele
mi iskolában I-VI. évfolyamban folyt az oktatás. A következők-
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ben bemutatott bizonyítvány azonban az 1940/41-es tanévben 
VIII. évfolyam elvégzését tanúsítja és tulajdonosa nem magán, 
hanem rendes tanuló volt. (A VII. évfolyami eredményeket iga
zoló okmány is megvan, de ennek bemutatásától eltekinthe
tünk.) Mindkét bizonyítványt Édesapám, Pártos Gyula állította 
ki, következtethetek tehát, hogy nemcsak az V. és VI., de a VII. 
és VIII. évfolyam diákjait is tanította.

Pártos Gyula mai kifejezéssel élve „napi ingázó” volt, ebben 
az időben is Vácott lakott a rokonainál és onnan járt vonattal 
Felsőgödre, majd később Alsógödre dolgozni. Népes volt az ak
kori Konstantin (ma Március 15.) téri befogadó ház. Édesapám 
nagybátyja Matzenauer Oszkár Vácon prelátuskanonok volt, 
nagynénje, akinek férje Vácon közjegyző volt, gyermekeivel 
szintén itt a kanonok-házban lakott.Mozgalmas, egyházi és vi
lági vendégekkel, barátokkal, sportolókkal tarkított társasági 
életnek volt részese Édesapám. Az ő váci sportegyesületi igazol
ványát is megtaláltam. A város határában szőlője is volt a csa
ládnak, ahová szívesen kirándultak.

Tóth Pál nyugdíjba vonulásakor, 1935-ben Pártos Gyulát ne
vezték ki az alsógödi állami elemi népiskola igazgatójává, elő
ször ideiglenesen, majd nem sokkal később véglegesen. Édes
apám a kinevezése után is tanította az V. és VI. osztályba és a 
később megindított VII. és VIII. évfolyamba járó gyerekeket, hi
szen a tantestület létszáma a régi fényképek tanúsága szerint 
ezután is 4 fő volt. Tehát egyik-másik tanerő két évfolyam tanu
lóit oktatta egy helyen, egyidejűleg (ezt a megoldást hívta a 
szaknyelv részben osztott iskolának), vagy délelőtti és délutáni 
műszakban. Általában elég nagy létszámban ültünk az osztály
teremben; amikor én kezdtem az I. évfolyamot - mert én is itt 
tanultam a betűvetést, olvasást, számolást - 46-an voltunk.
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A tantestület valószínűleg 1935-öt követő valamelyik évben 
A képen (balról jobbra): Kádas Sándorné, Tarcsafalvi Lajosné, 
Hajnal Dezsőné, Szalontai László, Pártos Gyula

Ha a felsőgödi iskolában végzett munkásságát is számítom, 
1926-tól 1944. tavaszáig, amikor bevonult katonának. Pártos 
Gyula 18 tanévet töltött el gödi gyerekek oktatásával, nevelésé
vel.

És hogy kik voltak, akikkel együtt töltötte el ezt a 18 tan
évet? Néhány kollégájának nevét - akik nekem magamnak, vagy 
ismerősökkel beszélgetve jutottak eszünkbe - leírom azért, hogy
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tisztelegjek Nekik is, meg azért is, hogy Olvasóimban felidéz
zem esetleg elfelejtett tanítómesterüket. A körülbelüli időren
det követve. Pártos Gyula munkatársai voltak:

Tóth Pál igazgató,
Tóth Pálné
Harausz tanító úr
Hajnal Dezsőné
Tarcsafalvi Lajosné
Kádas Sándorné
Kehrer Gyuláné
Barcs Miklósné
Mészáros Magda
Major József, és a hitoktatók:
Antal Pál 
Szalontai László 
Nagy Árpád 
Sáfár Béla 
Bene Zoltán 
Sommer Gyula 
Bándy István,

valamint Turza néni és Turza bácsi, akik a mi tanulásunk, taní
tóink munkájának feltételeiről gondoskodtak nagy odaadással.

Édesapám nemcsak az iskolában tanított. Két ízben (1927- 
ben és 1932-ben) részt vett népművelési előadó-képző tanfolya
mon. Ezért lehetett az alsógödi népművelési bizottság előadója, 
majd vezetője is.

Néhány évvel azelőtt, hogy Alsógödre került, a gödöllői járás 
főszolgabírájának javaslatára a Magyar Királyi Hadtörténeti 
Múzeum hivatalból megbízott külső munkatársa lett és mint 
ilyen - idézem a megőrzött igazolványból - „...a múzeum céljá
nak és feladatának megfelelő múzeális tárgyak gyűjtésére, ille
tőleg azok megszerzésére vonatkozó tárgyalások levezetésére 
jogosult.” Bizonyos vagyok benne, hogy nem hiába kapta a 
megtisztelő megbízatást. És itt most átvillant agyamon egy gon
dolat, amely sajnos csupa „ha...”

Rexa Dezső 1934-ben megjelent Dunamenti nyaralóhelyek
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című könyvében olvastam, hogy: „Alsógödnek van egy község
fejlesztő és szépítő egyesülete...”

Ha ez az Egyesület annak idején nemcsak a község szépíté
sével, az itt élők jó közérzetének fokozásával foglalkozott vol
na, hanem céljának tartotta volna a település múltjának feltá
rását is; és ha mindezekről egy-egy könyvecskét, mondjuk egy 
korabeli Alsógödi Almanachot szerkesztettek és közreadtak 
volna, biztos, hogy Édesapám e tevékenységeknek is buzgó 
résztvevője, lelkes támogatója lett volna.

Vagy ha Édesapám megélhette volna és 
ha ismerhette volna napjaink helytörténészeit, ami nem is 

abszurd elképzelés, ha visszaidézem emlékezetükbe, hogy a Göd 
történetéről szóló első tudományos dolgozat 1961-ben készült és 
Ő akkor csak 63 éves lett volna; és

ha láthatta, olvashatta volna az ismertté vált eredményeket, 
a feltárt leleteket, az eseményekről, személyekről szóló emléke
zéseket, Almanachunk eddig megjelent köteteit, amelyek már 
az általános iskolákba is beosontak, ha nem is tantárgy, illetve 
tankönyvként, de népszerű vetélkedők témájaként, hiszem, 
hogy büszke és elégedett polgára lenne községünknek.

Még két adalék Pártos Gyula alsógödi közéleti munkájáról. 
A háborús évek alatt, 1941-ben a község közellátási bizottságá
nak tagjává nevezte ki a váci járási főszolgabíró. A másik: a ka
tonavonaton útközben írt egyik levelezőlapján ezt olvasom: 
„...Nekem ma légó szolgálatot kellene otthon teljesíteni.” Hal
vány emlékeim szerint ez a községházán töltendő éjszakai ügye
let lett volna. Azért vezették be ezt a szolgálatot, hogy ha ko
moly légitámadás éri a községet, felelős emberek tudják a szük
séges intézkedéseket megtenni.

Az idő folyamában némileg visszalépve, magánéletéről essék 
most szó. 1931-ben Pártos Gyula feleségül vette Noge Jolán 
alsógödi postamesternőt, akivel korábban két éven át egy épü
letben dolgozott. Az esküvő az alsógödi kis templomban volt. 
Ezt a következő gondolatokért tartottam lényegesnek megemlí
teni. A szertartást a váci prelátuskanonok nagybácsi végezte. 
Sajnos nem emlékszem rá, hogy szüleim beszéltek volna róla, de
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én gondolataimban lehetségesnek vélem, hogy a nagybácsi 
1931-ben nem először látta az alsógödi templomot. A Gödi Al
manach egy korábbi kötetében a katolikus templom történeté
ről szóló írásban olvastam, hogy Csáky Károly váci megyéspüs
pök szentelte fel 1908. szeptember 8-án a kis kápolnát. Saját 
emléktárgyakból viszont tudom, hogy Matzenauer Oszkár 
Csáky Károly püspök személyi titkára volt, így elképzelhetőnek 
tartom, hogy az alsógödi templomszentelésre elkísérte püspö
két.

Pártos Gyula életében ezután 1932. és 1933. két emlékezetes 
év: kislánya született és felépült a saját családi otthon. Ezt kö
vetően családunk életében igazán kiemelkedő eseményről nem 
tudok. Nem éltünk bőségben, hiszen a házépítés miatt igénybe
vett bankkölcsön törlesztése két kereset mellett is számottevő 
megterhelés volt. Nyaralni, világot látni, nem futotta, utazása
ink kimerültek a családi látogatásokban. Apai nagyszülőim idő
közben a Garam völgyéből Ipolyságra (ma Sahy) költöztek. Ez 
éppen határváros, jóformán mindig Szlovákiához tartozott. Ez 
volt a mi évenként külföldi utazásunk.

A család és az új otthon 1933134 telén
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Mégis tudom, hogy Édesapám boldog volt, hivatásának élve, 
családjával, saját otthonában. Nagyon szerette a fákat, virágo
kat; szünidőben reggelente első dolga volt végigsétálni a kert
jén, megnézni mi mennyit fejlődött egy-egy nap alatt. Egyik tá
bori lapján írta nekem: „...gondozd a virágokat, hogy szép le
gyen minden, mintha én is otthon volnék.” Szerette az állatokat 
is: leült a baromfiudvarban egy darab kenyérrel és csipegetve 
belőle etette a térdére, vállára szálló csirkéket.

Utazni indulunk a gödi állomásról, 1935-ben

Gazdag könyvtárat gyűjtött össze és hagyott rám örökül. Eb
ben nem csak szépirodalom volt, hanem lexikonok, egy-egy 
szakterületet összefoglaló tudományos művek is, amelyeket a
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tanításhoz gyakran felhasznált. Ilyenek voltak pl. öt vaskos kö
tetben „Magyarország Vereckétől napjainkig” (ami természete
sen a könyv összeállításának idejét, kb. az 1930-as éveket jelen
ti) és hasonlóan gazdag terjedelemben a „Magyar szabadság- 
harc története” című művek, továbbá a földről és a lakóiról írot
tak, a szépművészeteket bemutató könyvek.

Szervezett keretekben soha nem politizált. Emlékszem azon
ban, hogy a vasárnapi szentmise után három-négy ismerős bá
csi - jó barátai - mindig jött hozzánk és akkor megvitatták a 
szűkebb és tágabb világ történéseit.

A világpolitika sajnos beleszólt az ő, illetve a család életébe. 
1944. márciusában Pártos Gyula tartalékos hadnagy katonai 
behívót kap. (1943-ban léptették elő zászlósból hadnaggyá.) 
Jóllehet életkorára (45 éves), munkájára való hivatkozással és 
esetleg némi pártfogást igénybevéve, kaphatott volna felmen
tést vagy legalább halasztást. De kötelességtudata, hazaszerete
te erősebb volt, semhogy azirányú lépéseket tegyen.

A váci katonai parancsnokságra vonult be. Ott jelölték ki 
feladatát, ott szervezték az előkészületeket és a szolgálati hely
re való indulást, amelyre április második felében került sor. Re
mélem, hogy több mint fél évszázad távlatából nem árulok el 
semmiféle katonai titkot azzal, amit megtudtunk akkori életé
ről.

Tehát: a kb. 20 főből álló, ún. „személyirányító” egység má
sodik embere lett Pártos Gyula hadnagy. Később az ezredesi 
rangú parancsokuk betegsége miatt hazatért és ettől kezdve 
Édesapámra hárult a parancsnokiás minden gondja, baja, fele
lőssége.
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Pártos Gyula hadnagy útban a galíciai Sztaniszlau felé

1944. április 21-én indult el vele (velük) a vonat. Sok-sok 
órán, félnapokon át tartó veszteglés után a Kárpátokon, az 
Uzsoki hágón áthaladva egy hét alatt érkeztek meg egy galíciai 
lengyel kisvárosba, Sztaniszlauba. (Érdekes amit a lexikonban 
olvastam: Galícia a Kárpátok északi elővidéke, lengyelül a neve 
Malopolska, azaz Kis Lengyelország.) A város nevét mai térké
peken nem találtam meg, viszont régi tájolásom alapján nem 
Lengyelország, hanem az Ukrán Köztársaság területére helyez
hető.

Az utazás végcélja szerencsére nem harctér, hanem front mö
götti terület volt, ahol azért majd minden éjjel szólt a sziréna. 
(Remélem, hogy olvasóim között sokan vannak olyan életkorú- 
ak, akik még soha nem ébredtek a légiriadót jelző sziréna hang
jára!) Ennek a személyirányító egységnek az volt a feladata, 
hogy a harctérről hazafelé, illetve éppen a harctér felé egyedül 
vagy kisebb csoportban utazó katonák tovább - a cél felé - ha
ladását megszervezze: mikor, milyen közlekedési eszköz vehető 
igénybe, ill. ha szükséges, szállásról, ellátásukról gondoskodjon. 
Ahhoz, hogy ennek eleget tudjanak tenni, a saját maguk szállá-
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sa és irodája mellett az ún. átmeneti szállásnak megfelelő épü
letet, illetve helyiségeket is kellett keresni és a helyi városveze
téstől kiigényelni. Ahogy írt róla, ez nem volt könnyű dolog. A 
személyirányító egységből néhány honvéd szakácsként dolgo
zott, de az ellátmányt a parancsnoknak kellett előteremteni.

A személyirányítás katonai munkájában némi örömet jelen
tett, ha alsógödi ismerőst vezetett a sors (bocsánat: a parancs) 
egységük állomáshelyén keresztül és sikerült is találkozniuk, 
néhány szót váltaniuk egymással. A következő nekünk írt leve
lében erről mindig megemlékezett. így olvastunk arról, hogy - a 
később tragikus véget ért - Torma Attilával töltött el egy fél órát 
és Attila tábori lapján Édesapám is küldött üdvözletét a család
nak.

Mintegy három havi Sztaniszlau-beli munka után - nyilván 
a harctéri eseményekkel összefüggésben - július végén a sze
mélyirányítást a Kárpátokon belülre, először Királyházára, 
majd Máramarosszigetre telepítették. Két hónap múlva újabb 
parancsot kaptak a költözködésre, ezúttal az Édesapám számá
ra végzetes Beregszászra.

Miért végzetes? Amikor az állomáshoz közelített az egységet 
szállító vonat, ellenséges repülőgépek közeledtek. A legénység a 
vonatból a sínek melletti kukoricásba menekült, így csupán 
egy-két könnyebb sérülést szenvedett. A parancsnok, mire leve
zényelte a menekülést, saját magát már nem menthette meg. 
Halálosan megsebesült.

„...1944. október 9-én hősi halált halt és bajtársai a hősöket 
megillető kegyelettel a beregszászi hősi temetőben helyezték 
nyugalomra ...” olvashattuk Édesanyám és jómagam a Magyar 
Vöröskereszt értesítésében. Jóval később egyik bajtársától meg
kaptuk néhány apró személyi tárgyát, köztük a repeszektől 
megtépázott katonasapkáját és koporsójának fényképét.

Katonai elfoglaltsága közben sem feledkezett meg hivatásá
ról. Szeptember 2-án írta nekünk: „Rátok gondolok és arra, 
hogy kezdenek az iskolák nélkülem. Ilyen is előfordulhatott 25 
évi szolgálat után. De majd kijut még, remélem.” Munkatársai
nak szóló üzenetét külön levelezőlapon küldte el.
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Ugyanakkor nekem is adott útmutatást: „Légy okos kislány 
és minden nap pár órát tanulj, mintha az iskolában ülnél, mert 
később a többi osztályokban és az életben nagyon fog hiányoz
ni, amit nem tanultál meg. Majdcsak elmúlik ez a rossz világ, s 
akkor újra minden rendbe jön. Csak a jó Isten segítségét kell 
kérni...” (Megjegyzem, hogy akkor, 1944. szeptemberében a 
gimnázium III. osztályát kezdtem meg, de a körülmények miatt 
a régi pesti iskolám magántanulójaként.)

Bizonyára többen ismernek embereket, akik valamelyik szü
lőjüket, foglalkozását illetően, követendő példaként tekintik. 
Nekem Édesapám volt a legnagyobb tekintélyű ember, akit so
ha tegezni nem mertem. Hivatásának szeretetét kisgyermekként 
is megérezve, akkortájt óvónő szerettem volna lenni. Halálával 
ez a közvetlen hatás elhalványult. Később pedig tanulmányai
mat, pályaválasztásomat a mielőbbi munkába állás szüksége 
alapvetően más irányba terelte.

Az Édesapámra emlékezőket hallgatva, olvasva, biztos, hogy 
rátermettségem az Ő nyomába sem ért volna. Mégis, kissé büsz
kévé tett, amikor munkahelyemen a fiatal munkatársakkal va
ló együttműködésemet tekintve jó pedagógiai érzékűnek mond
tak.

Tudom, hogy a helyi iskolákban ma tanító pedagógusok az 
elemi népiskola pionir tanítóit - és itt nemcsak Édesapámra 
gondolok - nem ismerhették. Remélem, hogy ez az írás vala
mennyire segíti majd őket a jövőben készítendő évkönyveknél, 
megemlékezéseknél.

Szívemet melengető jó érzés viszont az, hogy találkozhattam 
még tanítványokkal, akik nem felejtették el és hálával emlékez
nek arra, hogy egy-egy tantárgy megszerettetésével, a tanulás 
iránti kedv felkeltésével pályaválasztásukra, szakmai életút- 
jukra, emberi magatartásukra milyen hatással volt Pártos Gyu
la.

Egyik kedves tanítványa, később Édesanyám hűséges postás 
munkatársa volt Király Emil. Nemrég bekövetkezett halála 
miatt emlékezését sajnos már csak én tolmácsolhatom. Ahogy 
nekem elmondta, a diribácsi (a postán dolgozóknak Édesapám
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„diribácsi” volt) nagyon élevezetesen tanította a földrajzot. 
Ezért először Magyarország községeivel, városaival ismerkedett 
nagyon alaposan, mint postás arra figyelve, hogyan közleked
nek arrafelé a mozgóposta kocsik. Később - mint arról a Gödi 
Almanach 1998. évi kötetében írtam - munkája a nemzetközi 
postaszolgálatnál teljesedett ki.

Néhány emlékeztető írást a következőkben adunk közre. 
Köszönöm a tanítványok: Bátorfi József, Fodor Imréné, Gyüre 
János szívből jövő szép szavait és fáradozásukat, hogy ezeket 
papírra vetették.
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BÁTORÉI JÓZSEF:

Múlt idők mélyéről...

Olyan fura dolog az emlékezés. Hatvan évvel ezelőtt is voltak 
friss szél fútta tavaszok, esős őszi hónapok és zimankós telek, 
mégis mintha csak napsütéses nyári délutánok íze, fénye, illata 
és madárdala jönne elő a távolból.

Akkor is ugyanolyan távolságra volt az iskola, mint manap
ság, de mintha akkor több minden történt volna útközben. 
Igaz, gyalogolni kellett oda-vissza csaknem egy kilométert, de 
az is igaz, hogy akkoriban a felnőttek is az apostolok lován 
közlekedtek. Akinek „biciglije” volt, joggal számíthatott a töb
biek bámulatára, irigységére. Iskolába nem is járt vele senki. Ki 
emlékszik még a „váz alatti” kerékpározás istenkísértő csodá
jára?

Az országúton bátorságban lehetett átmenni. Naponta csak 
egy-két személyautó, néhány teherautó és autóbusz közleke
dett. Az áru és a tüzelőanyag szállítást lovasszekerek látták el. 
A lovak maguktól álltak meg a „Hóha” csárdánál, vagy a Kin
csem vendéglőnél. Ha indultak, itt lehetett felkapaszkodni a ko
csin hátul. Csak a kocsis ostora fenyegetett, az életveszély nem.

Csend, békesség, derű mindenütt.
Az elemi iskola első osztályában huszonheten birkóztunk a 

betűvetéssel dr. Barcs Miklósné tanító néni, áldott emlékű, ked
ves, szeretetreméltó fiatalasszony segítségével. Sokáig őriztem a 
tőle kapott kis zöld kartonpapírra géppel írt „kitűnő” cédulákat 
és a legnagyobb elismerést: egy kis bronz egyfillérest.

Másodikban a félelmetes hírű idősebb tanító néni vett át 
bennünket. A reggeli ima elmondása után, névsor szerint halad
va, minden nap másik tanuló kiállítódott a dobogó sarkára és 
fennhangon, megtorpanás nélkül, torkaszakadtából „előimád- 
kozta” az „egyszeregyet” . Aki hibázott, kapott pálcával egy te
nyerest. Nagyon tudott sajogni! Sokáig kísértett a második ősz-
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tály sok keserű emléke, de máig tudom a szorzótáblát, nemcsak 
úgy, hogy hétszer nyolc, hanem úgy is, hogy nyolcszor hét.

Félni kellett a nagy, felsős, ötödikes és hatodikos pusztai fi
úktól is. Igen verekedősek voltak.

Azért volt egy menedékünk. A veszedelmeket hordozó tízórai 
szünet idején mindig az udvaron sétált a biztonságot, védelmet, 
menedéket jelentő Pártos Gyula igazgató bácsi. Talán Ő volt 
számomra a nyugalom és derű megtestesítője.

Nem emlékszem arra, hogy egyszer is ütésre emelte volna a 
kezét. Azaz, egy ízben tanúja voltam valaminek. Az Iskola utcá
ban, Turza bácsiék lakása előtt gyülekeztünk osztályonként, 
templomba menendő. Szép glédába ültetett fiatal gömbakácfák 
sorjáztak a szűk kis utca két szélén. Egy hatodikos fiú, tőle fél
tünk a legjobban, kipróbálta új bicskájának az élét az egyik 
fácska törzsén. Hogy-hogy nem, az igazgató bácsi abban a pil
lanatban nézett oda. „Te Jani, fáj az annak a fának! ” - intette a 
fiút. „A fának? A fa nem érez, igazgató bácsi.” - volt a válasz. 
„Nem? Na gyere csak!” Ott a kis fa sebe közelében két újjá kö
zé vette Jani egyik fülét, odahúzta a fához és egy kicsit feljebb 
emelte. „Na fáj, vagy nem fáj? - kérdezte és elengedte a legény
ke fülét. Nem emlékszem arra, hogy ez a Janika - hiszen akkor 
11-12 éves lehetett - valaha is bármi helytelent követett volna el 
életében.

Később, talán egy esztendő múltán, arany zsinórokkal és ki
tüntetésekkel ékes katonatiszti egyenruhában jött az iskolába 
az igazgató bácsi. Csendesen beszélgetett a többi tanítóval, és 
meg-meg simogatta az arra szaladó nebulók fejét.

Ekkor láttam Őt utoljára. A háborúból nem tért vissza kö
zénk. A hozzá fűződő derűs, boldog napok emléke akkor merült 
fel először lelkemben, amikor 1997-ben felvésettem Pártos Gyu
la igazgató bácsi nevét az alsógödi háborús hősök márványtáb
lájára.
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FODOR IMRE NE:

Ma is nagyon szeretek olvasni...

Alsógödön születtem és mint mások, itt jártam iskolába. 
Előbb Tarcsafalvi tanító néni, majd Kádas Sándomé tanított. A 
negyedik osztály végzése közben, húsvétkor hirtelen jött, súlyos 
vakbélműtéten estem át. Lehet, hogy a műtét súlyossága, lehet, 
hogy sovány testalkatom miatt gyenge voltam, a tanév végén 
szüleim nem engedtek az újpesti polgári iskolába beiratkozni, 
féltettek a vonatozástól. így aztán maradtam az elemi iskola 
ötödik osztályában.

Az osztályfőnök keresztapám. Pártos Gyula volt. Nagyon 
szerettem őt, kedvessége, igazságossága miatt. Az órákon na
gyon le tudta kötni a figyelmünket, mert úgy tudott előadni, 
hogy minden szavát élveztük. Még ma is sokszor visszaidézem, 
ahogy ő mesélt a magyar órákon. Szinte láttuk a szereplőket 
egy-egy elbeszélés közben. Az olvasás - mondta - soha nem csa
lódást, mindig élményt jelent. Ennek köszönhetem, hogy a pol
gáriban szerettem a kötelező olvasmányokat.

Általában jók voltunk, igaz kevés fiú járt ebbe az osztályba. 
Ha hangoskodott valaki, a tanító bácsi szó nélkül a szekrényhez 
ment és elővett egy mogyoróvesszőt. Nem emlékszem, hogy va
lakit megütött volna. Ez csüpán a jel volt, hogy kicsit rosszalko
dunk.Ez is persze igen ritkán volt.

Igazságosságát mi sem bizonyítja jobban, nem kivételezett 
senkivel, még velem, a keresztlányával sem. Soha nem kérte, de 
nekem az iskolában a megszólítása: „Tanító bácsi” volt. Min
denki tudott a kapcsolat kicsit rokon voltáról, de senki sem kér
dőjelezte meg a megszólítását az iskolában.

A magánéletben bármi ünnep volt, születésnap, karácsony 
stb. Tőle mindig könyveket, édességet kaptam. Tudta már ak
kor, hogy nagyon szeretek olvasni. A helyi könyvtár is bizonyít
hatja, hogy ez a mai napig megmaradt. Több száz saját könyvem
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van, amire büszke is vagyok. Gyermekeim is hasonló megszál
lottsággal gjrujtik és olvassák a könyveket. Bánat, fájdalom, 
minden elsimul, ha leülhetek és olvashatok boldogan.
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GYÜRE JANOS:

Emlékeim Pártos Gyula 
Igazgató Tanító Úrról

Már hatvan év eltelt azóta, amióta én a tízéves kisiskolás 
Pártos Igazgató Úr kezei közé kerültem az alsógödi elemi isko
lában. Ezt a „kezei közé kerülést” a szó pozitív értelmében ér
tem, mert az Ő kezei számomra a legjobbat jelentették 
olyannyira, hogy ennyi év eltelte után is, a különböző közép- és 
felsőfokú iskoláim oktatóit megtapasztalva, azokat mérlegre té
ve, számomra Ő jelentette az igazi pedagógust. Miért érzem ezt 
-amint az előbb írtam -, immáron hatvan éve? Azért, mert egy 
gyerek ösztönösen megérzi a feléje sugárzó szeretetet és ennek a 
tudatnak birtokában mindent megtesz azért, hogy erre rászol
gáljon.

Pártos Igazgató Úr csodálatosan jó tanító volt, én egyszer 
sem hallottam emelt hangon beszélni, még kevésbé türelmét 
vesztve kiabálni. Óráin fegyelmezetten ültünk és nagy érdeklő
déssel figyeltünk, mert olyan színesen, számunkra érdekesen és 
érthetően adta elő a tananyagot. Az általa előadottakat ott 
mindjárt meg is jegyeztük. Nekem ezek az ismeretek a későbbi
ekben kiváló alapul szolgáltak a további tanulmányaimhoz.

A Tanító Úrnak nem voltak (mai kifejezéssel élve) fegyelme
zési gondjai, a lényéből áradt egy nyugodt, de a fegyelmet meg
követelő kisugárzás, amit mi gyerekek megéreztünk és megint 
csak mai kifejezést használva, „ösztönösen toleráltunk” .

Én annyira szerettem az Igazgató Urat, mint tanítómat, hogy 
egy tizenegyedik életévében lévő kisiskolás rajongásával még 
egy verset is írtam hozzá, nevén nevezve Őt, mindjárt a „vers” 
második sorában.

Belőlem kihozta a maximumot úgy, hogy meg sem kellett kü
lönösebben erőltetnem magam. Én, legalábbis akkor úgy érez
tem, hogy „neki” tanulok és ezt önként, kényszer nélkül tettem.
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Természetesen később rájöttem, hogy az ember magának tanul, 
de akkor úgy gondoltam, hogy vele nem tehetem meg, hogy el
hanyagoljam teendőimet.

Egy év elteltével az Ő személyének és pedagógiai módszeré
nek köszönhetően jelentős mértékben megnöveltem tanulmányi 
eredményeimet és ennek birtokában magabiztosan mehettem a 
budapesti középiskolák egyikébe.

A végére hagytam, de az írásom elejére is tehettem volna 
Pártos Igazgató Úr nem erőltetett, de bennem máig is ható ha
zafiasságra való nevelését, amit nem frázisokkal ért el, hanem a 
dolog értelmét plántálta belénk. Könnyen tehette, mert Ő maga 
is úgy érzett, amit halálával be is bizonyított: hősi halált halt a 
Hazáért.

Az emléke bennem mindig élni fog.
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PERENYI JENŐ:

Emlékeim a Felsőgödí 
Testgyakorlók Köréről az „FTK” -ról, 

Felsőgöd labdarúgó sportjáról
több, mint fél évszázad távlatából

Első rész

1901. január 19-én megalakult a MAGYAR LABDARÚGÓ 
SZÖVETSÉG (MLSZ) és a BUDAPESTI LABDARÚGÓ 
ALSZÖVETSÉG (BLASZ)

1901. február hó 19-én elindult az első magyar labdarúgó 
bajnokság 5 budapesti csapat részvételével.

A labdarúgó bajnokság az alábbi sorrendben ért véget:

1. B.T.C. (Budapesti Torna Club)
2. M.U.E. (Magyar Úszó Egylet)
3. ETC. (Ferencvárosi Torna Club)
4. M.F.C. (Magyar Football Club)
5. B.S.C. (Budapesti Sport és Football Club)

A bajnokságban induló csapatok száma évről-évre nőtt. 
Lassan megalakultak a vidéki labdarúgó szövetségek.
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ÉLASZ Észak-Magyarországi Labdarúgó Alszövetség
KLASZ Kelet-Magyarországi Labdarúgó Alszövetség
DLASZ Dél-Magyarországi Labdarúgó Alszövetség 
NYLASZ Nyugat-Magyarországi Labdarúgó Alszövetség 
KÖLASZ Közép-Magyarországi Labdarúgó Alszövetség

Felsőgöd a KÖLASZ-hoz tartozott. Minden alszövetség meg
választotta a maga testületét (elnök stb.) így a KÖLASZ is. El
nök: Kovács Mihály (felsőgödi lakos a Földművelésügyi Minisz
térium igazgatója). Kovács Mihály sokat tett mint KÖLASZ, 
Felsőgöd labdarúgásáért.

Felsőgödön is megalakult a labdarúgó szakosztály Felsőgödi 
Testgyakorlók Köre „FTK” néven és 1926-ban benevezett a lab
darúgó bajnokságba. Ebben az időben a KÖLASZ területén egy 
12 csapatos I. osztályban és két 12 csapatos II. osztályban ját
szottak hétről-hétre bajnoki labdarúgó mérkőzéseket. Őszi-ta
vaszi fordulók oda-vissza alapon. A másodosztályokból az első 
felkerült az első osztályba és az első osztály két utolsó csapata 
kiesett a másodosztályba. A tavaszi forduló végén a II. osztály
ban két csapat versengett a feljutásért: a DUNAKKSZI MA
GYARSÁG és a Felsőgödi FTK. Döntetlennel a D.M. került egy 
osztállyal feljebb.

A mérkőzésre 1927. június elején került sor. A nagy munka- 
nélküliség miatt több felsőgödi játékos: HORETZKY, STEUER, 
VELCSEY, később ÁCS B. is a D.M.-ban játszott. A felsőgödiek 
ezt a hiányt úgy pótolták, hogy több játékost az Újpesti Fo
lyamőrségtől igazoltak. A felsőgödi pálya a (2-es országút) a 
Pesti út mellett, a harmadik benzinkút helyén volt.

A homokos, göröngyös pálya egyik csapatnak sem kedvezett, 
csak a kapusoknak, de ők éltek is vele. Mind a két kapus nagy
szerűen védett, PELCÉDER is HORETZKY is. Izgalmas, jó mér
kőzés volt, l:l-es eredménnyel. Ez az eredmény azonban nem
csak nekünk (Felsőgödnek) volt jó. A nagy létszámú (kb. 500- 
1000) közönség is jól szórakozott.

A Felsőgöd ritkán került a KÖLASZ első osztályába, a D.M. 
viszont nagy csapat lett.
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Az FTK a másodosztályban mindig az élmezőnyben játszott 
és időnként felkerült az első osztályba, de két évnél tovább ott 
egyszer sem maradt.

Ezzel lezárult egy korszak.
Az országút melletti footballpálya már nem volt alkalmas a 

játékra, helyette új pályát kellett építeni. KOVÁCS MIHÁLY a 
felsőgödi T.K. elnöke, mind a KÖLASZ-ban mind a felsőgödi 
Elöljáróságon kiharcolta az új pálya építését. A KÖLASZ-tól 
még 5.000 pengőt is kaptunk az új pálya építésére. Az új pálya 
területét is meghatározták: az állomástól Göd felé mintegy 200 
méterre lévő dombos terület egy részét kellett bogárhátúvá ten
ni. Erre a munkálatra viharsarki kubikusok jöttek és egy hét 
alatt csodálatos munkát végeztek. A pálya elkészült. (Sőt, a pá
lya Göd felé eső részén lőteret is építettünk.)

A pálya elkészítése után hozzáfogtunk annak bekerítéséhez 
és az öltözők megépítéséhez.

Három hónap alatt ez is elkészült.
A pályaavatásra készült a község apraja-nagyja, ami egy őszi 

vasárnap délután be is következett.
Az avatóbeszédet KOVÁCS MIHÁLY, mint a KÖLASZ, és a 

Felsőgödi T.K. elnöke mondotta. Megköszönte mindenkinek, aki 
ebben a munkában részt vett és segítette a felsőgödi footballpá
lya megépítését. Majd megköszönte az ÚJPESTI labdarúgó csa
patnak, hogy eljött és bemutatja nagyszerű játéktudását.

ÚJPESTI TE. - FELSOGÖDI TK.
8 : 1 (4:0)

Felsőgöd, 1000 néző, vezette: Eperjessy
Az ifjúsági csapatok részére minden évben kiírt „CORINTI- 

ÁN” díjra ez évben a felsőgödi T.K. ifi csapata is nevezett. 
(1931) Az ifjúsági korhatár 21 év volt. A mérkőzéseket kieséses 
rendszerben (oda-vissza) játszották. Az FTK ifi szépen menetelt 
több ellenfelén túljutva, bekerült a döntőbe, ahol az első mér
kőzést Szolnokon, a SZOLNOKI MÁV ifi ellen játszották. Jó 
mérkőzésen SZOLNOKI MÁV ifi - FELSŐGÖDI T.K. ifi 3:1.

Két hét múlva került sor Felsőgödön a visszavágóra.
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FELSŐGÖDI TK. ifi - SZOLNOKI MÁV ifi 
2 : 1 (1:1)

Felsőgöd, 500 néző, vezette: Leiner
A felsőgödi ifi nem volt esélytelen. Igaz, a félidőben még 

döntetlenre állt a mérkőzés, de a második félidő elején az FTK 
ifi 11-eshez jutott. TÓTH Imre állt a 11-es pontra letett labda 
mögé, majd hátat fordítva a kapunak sarokkal rúgta a bal sarok 
felé - úgy 1 méter magasan. A szolnoki kapus azonban nagysze
rű védéssel szögletre ütötte a labdát. (Akkor ez „technikás tize
negyes rúgás volt.)

Kb. 10 perccel később egy szép támadás után Tóth Imre ki
lőtte a jobb felső sarkot (a kapus el sem mozdult a lövésre), az 
eredmény ugyan 2:l-re változott, így is maradt, de ez kevés volt 
a torna megnyeréséhez.

A szolnokiak boldogan és serleggel távoztak Felsőgödről, ne
künk a második hely is igen szép eredmény volt, de...

Ez a nagyszerű ificsapat ezzel befejezte pályafutását, igaz 
nagyrészük túlkoros lett.

A 30-as évek elején a FTK felkerült a KÖLASZ I. osztályá
ba. A bajnokság vége felé (4 mérkőzés volt még hátra) Felsőgö- 
dön került sor a FTK - TOKODI ÜSC (üveggyár) mérkőzésre. 
Ezen a vasárnap délelőttön kb. 12 óra felé nyári zápor zúdult 
Felsőgödre. Az ítéletidő nem tartott egy óránál tovább, de nyo
mai megmaradtak. A pálya vizes, csúszós, agyagos, tócsás volt 
de a nap ragyogóan sütött.

A játékvezető körüljárta a pályát és azt játékra alkalmasnak 
találta.

Tétje is volt a mérkőzésnek, ugyanis ha a Felsőgöd nyer, ak
kor még van reménye, hogy benn marad az első osztályban, és 
fordítva, ha TOKOD nyer, még megnyerheti a KÖLASZ bajnok
ságot és az FTK viszont kiesik a KÖLASZ első osztályából.

A pálya talaja az esőzés után a Felsőgödnek kedvezett. A szív 
nagyobb úr volt, mint a technika. Sokkal többet támadtunk, 
mint a TOKOD, de a TOKOD-nak nagyszerű kapusa volt. Ab
ban az időben külön volt a profi és amatőr válogatott. A magyar 
amatőr válogatott kapusa (állandóan) a tokodi SÁRKÁNY. Itt,
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ezen a mérkőzésen bemutatta tudását. Vetődött jobbra, vetődött 
balra, vetődött vízbe, vetődött sárba, a labda mindig az övé volt.

Még mi FTK drukkerek is elismertük nagyszerű védéseit. A 
tokodiak a második félidő közepén egy támadásukból gólt rúg
tak (öt méterről) és ezzel l:0-ra megnyerték a mérkőzést.

Hétfőn a zöld NEMZETI SPORT-ban címként nagybetűkkel 
ez állt: TOKODOT CSAK KAPUSA MENTETTE MEG, HOGY 
NE FULLADJON A SÁRBA!

Majd részletesen leírta a mérkőzést. Az FTK középcsatárát 
RIFFERT - édesapja azzal engedte el a mérkőzésre, hogy ha ki
kapnak, többet nem játszhat (édesapja nem tudta, hogy milyen 
csapat a TOKOD) - és többet nem is játszott!

A 30-as évektől azután nagyon sok színvonalas játékos neve
lődött Felsőgödön.Igaz, hogy Felsőgödről többen a BVSC, 
TESTVÉRISÉG vagy a DUNAKESZI MAGYARSÁG labdarú
gói lettek. (Nagy részük munkalehetőség miatt.) Azonban Felső
gödre is jöttek Budapestről játékosok.

1936. április. Húsvéti Tornán az „ÚJPEST-PHŐBUS” 
Kombinált csapata ellen játszó „FTK” Aranycsapata

Állók: Máriás! P, Stever S., Kovács M.
Játékosok: Mohain, Szabó Gy, Virág B., Miskovics, Virág L.,

Romwalter,------„Deno” , Traupert J.,
Bírók: Horetzky, Eperjessy, Bálint S.—, Immerglück
Fekvők: Hegedűs, Heldt J.
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A 30-as évek FTK játékosai: KELLEK, CSÁNYI, BÁLINT, 
MOHAI, kapusok - SCHÜSZLER, CSŐKE, SZABÓ, TRAP
PÉRT (Denó), HELDT I, MISKOVICS, ROMWALTER, TÁBOR 
(Szutyi), védőjátékosok - HEGEDŰS (Ciha), RIEZ (Friki), 
TRAPPÉRT II, HEGEDŰS II. (félkarú), VIRÁG B., HELDT II, 
VIRÁG L, TRIFONOV (bolgár), ZSEMBERY, TÓBIÁS.

Három-négy év múlva nagyszerű ifjúsági csapat is nevelő
dött: FÖLDVÁRI, HATVANI I, HATVANI III, MOHÁCSI, FO- 
GARASI, FÖRSTER, PERÉNYI, MOLNÁR, TÓBIÁS (aki 26 
évesen is inkább az ifi-ben játszott, mint a nagycsapatban).

Nagyszerű őszök és nagyszerű tavaszok kövekeztek. Mindig 
a II. osztályú bajnokság elején (1-3) szerepeltünk, feljutni azon
ban nem sikerült. Mindig megelőzött valamelyik csapat.

Az ellenfelek:
FÓT, ALAG, NAGYMAROS, KISALAG (mumus), 
DUNAKESZI (falu), DUNAKESZI MAGYARSÁG II, 
VÁCI REMÉNYSÉG, VÁCI VASUTAS, PILIS- 
VÖRÖSVÁR, POMÁZ, BUDAKALÁSZ, GÖDÖLLŐ, 
SZENTENDRE, BALASSAGYARMAT,

ritkábban:
DUNAKESZI MAGYARSÁG I, TOKOD ÜSC, 
DOROGI A.C., VÁCI S.E., RÁKOSCSABA, 
SZOLNOKI MÁV CEGLÉDI VASUTAS stb.

A mérkőzéseket, úgy idegenben, mint Felsőgödön szépszámú 
közönség előtt játszottuk (ez kb. 500-1000 nézőt jelentett). A 
vendégcsapattal drukkerek is jöttek, és mi felsőgödiek is sokan 
mentünk idegenbe drukkolni.

Valóságos népvándorlás indult olykor-olykor egy-egy mér
kőzésre, főleg Nagymarosra, Fótra, Alagra stb.

A mérkőzések igen jó játékvezetés mellett folytak. Kiállítás 
nagyon ritkán fordult elő, mint ahogy a játékvezető szidalmazá
sára vagy zaklatására sem emlékszem.

Felsőgödön három játékvezető lakott: EPERJESSY ELE-
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MER, KOVÁCS III. JÁNOS (Janika) első osztályú, míg BÁLINT 
SOMA másodoszályú játékvezető volt.

EPERJESSY volt a legjobb tudású, aki a profi ligában bírás
kodott, lejjebb csak ritkán, KOVÁCS III a váci S.E. KÖLASZ 
első osztály - Ő csak néhányszor bíráskodott a profi ligában, 
míg KÖLASZ I osztályában gyakrabban.

Mind a hárman becsületes, korrekt játékvezetők voltak. 
EPERJESSY úr volt a pályán, a játékosoknak megadta a tiszte
letet, viszont a játékosok is tisztelték.

JANIKA élvezte a pályán eltöltött éveket, együtt élt a játék
kal. BÁLINT SOMÁ-nak sem voltak nehéz napjai.

1939. tavaszán, pontosabban Húsvétra a KASSAI A.C. veze
tősége meghívta a KÖLASZ ifjúsági csapatát Húsvéti tornára. 
A DUNAKESZI MAGYARSÁG szerelésében (és szabadjegyé
vel) utaztunk Kassára, hol Húsvét vasárnap a KASSA-i A.C. ifi
vel, majd Húsvét hétfőn Kassa ifjúsági válogatottja ellen ját
szottunk a Kassai Stadionban.

KASSAI A.C. ifi - KÖLASZ ifi 
3 : 1 (0:0)

Kassa, sok száz néző (utánunk bajnoki mérkőzés volt), vezet
te egy kassai játékvezető

Góllövők: Kaincz 1., 2., Kaincz II., L. illetve Petényi.
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Kölasz Ifj. vál.
Fehér trikóban: Szalay, Tolvaj, Gulyás, Kiss III., Fogarasi,

Pusztai,
ül: Závodszkí, Molnár, Förster, Perényi — FTK

KOVÁCS 
(Alagi S.E.)

FOGARASSY
(Felsőgöd)

KÖLASZ IFI válogatott 
TOLVAJ 
(D.M.)

SZALAY MOLNÁR
(D.M.) (Felsőgöd)

PUSZTAI ZÁVODSZKY
(D.M.) (D.M.)

PERÉNYI FÖRSTER KISS III. GULYÁS 
(Felsőgöd) (Felsőgöd) (Törekvés) (D.M.)

A kassai ifjúsági válogatott még ez ősz végén (októberben) 
6:4-re megverte Budapesten az Üllői úton a Magyar Ifjúsági vá
logatottat.
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Húsvét hétfőn (persze locsolkodás után), a fenti összeállítás
ban játszottunk.

KASSAI IFI válogatott - KÖLASZ IFI válogatott 
1 : 1 (0:0)

Góllövő: FÖRSTER (Felsőgöd)

A mérkőzést kora délután rendezték, hogy a kassai gyorssal 
még haza tudjunk jönni.

...ami még Felsőgöd sportéletéhez kapcsolódik...
30-as években egy 13 éves, nagyszerű adottságokkal rendel

kező gyermek kezdte el pályafutását a közép- és hosszú távfu
tásban. Deák Ferenc u. 26.szám alatt - szemben Kovács Mihá- 
lyékkal lakott HÍRES (Hrabusa) LÁSZLÓ, aki hamarosan az 
ÚJPESTI TE. atlétikai szakosztályának lett a „kincse” .

Pár év múlva már verhetetlen volt a 3000 méteres síkfutás
ban. 1933-34-ben már minden reggel találkoztunk, hiszen mi a 
7.21-es vonattal (amely csak Felsőgödön állt meg és utána már 
csak a N3nrgatiban) utaztunk naponta iskolába vagy dolgozni.

Mi kb. 300 méterrel távolabb laktunk, de így is volt még 300 
méter az állomásig. Mikor elszaladtam a házuk előtt, Ő még a 
reggeli kávéját itta. Végül utolért, bár volt vagy 100 méter elő
nyöm.

így ment ez két évig. LACI ifjúsági versenyzőként verhetet
len volt. Mikor elérte a felnőtt korhatárt, már 800-5000 méteren 
versenyzett. Magyar válogatottként igen sok versenjrt nyert. A 
háború megakadályozta, hogy bejárja a világot és ott sikereket 
érjen el, nagyobbítva a magyar atlétika hírnevét.

Mint válogatott csak a német, olasz, csehszlovák és pár kele
ti ország atlétái ellen versenyzett. Versenyeit többnyire meg
nyerte és sok dicsőséget hozott, mind a MAGYAR, mind az ÚJ
PEST színeinek.

...és még Felsőgöd sportéletéből...
Az első világháború halottainak emlékére minden év május 

hó utolsó vasárnapján a vasárnapi nagymise után (a nagymise 
10 órakor kezdődött) a templom falába beépített márványtábla
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alatt - melyen az első világháborúban elesett hőseink neve van 
feltüntetve - megemlékeztünk az első világháborúban elesett 
hőseinkről.

A megemlékezés! beszéd után 10x100 méteres váltófutás in
dult a templom bejárata elől a - BOZÓKY GYULA út - VASÚT 
u. - VILMOS CSÁSZÁR út - és vissza a márvány tábláig.

A versenyen a LEVENTÉK és a CSERKÉSZEK vettek részt. 
A két csapat utolsó két versenyzője célba érkezés után koszorút 
helyezett a márványtábla alá.

Ezzel párosult még, hogy a CSERKÉSZEK és a LEVENTÉK 
minden év júliusában atlétikai versenyt vívtak.

Versenyszámok:

Szabály:

100 méteres síkfutás 
400 méteres síkfutás 
magasugrás 
távolugrás 
súlydobás
egy versenyző csak két számban indulhat. Az 
első két évben igazolt versenyzők nem indul
tak (vagy nem indulhattak), később azonban 
megjelentek az igazolt versenyzők is. így a 
szinvonal emelkedett (míg az első évben a 
magasugrásban 158 cm-rel lehetett győzni, 
két év múlva már 178 cm-rel) de a versenyzők 
száma csökkent.

1937. nyarán bonyolították le a 4x100 méteres síkfutás dön
tőjét, melyen a felsőgödi LEVENTE csapat is részt vett. Én is a 
fiúkkal futottam, bár nem kerültem be a csapatba.

A díj egy szép nagy serleg volt. A Levente csapata az előfu
tamok után biztosan került a döntőbe.

A döntőben azután az N.N. (nem tudom a nevét) - HEGE
DŰS (Ciha) - BRAUN (Csibi) - RIEZ (Friki), az FTKnégyese ut
cahosszal nyerte meg a bajnokságot és a szép nagy serleggel jöt
tünk haza.

Az FTK az 1940-41. évi bajnokságban nagyszerű eredménye-
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két ért el. 1941. május hó közepén egy ponttal vezették a tabel
lát a DM. II. előtt, de 1941. május hó 15-én Dunakeszire kellett 
menni a DM.II. elleni mérkőzésre.

DUNAKESZI MAGYARSÁG II - FELSŐGÖD TK.
4 : 1 (3:1)

Dunakeszi, 1000 néző, vezette: LÁSZLÓ (Alag)
Góllövők: PERÉNYI 3, RÉTI, illetve

MOLNÁR
DM. II. (akkor én ott játszottam) nagyszerű játékával megér

demelten nyerte meg a mérkőzést. Igen gyenge játékvezetés 
mellett egy súlyos sérüléssel és egy kiállítással (nem azt állítot
ta ki a játékvezető, akit kellett volna) ért véget a mérkőzés. Saj
nos az FTK-nak így nem sikerült megnyerni a mérkőzést és a 
bajnokságot, bár ez nem volt annyira hátrányos, mint évekkel 
ezelőtt.

A háborúban a kötelező szolgálattétel az FTK csapatát sem 
kerülte el. Sokan vonultak be katonának és kerültek ki a front
ra. így a háború utolsó éveiben a levente mozgalomban résztve
vő felsőgödi ifjúság megalakította a levente labdarúgó csapatot. 
Ez a csapat a 43-44-es országos levente labdarúgó bajnokság te
rületi csoportjában sikerrel szerepelt és a második helyen vég
zett, az FTK és a felsőgödi labdarúgás nevét öregbítve.

Említésre méltó az a mérkőzés, amit 1944. augusztus 23-án 
játszott a bombakárosultak javára (belépőjegyek árából) a 
FELSŐGÖDI ÖREGEK - FIATALOK csapata.

Emlékezzünk a játékosokra:
Öregek: Velcsei J., Horeczky M., Rácz L., Kovács Janika,

Ács A., Hegedűs J., Traupert II. J., Pelczéder T., 
Virágh B.és L., Heldt L. és J., Szabó Gy,
Hatvány J., Gácsér K., Pikor J., Richter J., 
Fogarassy J.,

Fiatalok: Juhász, Richter, Horeczky, Mihály, Horváth,
Poholányi, Balázsovits, Csiszár, Nyitrai, Nagyréti, 
Somogyi, Kovács, Zsoldos, Simkó.
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A mérkőzést EPERJESSY E. vezette.
A fiatalok között sok tehetséges játékost láthatunk, akik ké

sőbb a háború utáni években kiváló játékukkal sok dicsőséget 
szereztek Felsőgöd labdarúgó sportjának.

De ez már a második rész története lesz...

Háború utáni felsőgödi „Vörös Meteor” ...nagy csapat, róluk 
majd a második részben.

Jó és szép emlékekkel gondolok vissza arra az időre, amikor 
még fiatal lelkesedéssel kergettem a felsőgödi pályán a labdát 
az FTK kék-fehér színeiben.

Örömmel írtam le volt labdarúgó társaimnak, barátaimnak 
neveit, akik a „Hajrá FTK” buzdításra játékukkal lázba hozták 
a felsőgödi fociszerető szurkolókat és sok szép, boldog, felejthe
tetlen órát szereztek rajongóiknak.
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ANGYAL ANNA:

Angyal Mihályról

Tisztelt Szerkesztőség!
Angyal Anna, volt alsógödi lakos, évente látogatok haza. 

Sajnos már csak a Húgomhoz, Bálint Emilnéhez. Előre viszoly- 
gom, hogy korom miatt meddig engedélyezett a sors által szá
momra a látogatás...

Az idei utam különleges nagy esemény életemben. 1949-ben 
végzett általános iskolai tanítványaim 50 éves találkozójára 
megyek, mely Polgárdi Lajosné (Polgárdi Lajosné - a szerkesz
tő szerint) vezetésével szerveződik. Nagy örömömben üröm az, 
hogy Ádám Ica tanárnő társamom kívül más senki nincs életben 
az akkori Tantestületből. Ez az élet...

Ha a mellékelt kis viszatekintés netán megütné a mértéket, 
szívesen bocsájtom rendelkezésükre.

Talán vannak még emlékező emberek abból az időből is, de 
ha az idő pora erősen befedte azt már, akkor a jelenben a köz
ség fejlesztésén dolgozó egyének jóérzését táplálhatja - látván - 
az áldozatos munka emléke „valakinél” , „valahol” mégis meg
marad, soha nem felejtődik el.

Torontó, 1999. február 4.
Kiváló tisztelettel;

Angyal Anna

Tisztelt Szerkesztőségi
Az 56-os események következménye sokunkat 
késztetett eltávozni Hazánkból. Azóta 43 év telt 
el, de legtöbbünk hazalátogat. Míg van kihez... 
Befogadó Országunkban figyelemmel kísérjük Ó- 
Hazánk sorsát, nemcsak az itteni magyar sajtó 
nyomán, de szorosabb jelleggel is. így kaptam 
kézhez rokonaimtól a Gödi Almanach-ot.
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Jelent és múltat tárgyaló sok cikke meglepetést okoz és em
lékeket idéz. Meglepetést okoztak számomra a község megala
kulásával, múltjával foglalkozó adatok és tények, és emlékeket 
idéz az ismertekkel kapcsolatban.

Az 1998-as Almanach-ot is végigolvasva, úgy érzem, főleg a 
nagynevű emberek községünk kialakulására való hatása emelő- 
dik ki. Szeretném mgjegyezni, hogy a 30-as, 40-es években a ki
sebb kaliberű emberek fáradtságot és gátat nem ismerő község
fejlesztő munkája tette valóban Alsógödöt a Budapestről ki
özönlő nyaralók paradicsomává.

Elsőkézből tapasztaltam ezt, hiszen Angyal Mihály nevelt
leányaként éltem 30 évet Alsógödön a Petőfi Sándor utcai An
gyal Villában.

Angyal Mihály - mint nyugdíjas - életcélja az volt, hogy 
szebbé tegye Alsógödöt. Az alsógödi strandot megtisztíttatta, 
partját sóderkotrással úszhatóvá tetette. Létrehozta a Széche
nyi forrást, hogy annak kristálytiszta vize csinos kiömlésen át 
csoboghasson. Szükségmunkásokkal a strandtól a XIX. utcáig 
romantikus sétányt csináltatott. Télen hóeltakarítást, nyáron az 
utak, járdák állapotát hozatta rendbe. Ezek a munkák az idé
nyenként munkanélkülivé váltaknak kereseti lehetőséget nyúj
tottak, a lakosságnak több biztonságot, s a nyaralóknak jobb 
kedvet a gödi nyaraláshoz. A Római Katolikus Templom létre
hozásában is nagy része volt, s abban is, hogy állandó parókia 
legyen Gödön. Emlékszem, hogy amikor vendég-pap látta el a 
szertartásokat. Angyal Mihály volt a vendéglátó, a többnapos 
ünnepeken is. Angyal Mihály éveken keresztül a község tör- 
vénybírája volt, majd pénztárosa. Később a Hangya Szövetke
zet hasznos irányítója, hogy jobb ellátásban részesülhessen a 
község.

Mindezt és még sok, egyéb munkásságát önzetlenül, dotáció 
nélkül tette hosszú éveken át. 1943. január 2-án hirtelen halt 
meg. Sokszor tűnődöm, vajon a háború rombolása mekkora to
vábbi erőt adott volna Neki, hogy szeretett községét ismét vi
rágzóvá tegye.

Ám, a fejlődés nem áll meg, ha egy ember kidől a sorból. Ak-
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kor sem, ha a hozzá hasonlók is eltávoznak az élők sorából, mint 
lassan mindannyian, de jólesne a még emlékezőknek, s jót ten
ni a jelenlegi aktiv „jót-te vöknek” , ha a hangyává degradált 
„Göd-Szerelmesei” is említést kapnának, s nem engednék, hogy 
a modern életforma fekete szemfedővel véglegesen eltakarja az 
ő érdemeiket.
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DR. SZELL ANDRASNE:

Soli Deo Gloria 
(Egyedül Istennek dicsőség)

Nagyközségünk alsógödi részén református templom épül. 
Felszentelésére előreláthatólag 1999. október 31-én kerül sor. 
Alapkövébe a következő emlékiratot helyeztük:

Jézus Krisztusban életet talál kegyes Keresztyén!

Alsógödi Ref. Leányegyház alapító presbitériuma 
Álló sor: Mihály György, Vincze Sámuel, Kalmár Kálmán,

Pátz Lajos, Virágh Gyula
Ülő sor: dr Pethő Sándor, Sáfár Béla, Debreczeni Márton

Mi - a Mindenható Isten végtelen kegyelméből életre hívott 
Alsógödi-Felsőgödi-Sződligeti társegyházközség Alsógödi szent
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Gyülekezete - e kegyelem iránt érzett hálaadással helyezzük 
épülő templomunk alapkövébe a múltról való megemlékezésün
ket, templomépítésünk jelenét, nem utolsó sorban a jövendőbe 
vetett azon reménységünket, miszerint e hajlékban közvetített 
isteni üzenet - az evangélium - a Sátán munkája nyomán el
szenvedett ötvenévi hitéleti tétlenségre kárhoztatott Testvérein
ket visszahozza a Kegyelem Királyi Székéhez, a mi megváltó 
Urunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz.

Amikor egyházközségünk múltjáról emlékezünk, említést te
szünk a sződligeti ásatásokról, melynek tanúsága szerint tele
püléseink területén már a kőkorban is lakott ember. Az Írások 
szerint Sződ - Mária Terézia telepítései nyomán - teljesen kato
likus község lett, mégis a reformáció után református esperest 
székhely is volt. Alsógöd királyi vadaskert, Felsőgöd helyén még 
a századfordulón is tőzeges mocsaras láp volt. A Budapest Vác 
között megépített vasútvonal mentén hamarosan megindult az 
építkezés. A második világháború kezdetén Felsőgödnek már 
3000 lakosa volt. Jelenleg a három Gödből egyesült nagyközség
nek 13600 állandó lakosa van, mely lélekszám a nyári időben 
18000-19000 főre növekszik.

A gyülekezet együtt született és növekedett a településsel. Az 
alsógödi református szórvány a 20-as évek végén szerveződött 
Vác anyaegyházának előbb leány-, majd fiókegyházává. Az 
anyagyülekezetből Sáfár Béla tiszteletes-tudós lelkipásztor és 
segédlelkészei; Papp Béla, Rohonczy János és Bene Zoltán buz- 
gólkodása nyomán havonta egy-két alkalommal istentisztelet 
tartatott a Floch-féle „hosszú ház” egyik osztálytermében. 
1924-ben Alsógöd közigazgatásilag elvált Felsőgödtől és ebbe 
az épületbe települt az Elöljáróság, a Posta és az elemi iskola. 
Az evangélikus testvérek is itt tartották istentiszteleteiket.

Isten kegyelméből és a hivők vallásos buzgóságából hamaro
san megalakult az Alsógödi Egyházközség alapító Presbitériu
ma, melynek első gondnoka Debreczeni Márton erdélyi szárma
zású MÁV főtiszt volt. Gondnoki teendői mellett ő látta el a 
kántori szolgálatot, valamint részt vett a gyermekek hitoktatá
sában is. Nagy odaadással és hittel végzett munkája elismerésé-
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ül Sáfár Béla tiszteletes úr ragaszkodott ahhoz, hogy a lelkész 
neve mellé a gondnok neve is felkerüljön a harangra, mely szép
hangú hangszer a község legnagyobb harangja lett és a gyüleke
zet tulajdonában lévő kertben - haranglábon - lett elhelyezve. 
Amikor megszólalt, sokan mondták kedves közvetlenséggel: 
„Szól a Marci!” Az alsógödi egyházközség 250 négyszögöles te
rülete ajándékozás címen került a gyülekezet birtokába. 1928- 
ban ezen a területen épült fel a mai imaház. Sütő Jenő és Sütő 
László építészek közreműködésével és azzal a céllal, hogy ké
sőbb lelkészlakás lesz. A faanyagot Hajós Sándor fakereskedő 
ajándékozta, a szószék és a padok Mihály György - jelenkori 
tervezőnk Mladek Ferenc mérnök anyai nagyapja - presbiter, 
asztalosmester ajándékba készített kezemunkája. A szószék 
mellvédjén lévő, a Magyarországi Református Egyház címerét 
kifejező művészi faragvány a váci fegyházban büntetést töltő 
egyik rab dicséretes munkája.

Az alsógödi egyházközség első presbitériumának tagjai: Kal
már Kálmán csónaképítő mester; Mihály György asztalos mes
ter; Pátz Lajos vezető jegyző; dr. Pethő Sándor jogász; Vincze 
Sámuel MÁV intéző; Virágh Gyula MÁV lakatos és Debreczeni 
Márton gondnok, aki 1946-ban bekövetkezett haláláig látta el 
tisztét. Ez a presbitérium komoly egyházszervezői munkát vég
zett. Teadélutánokat, műsoros esteket, jelmezbálokat rendeztek, 
melyek bevételei gyarapították a gyülekezet vagyonát. A 30-as 
évek közepétől már rendszeres heti istentiszteleti alkalmak vol
tak. Bene Zoltán tiszteletes-tudós lelkipásztort 1936-ban válasz
totta lelkészévé a gyülekezet. Az ő kiváló pásztori munkája nyo
mán a templomozók lélekszáma rohamosan növekedett. Áldott 
lelkű felesége a lányok nevelésével szolgálta a gyülekezet közös
ségét. A háború és az azt követő politikai nehézségek ellenére a 
40-es évek végén az imaházat „L ” alakban meg kellett nagyob- 
bítani. Ez az építkezés Németh Lajos gondnoksága idejére esett. 
Sajnos az éveken át tartó betegsége miatt a gondnoki teendőit át 
kellett adnia a Debrecen környékéről, ősrégi református család
ból származó Tóth Sándornak,aki ezt a tisztét 1969-ben bekö
vetkezett haláláig viselte és látta el lelkiismeretesen. Mellette le-
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ánya, Katalin volt a pénztáros. Bene Zoltán nyugalomba vonu
lása után Héder Lászlót választotta a gyülekezet lelkipásztorá
ul, aki 25 esztendőn keresztül pásztorolta a Társegyház három 
gyülekezetét. Gyülekezeti munkájában segítségére volt felesége 
- mindannyiunk Giziké] e - aki a kántori teendőket ellátta és 
részt vállalt a hitoktatásban. A rendszerváltást követően Héder 
László nagy erővel és lelkesedéssel kezdte újra az iskolai hitok
tatást. Ennek eredményeként 14 csoport hittanos tanulhatott és 
hallhatott Isten megváltó kegyelméről.

Héder László mellett Baji Bélát választotta gondnokul a 
gyülekezet, aki mint elektromos szakember, felújította az ima
ház teljes elektromos rendszerét és a telekre bevezette a vizet. 
Fia: Baji Béla kertészmérnök a kertet vette gondozásba és ma 
már terebélyessé növekedett örökzöld díszfákkal telepítette be. 
Baji gondnok úr halála után a 70-es években Nagy László vette 
át a gondnoki teendőket. Nagylelkű, gavallér adományaival 
szinte teljesen levette az anyagi teher jó részét a gyülekezet vál
láról. Az Ő adományából épült az imaterem fűtését szolgáló két 
darab hőtárolós villanykályha. 1988-ban bekövetkezett halála 
után a gondnoki tisztre Ráksi Miklós mérnök-tanárt választot
ta a gyülekezet. Mély hittel és lelkesedéssel alakította az imate
rem belső megjelenését templomiassá. Hangvetőt készített a 
szószék fölé, kovácsoltvas csillárokkal cserélte fel az egyszerű 
bórákat. A Szentlélek erejét kérve segített a gyülekezet áldozat- 
vállalásának erjesztésében, a templomépítési szándék megerősí
tésében.

A gyülekezet jelene Héder Lászlónak 1993-ban bekövetke
zett halálát követően Szotyori Nagy Gábor tiszteletes-tudós le- 
kipásztor megválasztása idejére teendő. Istenben megboldogult 
Héder László halkszavú, csendes, de mindig a Szentlélek erejé
vel ható szolgálata után Nagy Gábor evangelizáció értékű pré
dikációit kezdetben kritikusan, majd az idő múlásával magáé
nak fogadta és vallja az egyházi alkalmakon rendszeresen részt
vevők közössége. A gyülekezet választói névjegyzékében re
gisztrált lélekszám 90 fő. Mindennapi tevékenységüket tekintve 
55 fő (61 %) nyugdíjas, 35 fő (39 %) aktív kereső. Az átlagélet-
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kor kb. 50 év. Nagyon kevés a fiatal! A társegyházközség anya
gi terheiből az alsógödi gyülekezet 25 %-ban részes, mely össze
get 43 fő egyházfenntartói járulékot fizető egyháztag befizetése, 
a gyülekezeti alkalmak (istentisztelet, keresztelés, temetés) per
selypénzei, valamint más, évenként ismétlődő „Isten dicsőségé
re hálából adakozva” címen befolyt adományok fedezik. A társ
egyház három gyülekezetében a szolgálatok rendje; vasárnap 
négy istentiszteleti alkalom a felnőtteknek, három a gyermekek 
részére, hétközben hittanórák 18 alkalommal. Gyülekezeten
ként egy-egy bibliaóra felnőtteknek és egy az ifjúság részére. 
Ehhez jönnek még a gyülekezeti és kórházi látogatások. Min
dezt a lelkész egyedül nem tudná ellátni. Vannak azonban gyü
lekezeti segítők, akik a hittanórák tartásából és a látogatások
ból is kiveszik a részüket.

A vasárnapi istentiszteletek látogatottsága mind a gyermek 
és ifjak, mind a felnőttek körében elfogadható. Az egyházi ün
nepeken, a temetést követő vasárnapi - vigasztalást kérő - isten
tiszteleten emeltebb a lélekszám.

Imatermünk a már említett „L ” betű alakú, melynek kiseb
bik szárában elhelyezett padok éveken át csupán a nagy ünne
pek alkalmával teltek meg. Isten iránti hálával jelenthetjük, 
hogy az elmúlt években ezek a padsorok is egyre inkább megtel
nek. Kedves, szép és a hitélet gyakorlására alkalmas ez az ima
terem. Az Alsógödön letelepedett „ősök” lelki életének első 
zsengéje. Már Héder László lelkipásztorsága idején felmerült az 
imaterem templommá alakításának igénye. Az utóbbi három 
évben ez a vágy - mint elültetett dugvány - egyre izmosodott. 
Megnyugtatóan bizonyságát venni a gyülekezet szándékának az 
egyik istentiszteleten a jelenlévők egyenkénti titkos szavazással 
döntöttek az építkezés mellett

Ez idő tájt a gyülekezet magáévá tette az „L ” betű alakú 
imaterem „négyszögesítését” - egy kisméretű gyülekezeti terem 
+ mosdó kialakítására. Az elhatározást cselekvés követte. Bazsó 
Imre mérnök presbiterünk tervei alapján 1997. év első felében 
néhány gyülekezeti tag jó szívvel végzett munkájával elkészült 
az azóta is meleg otthont jelentő helyiség.



G ödi A lm anach 215

Közben megkezdődött a megszavazott templommá alakítás 
költségei előteremtésére történő adakozás. A döntést követően a 
Presbitérium a gyülekezet egyetértésével 1996. január 2-án „Az 
Alsógödi Református Gyülekezetért és Templomért Alapítvány” 
elnevezésű alapítványt fundálta, melynek másolati példányát 
annáleszünköz mellékeljük.

Csomó Ágnes építészmérnök kérésünkre két változatban ké
szített templom tervet, ajándékul. Bár mindkettő megnyerte a 
Presbitérium tetszését, sajnálatos módon az előkalkulált költsé
gek messze meghaladták anyagi erőinket. Amikor számot vetet
tünk az eddig összegyűlt pénzadományokkal, szomorúan állapí
tottuk meg, hogy egy új templom építését nem tudjuk vállalni. 
Visszatértünk az imaterem templommá alakításához. Segítségül 
hívtuk Mladek Ferenc és Szép László építészmérnököket, akik 
mindketten térítés nélkül vállalták a tervezést. (Mladek Ferenc 
anyai nagyapja készítette az imaterem berendezését Isten dicső
ségére térítés nélkül. Szép László apósa, Balogh István - immár 
két esztendeje ágyhoz kötött - testvérünk ajándéka fejében vett 
részt a tervezés munkájában.) Tervező munkájuk 1997-ben kez
dődött. 2-3 elfogadásra méltó variáció költségkihatása ismere
tében (az idáig gyűjtött összeg 8,5 millió volt) Szász Ferenc - 
korban legidősebb egyháztagunk - presbiter, az eddigi adomá
nyán felül! megajánlott 4 millió forintot azzal a kikötéssel, hogy 
csak új templom építésére adományozza. A nemes gesztust a 
gyülekezet nevében a Presbitérium, valamint az Alapítvány Ku
ratóriuma hálásan megköszönte az adományozónak.

1998. tavaszán - az imigyen megnövekedett forrás ismereté
ben - elkészült a toronnyal ékesített, altemplommal, galériával 
(karzattal) bővített templom terve, melyet ezen alapkőbe a mai 
napi ünnepen elhelyezünk. Bár anyagi erőforrásunk még min
dig nem fedezi a bekerülési költséget, a Presbitérium és a Kura
tórium ezt a tervet fogadta el Urunknak - Aggeus prófétán ke
resztül vett üzenetében bízva: „...De most légy bátor..., mert én 
veletek vagyok, azt mondja a Seregek Ura!”

Az illetékes hatóságok jóváhagyó aláírásával ellátva terjesz
tettük az immár véglegesnek vélt tervet a Polgármesteri Hivatal
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illetékes Osztályához. Nagy örömünkre szolgál az önkormány
zat pártfogó hozzáállása, valamint a megszavazott 3 millió fo
rint segítsége.

Örömünkbe sajnos üröm vegyült. Az eredeti terv szerint az 
altemplomban urnatemetőt terveztünk. Miután előírás, hogy az 
építési tervet a szomszédoknak is jóvá kell hagyni aláírásukkal, 
nyugati fekvésű szomszédaink, Dr-i címmel! rendelkező két 
hölgy az altemplom! szándékunkkal nem értvén egyet, kifogás
sal éltek a hatóság felé. Az építkezésre alkalmas időre tekintet
tel lemondtunk az urnatemetőről és új határozatot kértünk. 
Kedves szomszédaink azzal a minősíthetetlen gondolattal, mi
szerint az „Egyház át akarja őket verni!” az új határozattal 
szemben fellebbezéssel éltek. Mindez a „jószomszédi gesztus” 
kivett a számításunkból pár százezer forintot, az építkezésünk 
megkezdését pedig június hetére szorította, mely Nagy Sándor 
építőmester gondossága mellett, azóta is szépen halad.

A jelenről írottak során Isten iránti hálaadással állítunk lé
lekben emléket és mondunk köszönetét azon időskorú egyház
tagjainknak, akik temetésükre rakosgatott pénzüket adták jó 
szívvel Isten dicsőségére, a templomépítés költségeinek fedezé
sére.
Ezek: Szász Ferenc és felesége. Csomó Ágnes építészmérnök, 

Németh Rozália, Mladek Ferenc építészmérnök,
Szamosvölgyi Oszkárné, Szép László építészmérnök. 
Baka Béla vállalkozó. Kovács Gyula építésvezető,
Iván-Kovács Józsefné, Göd közs. Polgárm.Hivatal,

akik 100.000.-Ft vagy azt meghaladó készpénzzel, vagy munka
végzéssel járultak a költségekhez. De köszönet és Istenünk ál
dáskísérése illeti gyülekezetünk mindazon tagjait, akik a fent 
írt adakozóknál - tehetségüknek megfelelően - kevesebbet, de 
azt jó szívvel helyezték el az Úr oltárán. Külön is elismerés ille
ti Császár Ernő testvérünket, aki időt és fáradtságot nem kímél- 
ve,szívén viseli az építkezést, mindenben segítségére sietvén a 
beszerzésekben és ügyintézésben a lelkipásztornak, napi jelen
létével figyeli az építkezés menetét.



G ödi A lm anach 217

Szólnunk kell szeretett lelkipásztorunk muzikális habitásá- 
ról, aki minden hónap utolsó vasárnapjának délutánjára (dél
előtt úrvacsora osztás!) zenés áhítatot szervez neves orgona- és 
más hangszereket megszólaltató művészek szerepeltetésével. A 
rendezvények ökumenikusak, azokon mindhárom felekezet 
képviselteti magát. Régen dédelgetett vágya valósult meg ked
ves Gáborunknak a társegyházi énekkar megszervezésével, 
mely együttes Borbély Magdolna karnagy vezetésével dicsérete
sen tölti be hivatását. Végezetül az építkezés évében az Alsógö
di Gyülekezet tisztségviselői:

Szotyori Nagy Gábor ................... lelkipásztor,
Ács Éva ...............................................presbiter,
dr. Hajnóczy Barna ............................persbiter,
Bazsó Imre .......................................... presbiter.
Suba Lajos .......................................... presbiter.
Szász Ferenc ...................................... presbiter,
Angyalné Tóth Ilona ....................... pénztáros.

Kelt Gödön, az Úrnak 1998. esztendejében

Isten legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

Alapkő letétel: 1998. július 26. (vasárnap)
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A „készközeli” állapotú új templom

W' K-
A „Márton harang”
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SCHÜSZLER MARGIT:

Ifjúsági mozgalom Alsógödön 
1942-1948 között

A háborús évek előtt és alatt működött a levente mozgalom, 
amely igyekezett az ifjúsági hazafias érzést ápolni. A fiúcsapat 
vezetője Matos Géza, az 1942-ben megalakult leánycsapat lel
kes vezetője Matos Gézáné volt. A leventelányok feladata szoci
ális jellegű ténykedésekre terjedt ki, katonacsaládok látogatása, 
segítése, ajándékcsomagok juttatása, a katonáknak érmelegítő 
kötése, jótékonysági műsorok szervezése és egyebek.

A háború után újjáéledt az alsógödi cserkészmozgalom.
A fiatalok kezdeményezésére 1945. őszén megalakult a 340. 

számú „Zrínyi Ilona” cserkészlánycsapat (14 éven felüliekkel).
Vezetőjükké választották Schüszler Margit tanárnőt, csapat- 

vezető helyettessé Németh Katalint. A közel harminc fős csapa
tot 1946. júniusában az országos vezető helyben (a volt alsógö
di téglagyár melletti ligetben) felavatta. A fogadalomtétel után 
kitüntetésekre is sor került.

1946. júliusában a csapat vezetői sikerrel vettek részt Pálfán 
(a volt Andrássy kastély területén) az országos vezetőképzőn.

Emlékezetes volt, amikor még korábban, 1945. év karácso
nyán 21 cserkészlány-jelölt együtt ünnepelt a csapatvezető ott
honában. Mivel a csapatvezetőnek nem volt karácsonyfája, a lá
nyok csoportosan felkeresték egy ajándék fenyőfa kíséretében.

A cserkészlányok csapatának nem volt saját otthona, de vol
tak akik otthont adtak a szervezetnek, természetesen térítés 
nélkül, például Hajek Lóránd, a Máté család (házukon ma Iván 
Kovács László táblája van) és Szász Ferenc.

1946. őszén a helyi iskolán belül megalakult az iskolások kö
réből verbúválódott ún. „tündérke csapat” , szervező testületük 
az Alsógödi Általános Népiskola segítségével. Vezetőjük Avar 
Józsefné tanárnő volt.
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A fiúcsapat vezetője Eszes János is segítette a leánycsapatot. 
Voltak közös rendezvények: túrák, kirándulások, tábortüzek, 
műsoros estek, részvétel a község megmozdulásain (pl. a romja
iból újjáépült evangélikus templom újjászentelése, melyen Or- 
dass Lajos püspök és Nemeskéri Kis Sándor is részt vett, vagy a 
nemzeti ünnepeken a Duna-parti strandon akkor még meglévő 
„Hősök Fáinál” , a körmeneteken, a karácsonyi éjféli misén stb.

Nevezetes eemény volt a fiúcsapattal együtt megrendezett 
„Gyurkovics Lányok” című színdarab. Olyan nagy volt a siker, 
hogy a legnagyobb télben kétszer is meg kellett ismételniük.

1947. augusztusában Csornádon az iskolában táborozott a le
ánycsapat, ahol a helybéli legények maskarában, lóhátról 
ijesztgették a lányokat.

Augusztus húszadikára tért haza gyalog a csapat nótaszóval, 
kondérokat cipelve a helyi búcsú kellős közepébe.

1948. tavaszán kiállítás nyílt a leánycsapat munkáiból, ame
lyen mindhárom család a „Rózsa” a „Szekfű” és az „Ibolya” ké
zimunkáit mutattuk be. Az utolsó cserkészlány megmozdulás 
1948. március 15-én volt, amikor részt vettünk a helyi Kossuth 
szobor felavatásán.

Ezt követően megkezdődött az „úttörő mozgalom” szervezé
se. Ennek emlékei a helybeli iskolában találhatók.

Utóirat:
1990. október 25-én (negyvenöt év múltával) találkoztunk 

utoljára mi, az alsógödi öregcserkészek a „Zöldfa” vendéglő
ben. A régiek közül jelen volt 8 leány és hat fiú, részben házas
társaikkal. Azóta - tudomásom szerint - már három fiú eltávo
zott az élők sorából.

Végezetül a leánycserkészcsapat névsora:
Rózsa család: Lamár Mária, Csajka Ida, Gergely Ilona, Dob- 

csek Rozália, Pálosi Éva, Pintér Mária, Dobcsek Emma, Sisa 
Anna, Saskői Rozália, Dikány Erzsébet, Balázs Anna, Vadkerti 
Magda.

Szekfű család:
Bauer Katalin, Galántai Júlia, Struczky Éva, Péter Lenke, 

Hunyady Erzsébet, Sári Erzsébet, Balázs Ibolya, Rácz Teréz.
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Ibolya család:
Demény Mária, Mészáros Teréz, Balázs Vilma, Gergely Edit, 

Rácz Anna, Somogyi Magdolna.

Lány cserkészek avatása 1946-ban Alsógödön

1946 július 28-án pálfai vezetőképző táborban
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Koszorúzási ünnepség Alsógödön a Hősök Ligetében

Az alsógödi Kossuth szobor avatásán 1948 március 15-én
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Az alsógödi Kossuth szobornál

Cserkészlányok az Úrnapi körmeneten
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Schüszler Margit a lánycserkész csapat vezetője
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"̂WíA <jíl^^
* Ö̂O jOrt Cf

__o*v̂ A. Oc,^
'  <£LuvyűíJÍy £*^2^7?^ 

"sí ^ \AAaI«A

í jt o íy c i -
cea iíiid

tyUcOtÂ Ct
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ANTAL GYÖRGY BÁLINT:

Göd Nagyközség Sakkélete 
1970-1999 között

Amikor ezeket a sorokat elkezdem írni, 1999. január 14. van. 
A IV. Almanach kötet sikere után megbeszéltem a szerkesztő 
Bátorfi Józseffel, hogy megírom a sakk szakosztály törtétenét, 
mert 1979. július 1-jén megalakítottam néhány sakktársammal 
együtt a Gödi Tk Levelező-Sakk Szakosztályt.

Mivel a sakkal kapcsolatos irataimat megőriztem, most ami
kor az iratokat rendeztem, derült ki, hogy a Gödi Tsz SK 1970. 
augusztus 1-jén megalakította a Sakk Szakosztályt, melyet Ba
rabás Gábor vezetett. A szakosztálynak tagjai voltak még; ifj. 
Barabás Gábor, Csernyi Miklós, Nádudvari József, Haulik Imre, 
Solymosi László, dr. László Domokos, Wéninger Sándor és ifj. 
Katona J. Ők a Pest megyei II. osztályban sakkoztak. Az 1973- 
as sorsolás és költségvetés megvan, de hogy mikor szűnt meg a 
szakosztály, talán a Tsz rossz anyagi helyzete miatt, nem tudom. 
Abban az időben még asztaliteniszeztem, illetve 1973-tól nem 
sportoltam semmit, mivel Kisnémedire kerültem dolgozni. An
nak ellenére, hogy 1974. novemberében visszajöttem a Gödi 
Tsz-be, a munkám nem tette lehetővé a sakkozást, sőt az előző 
évek növényvédőszer ártalmai következtében, majd a későbbi 
pártvezetőkkel történt viaskodás megrontotta az egészségemet, 
és 1975. november 12-én kórházba kerültem. Ezután súlyos be
tegségben eltöltött évek következtek, ezért 1979. március 14-én 
nem rehabilitálható betegség miatt leszázalékoltak. Még a beteg 
éveim kezdetén elhatároztam - mivel a krízis időmben sakk tu
dásom megmentette az életemet -, hogy nyugdíjas éveimben a 
sakknak fogok élni. így aztán a leszázalékolás után elkezdtem 
levelező sakkal foglalkozni. 1978. szeptember 25-től 1979. au
gusztus 31-ig résztvettem a hazai III. osztály 443-as levelező 
csoportjában való veresenyen, ahol ellenfeleim a gödi Pataji
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György, Varga Miklós, Bálint Mihály, Urbán József, Tóth Béla, 
Szloboda Pál voltak és 3,5 pontot szereztem.

A levelezéshez némi pénz kellett és csapattársak. így aztán 
felvettem a kapcsolatot a gödi levelező sakkozókkal: Fülöp Pé
terrel, Fülöp Józseffel, Pataji Györggel, Csaba Lászlóval és Fü
löp Erikával. Segítségükkel és a Gödi TK akkori sportköri elnö
ke Pálvölgyi Jenő segítségével megalakítottuk a Gödi TK Leve
lező-sakk Szakosztályát 1979. július 1-jén.

1979. október 20-tól 1980. október 31-ig résztvettünk az V. 
Magyar Népköztársasági Kupa Elődöntő Csapatversenyen. Ek-
kor már Gödi Tsz SK néven.

Gödi Tsz SK Cs.k.: Antal György
h.: Fülöp Péter

49. 24-10 Fülöp József 1. tábla
50. 33-11 Fülöp Péter 2. tábla
51. 51-57 Pataji György 3. tábla
52. 44-40 Antal György 4. tábla

Végeredményben 25 ponttal a HL. helyet szereztük meg és jo
got szereztünk az 1981. évi Levelezési Országos Bajnokság n. 
Csapatbajnokságára.

1979. szeptember 1 - 1980. augusztus 31-ig résztvettem az I. 
Vidék Bajnokság Elődöntőjén, 8,5 pontot szereztem és elsőként 
kerültem a döntőbe. 1979. szeptember 1 - 1980. augusztus 31-ig 
résztvettem az Országos Egyéni Levelező Bajnokság in/468. 
csoportjában, ahol ellenfeleim: Cseleszki Gábomé, Hídvégi 
Miklós, Juhász László, Ligeti Gábor, Sennyey Gábor és Tófalu
si József voltak. Végeredményben 5,5 ponttal első lettem a cso
portban és felkerültem a n. osztályba.

Foglalkoztam még nemzetközi levelező sakkal is. Az I.C.C.F. 
WT/I/426 csoportjában 1978. októer 20 - 1979. december 31-ig.

0 Lowell S. Peterson 
0 Volker Bobzin 

1/2 Dieter Kunz

CA - Georg Antal H 1 
BRD - “ 1
DDR - “ 1/2
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0 Michael F.Knight U SA  -
0 Ekkerhard Stegmann DDK -
1 Sren Petersen D K

4 1/2 pont

Versen>’\’ezető: Lucio Roch, Jugoszlávia 
1979. szeptember 15-től az ICCE Tbumament W T /I/487 cso

portjában játszottam:
1 Andre Heinze Schrade DDR
2 Dimitr Stefanov Georgiev BG
3 Ed Congleton U SA 5 1/2 pont
4 Ohver Hoffmann BRD
5 Peter Stögbauer DDR
6 Hamid Khonji Bahrain
7 György Antal H 5 1/2 pont

Versenyvezető: dr. Giusepp>e Mandolfo. Italia 
A  holtversenyes I. helyezésemmel felkerültem a „H ” mester- 

jelölt osztályba.
Megrendeztük a November 7. Kupa ‘79 sakkversenyt, me

lyen 18-an vettek részt. Az első hat helyezett: 1. Tóth Györg\" 
Főt. 2. Kollár Péter Dunakeszi, 3. Magyar Béla Főt, 4. Majoros 
Zoltán Dunakeszi, 5. Solymosi László Dunakeszi, 6. Józsa Fe
renc Göd.

1980

A  gödi TK  Sakk Szakosztálya meghirdette a Gödi Sakkbaj
nokságot. Helyszín: Pártbizttság. Időpont: szeptember 6 -  de
cember 20-ig . szabad szombatokon 8,30-tól. Résztvevők: a GTK  
tagja, gödi lakos. Gödön dolgozik, aki 1980. I. 1-ig betöltötte a 
15. életévét. Lebonyolítás: 2x2 órás.

Versenybíró: Németh Ferenc
Díjazás: 1-3 helyezettek érem, 1-7 helyezettek oklevél, részt

vevők emléklap.
Sorsolás: 1. ifj. Albert Mihály, 2. Csaba László, 3.Fülöp Jó

zsef. 4. Antal György, 5. Mohácsi Lajos, 6. Szabó József. 7. K a-



230 G öd i A lm anach

yos György, 8. Nádudvari József, 9. Kamarás László, 10. Jőrös 
András.

Végeredmény: 1. Mohácsi Lajos, 2, Fülöp József, 3. ifj. Albert 
Mihály, 4. Jőrös András, S.Kayos György.

A munkahelyi Szpartakiádon I-II. helyet, a Járási Szpartaki- 
ádon II. helyezést, a Falusi dolgozók Szpartakiádján I. helye
zést, a Gödi „Fészek Nap”-on I. helyezést értünk el.

1981

Új tagunk: Csernyi Miklós
Gödi Sakkbajnokság X. 5 - XII. 18-ig
Versenyvezető: Németh Ferenc
Végredmény: 1. Kónya Károly 13,5 ponttal, 2. Fülöp József, 

3. Antal György, 4. Mohácsi Lajos, 5. ifj. Albert Mihály, 6. Király 
Kálmán, 7. Nádudvari József, 8. Jőrös András, 9. Csaba László, 
10. Csernyi Miklós, 11. Kamarás László, 12. Bélák Zoltán, 13. 
dr. Széli András, 14. Bélák Ferenc, 15. Hajdú János.

Munkahelyi Szpartakiád: I. helyezés
November 7. ‘81 sakkverseny
Ifjúsági: 1. Bélák Zoltán 7, 2. Kayos Róbert 5,5 ponttal, 3. 

Bácskay Gábor 5,5, 4. Soós Sándor 5,5, 5. Vass Tamás 3,5, 6. 
Szabó József 3,5, 7. Bélák Ferenc 3, 8. Kiss I. 1, 9. Kayos Gy. 0,5 
ponttal.

Felnőtt: 1. Fülöp József 5,5, 2. Győri István 5, 3. Florek Csa
ba 5, 4. Mohácsi Lajos 5, 5. Szurovszki Béla 5. ponttal.

1981. november 11-én autóbaleset következtében elhunyt 
Csernyi Miklós sakktársunk. Huszonhat éves volt. Emlékét 
megőrizzük.

1981. december 14-én a Levelező Sakk Szakosztály tagjai 
kéréssel fordultak a Gödi Tsz. SE Elnökségéhez, hogy 1982. ja
nuár 1-től engedélyezzék a tábla melletti sakkozást is a szak
osztályon belül, teremtsék meg a működés feltételeit a levele
zéssel együtt.Szakosztály vezető: Fülöp József, intéző: Kamarás 
László, levelezési felelős: Antal György lenne.
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A jegyzőkönyvet aláírták: Nádudvari József, Bélák Zoltán, 
Kónya Károly, Jőrös András, Kamarás László, Hajdú János, An
tal György, Fülöp József.

1981-ben elindultam az V. Világkupában. A 103. csoportban 
az ellenfeleim a következők voltak.

2. J. Rico Argentina
3. W. Stilling Switzerland
4. G.Richter BRD
5. E. Immisch DDR
6. E. Rappert BRD
7. G. Labelle CANADA

13. L.Dubyk BRD
14. S. Krichevskij USSR
15. W.Eick DDR
22. W.Vieten BRD

Végeredményben 4 pontot szereztem, de ezzel nem jutottam 
tovább.

1982

Új belépők: Mohácsi Lajos, Király Kálmán, Kamarás László, 
Kamarás Lászlóné, Halabrínyi Tamás, Szabó József, Sumina 
János, Várközi Ferenc, Bélteki József, Jőrös András, dr. Széli 
András, Bélák Zoltán, Bélák Ferenc, Földes! Zoltán, Wéninger 
Sándor, Hajdú János, Nádudari József.

II. 17-től a Gödi Dunamenti MGTSZ SE neve Gödi Tsz SE- 
re változik.

Január 1-től beindul a táblamelletti szakosztály is, természe
tesen az egy szakosztály a Sakk Szakosztály alatt. December 1- 
jén belépett új tagok: ifj. Barak Péter, Neumann Lszló, Olasz 
Nándor, Zimmermann Orsolya.

Mindkét iskolában sakk szakkört tartottam, ezért volt sok 
gyerek a szakosztályban. Pár év alatt mindenki abbahagyta a 
sakkozást, lemorzsolódott. Nem maradtak meg a sakkozás mel
lett a fiatalok, még a gyerekek sem. Talán Bélák Zoltán az 
egyetlen. Többek között a sakktudásának köszönhette, hogy 
azonnal felvették a tanárképző főiskolára.
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Gödi Sakkbajnokság 1982. I. 4- IV. 30-ig 
Helye: Pártbizottság 
Versenybíró: Németh Ferenc 
Versenyvezető: Antal György
Ifjúsági végeredménye: 1. Bélák Zoltán, 2. Bácskay Gábor, 

3. Sumina János, 4. Bélák Ferenc, 5. Földes! Zoltán, 6. Szabó 
József, 7. Halabrinyi Tamás, 8. Helmes József, 9. Oszlánszki 
Zoltán, 10. Várközi Ferenc, 11. Bácskay György, 12. Bélteki Jó
zsef.

Felnőtt végeredménye: 1. Kónya Károly 15,5, 2. ifj. Albert 
Mihály 13,5, 3. Nádudvari József 12,5, 4. Király Kálmán 12,5, 5. 
Fülöp József 12, 6. Jőrös András 7, 7. dr. Széli Andás 6, 8. Wé- 
ninger Sándor 4, 9. Kamarás László 3, 10. Hajdú János 2 pont
tal.

A Váci Járási 5 fős Csapatbajnokságon és a Pest megyei II. 
osztály 6 fős Csapatbajnokságon szerepeltünk.
Gödi „Fészek Napok” III. helyezés 
November 7. Kupa I. helyezés
Szobi Napok csapat: I. helyezés

egyéni: 1. Kónya Károly 5,5 
2. Fülöp József 5

A Dunamenti MGTSZ SK Sakk Szakosztály Alkotmány ün
nep ‘82
Serdülő-ifjúsági csapat:

I. helyezés (Bélák Zoltán, Bélák Ferenc)
Felnőtt csapat:

I. Molnár Péter - Solymosi László
II. Horváth Béla - Fenyvesy György
III. Fülöp József - dr. Perlaky László

Felnőtt egyéni: 1. Molnár Péter
2. Solymosi László
3. Fenyvessy György
4. Fülöp József
5. Horváth Béla
6. ifj. Albert Mihály

Dunakeszi I. 
Dunakeszi H. 
Gödi Tsz SK 

Dunakeszi SE, 
Dunakeszi SE, 
Dunakeszi SE, 

Gödi Tsz SK, 
Dunakeszi SE,

Göd
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1983

Új belépők: Perlaky László, Buczkó László, Buczkó Tímea, 
Buczkó Zita, Boda Tamás, Juhász Gyula, Szálkái Dezső.

A nyári gödi szpartakiádon 1983. V. 21-én 6 fő vett részt. To
vább jutottak: Antal György, ifj. Albert Mihály, Viola Zoltán.

A Gödi Tsz. SE Sakk szakosztályának csapata Gyömrő he
lyett felkerült a Pest megyei I/A osztályba.

A MÉH Kupa Úttörő leányversenyen 1983. január 29-én, Gö
döllőn

8. Buczkó Tímea „Kilián György Általános Iskola
29. Zimmermann Orsolya“

1984

Új belépők: ifj. Fülön József, Rácz Imre 
Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban szerepelt

1985

Ismét megalakult a Kilián György Általános Iskolában a 
sakk szakkör, vezetésemmel. Gyermekek: Mázló Attila, Hauk 
Zoltán, Zsákai Kálmán, Szilva Balázs, Pereházy György, Nyilas 
Árpád, Barta Imre.

A Pest megyei II/A osztályban a csapatunk I. helyezést ért el. 
A Pest megyei Idősek Bajnoksága 60. kategóriájában Fülön 

József I. helyezést ért el.

1986

Új belépők: Kiss Ferenc, Hauck Zoltán, Szabó Zoltán, Szá- 
dóczki József, Nyilas Árpád, Zsákai Kálmán, Ercsényi Zsolt, 
Tomka Balázs, Mázló Attila, Majer Zoltán, Czagány István,
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Arany Tóth Attila, Lajos Gergely, Bajmóczi Balázs, Neuhauser 
Miklós.

E népes belépést az tette lehetővé, hogy a Kilián György Is
kolában a sakk szakkör jól működött a vezetésemmel. 

Csapatunk a Pest megyei I/B osztályban szerepelt.

1987

Új belépők: Bánóczi Géza, Cseleszkai Gábor, Kósa György, 
Nánay Péter, Grósz György, Viola Zsuzsanna, Menyhárt Attila.

Csapatunk a Pest megyei I/B osztályban szerepelt és 54 pont
tal a IV. helyen végzett. Pontszerzők voltak: dr. Perlaky László 
7,5, Grósz György 5,5, Szádóczki József 5,5, Király Kálmán 5,5, 
Szálkái Dezső 5, ifj. Fülöp József 4,5, Fülöp József 4,5, Pataji 
György 4,5, Antal György 3,5, Cseleszkai Gábor 2,5, Bánóczi 
Géza 2, Kósa György 1,5, Mázló Attila 1,5, Jőrös András 1, 
Olasz Nándor 1, Hauk Zoltán 1, Viola Zsuzsanna 0,5.

Az ifjúsági csapat (Szádóczki József, Kósa György, Bélák 
Zoltán, Hauk Zoltán és Menyhárt Attila) is a IV helyen végzett.

Az OB Il-ben játszott levelező sakk csapat (Antal György, 
Fülöp József, ifj.Molnár Sándor, Pataji György) a 9. helyen állt 
és kiesett.

Résztvettem a CHESS IN FRIENDSHIP nemzetközi levelező 
tornán, többek között a CIF 2. Világbajnokságán. 1987-ig 12 
pontot szereztem és 1962,1 RATING pontszámot értem el és ez
zel a 286. helyen álltam.

Tavasszal megnyertük a falusi dolgozók szpartakiádjának 
versenyét Cegléden. Mezőhegyesen a MEDOSZ országos verse
nyén Fülöp József egyéniben első lett és Fülöp Józsefet és engem 
tartalmazó 4 fős Pest megyei csapat is I. helyezést ért el.

Ősszel Fülöp Józseffel együtt megnyertük a TESZÖV KUPÁT 
Cegléden.Pest megye csapatával részt vettünk a 3. TÓT KUPÁN 
Zalaegerszegen,ahol az 5. helyet szereztük meg.

1987.december 4-7-ig résztvettem Karlowy Varyban a CIF 
első világtalálkozóján és villám-sakk versenyén.
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1988

Január 8-10-ig a Strand Vendéglőben rendeztük meg a II. 
Nádudvari József Emlékversenyt a Dunakeszi Körzeti Sakk 
Szövetség segítségével, amelynek vezetője akkor én voltam. 11 
versenyző vett részt. Az egyéni minősítő átlaga 1701 Élő pont 
volt. A versenyt a gödöllői Kovács György nyerte meg 10 pont
tal.

December 9-11-ig rendeztük meg az I. Csernyi Miklós Em
lékversenyt, melyet id. Kaputa Lőrinc nyert Aszódról 6,5 pont
tal és haza vihette a Csernyi Miklós Emlék Kupát.

1988. november 7-én 30 éves sportszervezői tevékenysége
mért megkaptam a „Pest megyéért” sportkitüntetést.

1989/90

Új belépők: Babos László, Hidasi László, Csiba Tibor, Volen- 
tics István, Varga Zsolt.

A gödi József Attila Művelődési Házban működött vezeté
semmel a Gödi Dunamenti MGTSZ SK Sakk Szakosztálya, 
mely 1989-ben 21 tagú volt. A szakosztály csapata a Pest me
gyei I/B bajnoki osztályban szerepelt és 13 csapat közül a sor
számával megegyező 9. helyen végzett 52 ponttal, a közép me
zőnyben. A középmezőny eredményei annyira szorosak voltak, 
hogy 55 ponttal az 5.helyen lehetett volna végezni, a cél ez volt, 
de nem sikerült. Grósz György visszaigazolása a Dunakeszi SE- 
hez, Szádóczki József és Kósa György kiválása még úgy is meg
viselte a csapatot, hogy az őszi fordulóktól Velenyák János mes
terjelöltet, Babos Lászlót, Hauck Zoltánt, Volentics Istvánt, Hi
dasi Lászlót igazoltuk le. A csapat legjobb pontszerzői Fülöp 
Józesf 7, dr.Perlaky László 6,5, Pataji György 5, Babos László 5 
ponttal. Dicséretes, hogy Velenyák János az éltáblán 3 mérkő
zésből 2,5 pontot szerzett. A csapat utánpótlása érdekében is
mét sakk szakkört hoztunk létre, előbb magam, 1990-től pedig 
Fülöp József vezetésével. Fülöp József, Antal György, Király
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Kálmán, Volentics István és a Szobi Gyümölcsfeldolgozó Szö
vetkezeti KözösVállalat 3 fős női sakk csapatával Pest megye 
színeiben a MEDOSZ Országos sakk versenyén Debrecenben V. 
helyezést értünk el.

A II. Csernyi Miklós Emlékversen3rt június 2-4-ig rendeztük. 
I. Nagyajtai Gábor 7 ponttal Aszódról.

A III. Nádudvari József Emlékversen3rt január 6-8-ig rendez
tük meg. I. Szován Károly Fóti TSZSE.

Az I. Szálkái Dezső Emlékversenyt december 15-17-ig ren
deztük meg. I. Kulcsár Miklós 7 ponttal.

1990/91

A Dunakeszi Városi Tanács VB. Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sport Osztály Körzeti Sakk Szövetsége 1990. január 6-án a gö
di József Attila Művelődési Házban rendezte a IV. Nádudvari 
József Emlékversenyt, melyre Gödről. Budapestről és Pest me
gyéből összesen 27-en jöttek el. A 2x15 perces hosszabbított já
tékidejű schnell versenyt 9 fordulós svájci rendszerben bonyolí
tottuk le. I. Nagyajtai Gábor, Aszódi KSK 7,5 ponttal.

III. Csernyi Miklós Emlékverseny május 25-27. I. Dudás Já
nos Fót.

Új belépők: Csiky Gábor, Lovas Ludovic Stefan, Kiss Ferenc, 
Forrai Ferenc, Pongó István.

Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban szerepelt.

1991/92

Erősorrend: 1. Szabados! János, 2, Pongó István, 3. ifj. Fűlöp 
József, 4. Kónya Károly , 5. Pataji György, 6. Cseleszki Gábor, 7. 
Király Kálmán, 8. Antal György Bálint, 9. Forrai Ferenc, 10. dr. 
Perlaky László, 11. Csiba Tibor, 12. Kiss Ferenc, 13. Hauk Zol
tán, 14. Csiky Gábor,, 15. Szlapák Krisztina, 16. Ökrös Ferenc,
17. Kecskés László, 18. Szlapák József, 19. Havas Krisztián, 20.
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Gál János, 21. Babos László, 22. Nagy István, 23. Lovas (Ludo- 
vic Stefan) István.

Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban szerepelt.
IV. Csernyi Miklós Emlékverseny június 5-7. 1. Cseke Ri- 

chárd Vác.

1992/93

Erősorrend: 1. Szabolcsi János, 2. Pongó István, 3. ifj. Fülöp 
József, 4. Pataji György, 5. Cseleszki Gábor, 6. Király Kálmán,
7. Antal György Bálint, 8. Forrai Ferenc, 9. dr. Perlaky László, 
10. Babos László, 11. Csiba Tibor, 12. Kiss Ferenc, 13. Hauk Zol
tán, 14. Csiky Gábor, 15. Szabó Szilárd, 16. Ökrös Ferenc, 17. 
Kecskés László, 18. Gál János

Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban szerepelt.
V. Csernyi Miklós Emlékverseny június 18-20. I. Kahn 

Evarth MTK.

1993/94

Erősorrend: 1. Szabolcsi János, 2. Fekete József, 3. Erzse Jó
zsef, 4. Pongó István, 5. Kónya Károly, 6. Forrai Ferenc, 7. ifj. 
Fülön József, 8. Cseleszkai Gábor, 9. Antal György Bálint, 10. 
Pataji György, 11. Király Kálmán, 12. dr. Perlaky László, 13. 
Szabó Szilád, 14. Hauk Zoltán, 15. Babos László, 16. Csiba Ti
bor, 17. Kiss Ferenc, 18. Csiky Gábor, 19. Ökrös Ferenc, 20. 
Kecskés László, 21. Gál János, 22. Szlapák Józef.

Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban 12 csapat közül 47,5 
ponttal a l l .  helyen végzett.

VI. Csernyi Miklós Emlékverseny június 3-5. I. Kassai János 
Dunaújváros.

1994. május 15-én Pongó István Szakosztály elnök lemon
dott. Az új elnök ifj. Fülöp József lett.
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1994/95

Erősorrend: 1. Cselőtei Iván, 2. Szován Károly, 3. Fekete Jó
zsef, 4. Forral Ferenc, 5. Pongó István, 6. Erzse József, 7. Kónya 
Károly, 8. ifj. Fülöp József, 9. Cseleszkai Gábor, 10. Pataji 
György, 11. Szabó Szilárd, 12. Király Kálmán, 13. Antal György 
Bálint, 14. dr. Perlaky László, 15. Babos László, 16. Hauk Zol
tán, 17. Csiba Tibor, 18. Gál János, 19. Ökrös Ferenc, 20. Mali- 
nik Attila, 21. Csiky Gábor

Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban a l l .  helyen végzett. 
Legjobb pontszerzők: Cselőtei Iván 67 %, Pongó István 56 %, 
ifj. Fülön József 56 %, dr. Perlaky László 50 %.

VII. Csernyi Miklós Emékverseny június 2-4. I. Timár Zsolt 
Gödöllő

1995/96

Erősorrend: 1. Dudás János, 2. Cselőtei Iván, 3. Szován Ká
roly, 4. Fekete József, 5. Forral Ferenc, 6. Pongó István, 7. Erzse 
József, 8. ifj. Fülöp József, 9. Cseleszkai Gábor, 10. Pataji 
György, 11. Szabó Szilárd, 12.Király Kálmán, 13. Antal György 
Bálint, 14. dr. Perlaky László, 15. Babos László, 16. Hauk Zol
tán, 17. Csiba Tibor, 18. Ökrös Ferenc, 19. Malinik Attila, 20. 
Csiky Gábor, 21. Fülöp Gábor.

A Sakk Szakosztályunk felvette a Gödi SE Poly-Mix nevet. 
Szerepeltünk a Pest megyei I/A és I/C osztályban. Az I/A osz
tályban a 4. helyet szereztük meg.

VIII. Csernyi Miklós Emlékverseny május 31-június 2.
I. Schubert Gyula Dunaharaszti MTK
1996. augusztus 18-án a Gödi SE és a Poly-Mix Kft megren

dezte a József Attila Művelődési Házban a Millecentenáriumi 
Magyar Rapid Sakk Versenyt, melyen 50 versenyző vett részt, a 
helyezettek komoly pénzdíjakat vehettek át. Minden résztvevő 
Emléklapot és Emlék-kerámiát kapott. A verseny szervezését 
ifj. Fülöp József a szakosztály elnöke végezte, nem kevés anya
gi támogatással. Köszönet érte.
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1996/97

Beneveztünk az OB Il-be, de nem tudtuk összehozni a csapa
tot. Azok a magasabb minősítésű játékosok, akik vendégként 
szerepeltek az előző években a csapatunknál, OB-s egyesületü
ket nem hagyták el. Anyagiak hiányában más erős játékost nem 
tudtunk szerződtetni. Már úgy tűnt, hogy a maradék játékosa
inkkal indulunk neki az Országos Bajnokságnak, mikor két erő
sebb játékosunk, úgynevezett verő pénzt kért a szponzor ifj. Fü- 
löp Józseftől a szereplésért. Ezt nem kapták meg, ezért kiváltak 
a csapatból. Ez már technikai problémákat is felvetett, vissza
léptünk az OB Il-től. E bajnoki évben kimaradtunk minden baj
nokságból, csak egyéni versenyeken vettünk részt. A Poly-Mix 
Kft-vel kötött szóbeli megállapodást felbontottuk.

IX. Csernyi Miklós emlékverseny május 30.- június 1.
I. Varga Károly Ráckeve

1997/98

Erősorrend: 1. Dudás János, 2. Fekete József, 3. Pongó Ist
ván, 4. Kónya Károly, 5. Fekete Zoltán, 6. Antal György Bálint, 
7. Forrai Ferenc, 8. Cseleszkai Gábor, 9. Erzse József, 10. dr. 
Perlaky László, 11. Babos László, 12. Egyed Ferenc, 13. Józsa 
György, 14. Ökrös Ferenc, 15. Demény Miklós, 16. Demény At
tila, 17. Pélyi Dávid, 18. Szász Marcell.

Csapatunk a Pest megyei I/A osztályban 14 csapat közül 49,5 
ponttal a 12. helyen végzett,

X. Jubileumi Csernyi Miklós emlékverseny június 5-7.
I. Ruttkay Péter Gödöllői EAC

1998/99

Erősorrend: 1. Dudás János, 2. Fekete József, 3. Beszterczey 
László, 4. Pongó István, 5. Kónya Károly, 6. Fekete Zoltán, 7.
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Cseleszkai Gábor, 8. Antal György Bálint, 9. Erzse József, 10. dr. 
Perlaky László, 11. Király Kálmán, 12. Ökrös Ferenc, 13. Babos 
László, 14. Jőrös András, 15. Stiebel Zoltán.

Csapatunk a Pest megyei I. osztályú Csapat Bajnokságban 13 
csapat közül e sorok írásakor, február 28-án a l l .  helyen áll 35,5 
ponttal az utolsó három forduló előtt.

Egy-két játékosunk kivételével a megyei I. osztály megold
hatatlan feladat elé állítja csapatunkat. Nem hozzák, nem hoz
hatják azokat a pontokat, amelyet játékerejük kapcsán elvár
hatnak, mert a többi csapat telerakja megyei csapatát OB-s já
tékosokkal, nem egyszer nemzetközi nagymesterekkel is. Ezt 
célszerű lenne megváltoztatni, hogy a megyei I. osztályban OB- 
s játékos ne játszhasson, az ország egyik megyei csapatában 
sem. A Magyar Sakkszövetség e felé az álláspont felé törekszik, 
s mire ez a könyv megjelenik, remélhetőleg döntés is megszüle
tik.

1999. márciusától a Huzella Tivadar Általános Iskolában új
ra beindítjuk a sakk szakkört.

A serdülők és az ifjúságiak oktatására, versenyeztetésére, tá
boroztatására finanszírozási pályázatot adunk be az Ifjúsági és 
Sport Minisztériumba.

1998- ban két versenyt rendezett a szakosztály:
1. X. Jubileumi Csernyi Miklós Emlékverseny, mely 

országos minősítő.
2. I. Iván Kovács László Emlékverseny, mely megyei 

RAPID verseny.
1999- ben ezeket a versenyeket ismét megrendezzük.
2000- ben megrendezzük a Millecentenáriumi I: Kincsem Ku

pa „A ” és „B” kategóriás nemzetközi nyílt versenyt.
Annak ellenére, hogy 1979. július 1-jén alakítottuk meg a 

Gödi TK Levelező Sakk Szakosztályát, amely dátum most 20 
éves, az 1970. augusztus 1-i Gödi TSZ SK Sakk Szakosztályá
nak a megalakításával újra megindult a sakk élet Gödön a hat
vanas évek sakk életének leállása után, amikor az akkori sakk 
szervezők elöregedtek vagy elhaltak. Tehát ez a dátum 29 éves.

Amikor 1979-től újra beindult a sakk szakosztály vezetésem-
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mel, majd Fülöp József és Kamarás László segítségével, nem 
gondoltuk, hogy 20 év múlva a Sakk Szakosztály költségvetési 
kiadása el fogja érni a 600 ezer forintot. Ha Göd Nagyközség 
2000-re várossá válik és sakk szakosztályunk terveit meg tudjuk 
valósítani, akkor a 2000. évben költségvetési kiadásunk megha
ladhatja az 1 millió forintot is, természetesen szembeállítva 
megfelelő bevétellel is.

Meg kell emlékeznünk azokról a sakktársainkról, akik már 
nem lehetnek velünk: Csernyi Miklósról, Nádudvari Józsefről, 
Németh Ferencről, Szálkái Dezsőről, Hajdú Jánosról, Kayos 
Györgyről és Grósz Györgyről. Emléküket megőrizzük.

Ez úton megköszönöm mindazok sportmunkáját, akik e 20- 
29 évben résztvettek a gödi sakkéletben, támogatták a sakk 
szakosztály sporttevékenységét, anyagilag hozzájárultak a mű
ködés feltétleihez, vagy létesítményeiket bocsájtották térítés- 
mentesen rendelkezésünkre. Köszönetét érdemel a Gödi Duna- 
menti MGTSZ akkori vezetése, a József Attila Művelődési Ház 
akkori vezetése, a Huzella Tivadar Általános Iskola vezetői, a 
Gödi SE vezetői, a Göd Nagyközségi Önkormányzat akkori és 
jelenlegi képviselői és mindazok, akik anyagiakkal vagy termé
szetbeni juttatásaikkal segítették munkánkat, sakk versenyeink 
megszervezését.

Hogy sporttevékenységünk az elkövetkezendő években is si
keres legyen, várjuk gyermekek, új sakktársak,vagy régi tanít
ványok bekapcsolódását a versenyzésbe és kérjük eddigi támo
gatóink és új támogatóink önzetlen segítségnyújtását. Köszön
jük.

Úgy gondolom, eddigi versenyszervezési tapasztalatunk 
alapján az elkövetkezendő években komoly és sikeres sakk ver
senyek színhelye lesz GÖD, ahová szeretettel meghívjuk Pest 
megye, Budapest, Magyarország és a környező országok sakko
zóit.
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MILLECENTENÁRR’MI NYÍLT 
M\G\ AR SAKKVERSENT

A verseny rendezője GÖDI SE-POLV-MIX KTT.
A verseny céija - Idén ünnepU hazánk a Honfoglalás 1Í00.évfordulóját, ezt

egy színvonalas sakkversennyel kívánjuk emlekezetesse tenni
- versenyzési lehetőség biztosítása
- sakkbarátság ápolása

A v erseny ideje 1596. augusztus 18 vasárnap célelón 9 órától 
A v erseny helye Göd József .Attila Művelődési Ház 2151 Göd. Pesti út ~2.

Lebenyoiitas 5 fordulós svájci rendszer Lxl 5 perc gondolkodási idővel a FIDE 
szabályai szer.nt

A verseny résztvevői Bárki részt vehet, aki a nevezesi határidőn belül irasbar. benevez 
es a nevezési dijat az alabbi címre postán eliunatia 
.A nevezesi es a nevezesi dijat az aiabci címre kenuk eljuttatni 

rulop József öO-Jró-'S?
2132 God. Rákóczi u: IC3

A nev ezesi díj lOOC Ftfb. m.elyró; a heivsziner. szarnia: adunk 
Nevezesi hata.'ico ;55c auguszrus 5
Mai: 12 3 íc indulhat ebből az első 60 nevezd a beérkezés sorrendjében '.ebe; reszt, ezt 
vtsszaiuazoiiuk .A fennmaradó hely eke: ruljeientkezes eseten licttalassa; lene: elnyerni 
A V erseny dijazasa

1. 20.000 -  a befoly t nevezési díjak 20 “o-a.
2. IS.OOO -  a befolyt nevezési dijak 12 ’’o-a.
3. I3.00Ű -  a befolyt nevezési díjak 8 “»-a.
A . 10.000 -  a befolyt nevezési dijak 6 “o-a.
5. 8.000 -  a befoly t nevezési dijak 4 °o-a.
6. 6.000 -  a befolyt nevezési dijak 4 %-a.
". 4.000 -  a befolyt nevezési díjak 4 “i-a .
8-lű . 2.000 -  a befolyt nevezési dijak 4 °o-a.

Kuiondiiak .A leaiobb ered.menyt elerö ne. sercuió, ifjúság: es God: SE-?oly-NL.\ 
versenyző

.Agvőztes einvert a MILLECENTEN.ARR'MI K l’P.AT . minden reszrvevő 
emdeklapct kap
Heiyezesek eldóntese holtv e.'seny esetén 1 1 Egymás elleni eredmény

2 1 Buchoiz-szam.itas
3 ) Sotenel szerzem több pont
4 ) Módosítón Buchoiz-szam.itas 

.A verseny helyszíne meakozehtheiö : - gépkocsival a 2-es számú fouton.az
.Á-pád-hidtói \á c  felé közlekedő busszal a 
Művelődési házig,

- a Bp -N'yu’ganból 7,30 kor indulcA'ác felé 
közlekedő vonattal Göd állomásig.

A helvszinen Büfé vana a versenvzöket. NLnden érdeklődőt szeretenei var a
GÖDI SE-POLY-.\nX sakkszakosztaiva

Gód, 1996 juiius 9.
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Berta Máté sakkozik
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SZÁSZ FERENC:

Néhány gondolat, mielőtt elfelejtenénk!

A „Gödi Almanach” ötödik kötete nem lenne teljes néhány 
újabbkori adat közlése nélkül. Alsógöd lakosainak érdekét szol
gáló fejlesztések szorgalmazói közül már csak néhányan hor
dozzuk az emlékeket. Jobb, ha tudják a mai lakosok, hogy soha 
semmi nem ment könnyedén, gondok, bajok, gáncsoskodások 
nélkül. íme:

Már több, mint háromezer lakosa volt Alsógödnek, de még 
mindig máshová kellett menni gyógyszerért. Gál bácsi vállalko
zott arra, hogy a nehezen mozdulók számára az összegyűjtött 
recepteket Újpesten beváltja és elhozza a patikaszert. Sokak 
szerint ez a módszer már nem illett Alsógödhöz. Elindult az ön
tevékeny szervezkedés és ez sok neheztelést váltott ki a járásnál. 
Végül is Göbölös Géza, Szakács József, Ágoston András és jó
magam, valamint Hlavács József másokkal együtt elérték, hogy 
a patikánk szabad utat kapott. A tanácsülés kijelölte az épüle
tet, az ún. Gottl villát. Még el sem kezdődött a munka, amikor 
már megtörtént az első feljelentés, miszerint lakást szigorúan 
tilos más célra átalakítani. Végül is a járásnál néhányan 
messzebbre láttak és folytatni tudtuk az építkezést. A mai Köz
társaság út végén, a Duna partnál már csak romjaiban, ott volt 
a régi szeszgyár. A fentebb felsoroltakon kívül még néhány tu
cat alsógödi lakos ott tisztogatta téglákat, amelyeket lovas ko
csiján Szimmler Bandi bácsi ingyen fuvarozott a helyszínre. 
Ugyanez a csapat Kadosa Ferenc kőművesmester vezetésével fel 
is építette a gyógyszertárat.

Az 1960-as évek vége addig soha nem látott fejlődést hozott. 
Jó vezetés és a közösségért tenni akaró testület találkozott. 
Megépült az iskola, a melegkonyhás Zöldfa étterem, az új pos
tahivatal, az országúton ostornyeles világítás készült, szilárd, 
pormentes burkolatot kapott a Petőfi Sándor utca, a Béke út, a
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József Attila utca és a Rákóczi Ferenc út. Kezdte magát jobban 
érezni a lakosság. A fenti csapat kiegészülve Kőműves Jánossal 
és Sziklai Gyulával, új feladat után nézett.

Az ásott kutakban a talajvíz veszélyessé kezdett válni, miu
tán a Tsz felől szivárogva egyre több kemikáliát hozott magával. 
Vízmű kellett! Lakógyűlés fogadta el a programot. Csak fölfelé 
fogunk terjeszkedni, vagyis csak emeletes házak fognak épülni, 
tizennégyezernél többen nemigen leszünk és korlátlan lesz a 
vízhasználat. Mindez portánként, illetve családonként ötezer 
forintba fog kerülni. Több, mint háromhavi átlagkeresetet je
lentett ez az összeg. Felsőgöd éppen befejezte a saját vízmű épí
tését. A már begyakorolt dr. Daubner Mihály elnökletével. Zsol
dos Imréné főkönyvelősége mellett Ambrus László, Ambrus La
jos, Homok Károly és Szász Ferenc tagokból álló, „Gödi Ivóvíz 
társulat” megkezdte működését a Madách u. 10. alatt.

Ez sem ment simán. Mi az olcsóbbság miatt oda terveztük a 
kutat, ahol most Budapest részére nyerik a vizet, a volt bolgár- 
kertészet területén Alsó- és Felsőgöd között. Nekünk nem enge
délyezték. Azt mondta a kiküldött, hogy ott rossz a víz, de van 
Sződliget és Vác között egy kútrendszer a Duna-parton, építsünk 
ki odáig egy vízvezetéket. Nem volt mit tenni, belementünk. Ké
sőbb derült fény az igazi okra. Az ajánlott víznyerőhely a Ce
mentmű építésével volt összefüggésben, de feleslegessé, elhibá
zott beruházássá vált. Kézenfekvő volt tőle, Alsógöd rovására 
megszabadulni. A másik ok az volt, hogy legelő céljára kiszárí
tották az Újpesti Pamutgyár dolgozóinak horgásztavát és a BM 
horgászegyesület ide telepedett szintén a valamikori bolgárkerté
szet melletti elhagyott halastóhoz. Hétvégi házakat építettek és 
nem volt erő se égen, se földön a kimozdításukhoz egészen addig, 
amig a Chinoin váci hulladéklerakójából a talajba szivárgott 
mérgező anyagok el nem kezdték szennyezni az egész vízbázist.

Fél éven belül megfúrták a nekünk nem engedélyezett helyen 
a kutakat és a horgászok is elköltöztek.

Megdrágította az építkezést az is, hogy a víztoronynak kisze
melt dombot szemben a gödi vasútállomással, a Tsz egyeszerű- 
en eladta és elhordta a dunakeszi építkezésekhez.
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Ezért kellett a Tetétlen dombra telepíteni, jó hosszú, nagy át
mérőjű csővezetékkel az ellennyomó medencéket Dunakeszi ha
tárába. Mire elkészült, már nem is alsógödi vízmű volt, mert 
közben összekötötték Dunakeszivel, majd Gödöllővel és ha va
lahol nem volt víz a tizedik emeleten, máris locsolási tilalmat 
rendeltek el nálunk. Mindezek ellenére végül is elértük, hogy jó 
ivóvizünk lett és le lehetett bontani a rozsdás vizű felsőgödi 
hidroglóbuszt is. Az Ellenőrző Bizottság figyelte az építkezést, 
megakadályozott minden visszaélési törekvést, így a megtakarí
tásból megtehettük az első lépéseket a szennyvízcsatorna-háló
zat kiépítésére.

A csatornaépítést a megye is szorgalmazta, elsősorban az Új
telepi gyermekotthon szennyvízének elvezetésére. Az egész köz
ség északnyugat felé lejt, ezért ma sem értjük, miért nem gravi
tációs a rendszer, miért kell drága pénzért szivattyúkkal présel
ni a szennyvizet Dunakeszi felé.

Még az ötvenes évek elején volt, hogy télen, nyáron, éjjel
nappal fúrókutak dolgoztak Göd határában. Olajat és földgázt 
kerestek. Majdnem minden kútban csak artézi melegvizet talál
tak. Le is zárták a megfúrt kutakat.

Amikor a hetvenes években általános téma lett az idegenfor
galom és egyre-másra nyíltak a melegvizes strandok a közelben, 
elsősorban a budapestiek kedvenc üdülőhelyein. Leányfalun, 
Lepencén, Göd Tanácsa Építési Bizottsága is riadót fújt...

Dr. Józsa Kálmán, a Dunakanyar Egyesület elnökhelyettese 
támogatott bennünket. Én akkor már tanácstag voltam. Amb
rus László vízügyi főmérnökkel munkához is láttunk.

A földtani térképeken jól látszott, hogy egy kis továbbfúrás- 
sal elérjük azt a vetődést, ahonnan szinte minden budapesti és 
környékbeli fürdő kapja a melegvizet. A Vízügyi Vállalat a se
gítségünkre volt. Éppen Cegléd körül kutattak, de nem jártak 
eredménnyel. A földalatti kőzet nálunk eredménnyel kecsegte
tett. Erről tájékoztatták a kutató vállalatot, amely hajlandó volt 
tovább fúrni a mi kutunkat, amennyiben a község kiépíti a kút
hoz a villamos vezetéket. A Tsz-nek is nagy tervei voltak a me
legvízzel, ezért vállalták az energia odavezetését de nem a Göd
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vasútállomás közelében lévő kúthoz, hanem oda, ahol most a 
strand van, mert üvegházas zöldségtermesztésre gondoltak. A 
község beszerezte a szükséges engedélyeket és megoldotta a dol
gozók ellátását és elhelyezését. A szovjet fúróberendezés hama
rosan ideérkezett és elkezdődött a fúrás. Folyt a munka éjjel
nappal heteken át. Minden nap ott bábáskodtunk és egy nap, 
úgy hatszáz méteres mélységből nagy nyomással gáz tört fel. 
Nagy volt a veszély, de sikerült a robbanást megelőzni. A nyo
más néhány nap múlva teljesen lecsökkent. A fúrást be kellett 
robbantani és újabb kezdő helyen indított furattal sikerült az 
előző furatot lenn elérni. Óriási örömünkre ötven fokos meleg
víz tört fel, több, mint 200 liter percenkénti vízhozammal.

Tovább nem fúrtak, s a víz szabadon folyt. Mindez 1983. ta
vaszán történt. A fúrást végző vállalat a termálvízkutat termé
szetesen átadta a Tanácsnak. Elmondhatatlan volt az öröm, 
amely mindenkit arra ösztönzött, hogy mielőbb oldjuk meg a 
víz hasznosítását. Jómagam a víz elemzése céljából kerestem fel 
az illetékes hatóságot. Kiderült, hogy a víz tartalmaz halogén 
elemeket, jódot, brómot, kevés sót és mind ívásra, mind gyógy
fürdő létesítésére alkalmas. Azt mondták - az akkori intézkedé
sek ismeretében -, ne erőltessük a gyógyvíz jelleget, mert ha be
jön, akkor a hasznosítási jog nem lesz a községé. Evek teltek el, 
amig lassan-lassan, innen is, onnan is került pénz az építkezés
re. Elkészült a tanmedence, majd a vízvisszaforgató gépészeti 
berendezés és a nyolcvanas évek végével a nagy úszómedence. A 
fenntartás jó kezekbe került, a kellemes, szép környezet, jó re
ményekkel bíztatott.

A Dunakanyar Egyesület sok támogatást adott. A Tsz már 
nem kívánt üvegházakkal bajlódni és kihátrált a dologból. Pe
dig ha az elején nem szól bele, akkor a másik kút üzemelne - jó 
közlekedéssel, infrastruktúrával - ott, ahol most az új házak 
épülnek, a nemrég parcellázott hét és fél hektáron, a pulykahá
zi dűlőben.

Lehetne még sokat írni a közösség ezen szép sikeréről. Csak 
a községet szerető, nem az egyéni hasznot leső emberek tenni 
akarása vitte előbbre a dolgokat.
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Még sok minden történt szeretett községünkben, ami segítet
te a dolgokat jobbá tenni, ami segítette a gyorsabb fejlődést. 
Mindig akadtak és akadnak ma is lelkes lokálpatrióták, akiket 
nem kell a tennivalókra nógatni. Érzik, tudják, hogy ami elké
szül a munkájuk során, az a közjót szolgálja.

Befejezésül: épül községünkben a harmadik templom is Isten 
dicsőségére és az ifjúság jóirányú nevelésére. Ez is jóirányú fej
lődés. A lelkes, de kispénzű adományozók, az irányító Szotyori 
Nagy Gábor tiszteletes úr és a tervező Mladek Ferenc mérnök úr 
segítségével be is fejeződik az építkezés, ha az Isten is úgy akar
ja.

Egy tisztább és jó erkölcsű község leszünk, példát adva min
denkinek.

így legyen!
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