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Tisztelt Olvasó!

 Ami kor ke zé be ve szi a Gö di Al ma
nach ezen kö te tét nem tu dom tud jae, 
hogy mi lyen lel kes és szak ma i lag hoz
zá ér tõ kö zös ség mun ká já ba la poz be le. 
Ez a kö zös ség gon dos ko dik ar ról, hogy mi utó dok és majd az utá
nunk jö võk meg is mer jük, meg is mer jék a la kó he lyünk tör té ne tét, 
elõ de ink éle tét, erõ fe szí té se i ket ar ra, hogy jól érez zék ma gu kat a 
te le pü lé sen.
 Mi utó dok sze ret nénk pél dá ju kat kö vet ni. Szép kert vá ros sá for
mál ni sze re tett vá ro sun kat. Jó hí rünk öreg bí té sé re fej lesz te ni a 
Du napar tot, mo dern ter mál für dõt épí te ni, a kul tú rát hoz zá il lõ új 
mû ve lõ dé si ház ban hir det ni, a gyer me kek ré szé re új is ko lát, a spor
to lók ré szé re új vá ro si sport csar no kot épí te ni. Csak ak kor fe le lünk 
meg az el vá rá sok nak, ha hely tör té ne tünk is me re té ben bát ran kö vet
jük elõ de ink vá ros fej lesz tõ te vé keny sé gét. Mer jük meg ál mod ni a 
jö võt, bí zunk a la kos ság jószán dé kú ös  sze fo gá sá ban a kö zös sé gi 
mun ka ered mé nyes sé gé ben. Mind ezek hez kí ván erõt ad ni múl tunk 
tör té ne te, mely re büsz kék va gyunk és sze re tet tel gon do lunk elõ de
ink re.
 Ké rem, fo gad ják sze re tet tel a kö te tet. Ol vas sák, ajánl ják sze ret
te ik nek, ba rá ta ik nak, hogy õk is ezen is me re tek bir to ká ba jus sa nak.

      Sán dor Ist ván
      pol gár mes ter
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BÁTORFI JÓZSEF

Elõszó a kilencedik kötetünkhöz

Már néhány nappal az õszi választások után a város „régi új”
polgármestere Sándor István hivatalában fogadta az Almanach szer-
kesztõ bizottságát és kifejezte azon kívánságát, hogy folytassuk te-
vékenységünket. Megígértük, sõt abban bízunk, hogy már vannak
fiatalok, akik örömmel kapcsolódnak be a közös munkába, mint
Vass Dániel, aki idén védte meg a diplomáját a „Római kori építke-
zések a Dunakanyarban” címmel.

Itt az ideje annak is, hogy nehéz szívvel ugyan, elbúcsúzzunk az
elmúlt évben elhunyt  szerzõinktõl. Dr. Horváth Károly fõorvos úr-
tól és Rényi Pétertõl , a Népszabadság egykori helyettes fõszerkesz-
tõjétõl, aki személyes tapasztalatai alapján mutatta be 1944 keserves
gödi eseményeit. Csankó Lajos  barátunkat már a tavalyi kötetben
elbúcsúztatta testvéröccse Miklós.

Gödi Almanach6
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A közösségért fáradó, alkotó emberek voltak, nyugodjanak béké-
ben.

† † †
Köteteink elõszava  egyrészt a kötet tartalmának bemutatását és

már a már korábban feldolgozott témák elõzõekben   újabban elõke-
rült dokumentumainak közreadását szolgálja. Most is ezt követjük.

Amint a minap rendezgettem régi dolgaimat, elõkerült alsógödi
történetírásom egy kezdeti dokumentuma.

El is készítettem becsülettel a kitûzött határidõre a feladatot, le-
gépelve 5 példányban, azonban az akkori politikai vezetõ nem tu-
dott megbékélni az 1848-49 szabadságharc késõbb idetelepült
hõsének tetteit is ismertetõ leírással, és ezért 30 évet kellett várni
mire végre közreadhattam kutatásaim eredményét.

Amióta a régi patinás épületeink fúrása faragása a város belsõ
körzetében is megkezdõdött, az átalakítások és falbontások követ-
keztében régen látott téglák kerültek napfényre és többnyire a sze-
métbe GÖD felirattal. Kérdezgetik, hol készültek ezek a téglák?

7Gödi Almanach
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Bizonyára elkerülte figyelmüket, hogy az elsõ és a hatodik köte-
tünkben már megemlítettük  és térképeken is bemutattuk a gyárat és
helyét. Most régi térképek, elbeszélések alapján az olvasó elé tárjuk
és Nagyréti Tamás grafikus mûvész segítségével láttatjuk is a gyá-
rat, az akkor már híres „Biciklista Nagyvendéglõt” (ma József Attila
Mûvelõdési Ház), a Buchwald, késõbb Pich villát (ma Polgármeste-
ri Hivatal) és a dunaparti Mayerffy féle sörgyárat (ma már nyoma
sincs, sem az alatta lévõ római kori toronynak. (Ma szemét és építé-
si hulladék lerakó). Ugyanez a sorsa az egykori sörgyár víznyerõ
kútjának, õsforrásának, amely ma már magánterületen van a kerék-
pár úttól tíz méternyire a Köztársaság út tengelyében.

Tudományos dolgozatnak sem vagyunk híján. Dr. Erdélyi István
a valószínûleg legrégibb (kõkorszaki) emberi településünk marad-
ványainak emlékét eleveníti fel.

Mráv Zsolt ásatásvezetõ régész a római kori erõdrõl és építésé-
nek történelmi-politikai hátterérõl mondja el véleményét. 

Gödi Almanach8
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Horváth Lajos a posta XVII. századi kezdeteibe avatja be az olvasót. 
Az 1739-40-es  években dúló pestis járvány idején nagy szerepet

kapott a mai Göd közepén az országút mellett még meglévõ Gödi
csárda, miután a posta indító, fogadó állomás a közeli Szigetmonos-
tor volt. A gondos térkép rajzoló megjelölte a fogadót, posta állo-
mást, a kor szokása szerint latin elnevezéssel  DEVERSORIUM né-
ven, amely fogadót, kitérõt, megállót jelent. 

Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az ú. n. Kincsem épület talán
az egyedüli, mely túlélte a török dúlást is.

Sódor Mihály  és Debreceni Péter erdõmérnökök Göd természe-
ti erõforrásait mutatják  be.

Ebben a kötetben véletlen folytán a Váci Levéltár iratainak fel-
dolgozásán alapuló tanulmány Láng József tollából, részletes kor-
idézés, Eisler /Lászlóffy Emil hagyatékából Gyüre János gondozá-
sában és Perényi Jenõ saját ifjúságát idézõ visszaemlékezései, ipa-
rosok-kereskedõk bemutatása, mind Felsõgödrõl szólnak. 

Igaz, hogy e téma széleskörû címszószerû ismertetése  már meg-
történt Kisbaczoni Benedek Csaba „Felsõgöd története”
(1996)munkájában is. Utalhatnánk a részterületeket érintõ „Posták,
postások Gödön” (1998), a pilismaróti Bozóky Gyulát bemutató írás
(1999), az FTK-ra emlékezõ történet (1999) és egyéb cikkekre is.
Elõfordulhat, hogy a most olvasható „ Adalékokban” és az említett
mûvekben egyazon témáról különbözõen nyilatkoznak a szerzõk,
aszerint  ki hogy emlékszik, vagy más a nézõpontja, illetve milyen
dokumentumokat dolgozott fel. 

Mi, a  szerkesztõk – tiszteletben tartva a szerzõket – sem az eset-
leges eltérések ütköztetése, sem azok megszüntetése érdekében -
ugyanúgy mint az eddigi Almanach kötetekben-az írásokon nem
változtattunk 

A tõle megszokott szeretettel teli hangon emlékezik meg Pártos
Judit a néhai felsõgödi lakos Latabár Kálmánról és a Városház mö-
götti utcában élt Lakatos Gabrielláról. E sorozat esetleges jövõbeli
lehetséges alakjairól szól a fáradhatatlan Mladek Ica néni írása.
Gyüre János beszámol a Nemeskéri Kiss birtok modern szeszgyárá-
ról és a néhai személyzetrõl.

9Gödi Almanach
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Új szerzõként jelentkezik Volentics Gyula Szõdrõl, aki a római
katolikus templom és egyházközség történetét írta meg nekünk
1332-tõl addig, amíg mi is oda tartoztunk és röviden  tájékoztat az
azt követõ eseményekrõl is.

Többen szóvá tették, hogy ámbár beszélgetõs a mi Almanachunk
stílusa, mégis hiányzik belõle az anekdotázás, a humor. Ezzel a ma-
gam részérõl úgy vagyok, amint lesz hol zavartalanul, „EU-os szín-
vonalon” az Almanach baráti körének rendszeresen találkozni és el-
beszélgetni, majd elõjönnek a kis üdítõ történetek is.
Most azonban nem tudom megállni, hogy ne forgassam vissza az
idõ kerekét hatvanöt évvel.

Még húsz évvel ez elõtt is csupán egyetlen ház állott a Pulyka-
házi út északi oldalán. Maga a pulykaház. Nevét még abból a kor-
ból örökölte, amikor Anglia a karácsonyi pulykaigényét jelentõs
részben Magyarországról elégítette ki. A MÁV e célra különleges,
„Angliai kompforgalomra is alkalmas” feliratú alacsonyabb és kes-
kenyebb teherkocsikat tartott fenn. A hófehér pulykacsapatok ta-
vasztól õszig békésen „bogarásztak” a gödi határban, ott ahol most
a golf pálya látható.

Hatvanöt évvel ezelõtt a Pulykaház már erdészlak volt, homlok-
zatán egy hatalmas gímszarvas agancs díszlett. A ház mögött egy
villámsújtotta nyárfán gólyapár fészkelt.

Az erdészházban távoli rokonunk, Nemeskéri Kiss Miklós 1848-
as honvéd ezredes belsõ embere, Fekiács János lakott a feleségével,
fiával és két leányával. Fekiács János hatvankét éven át szolgálta a
Nemeskéri Kiss családot. 1939-ben halt meg.

Gyakran voltunk vendégségben Fekiácséknál, Feko bácsinál.
Egy nyári délután az öreg erdész két kollegájával Haas Johannal és
Pityerka Franyóval derûsen poharazgatott az ámbituson. Mi szüle-
immel a nyitott ajtó mellett bent a szobában ültünk. Szüleim halkan
beszélgettek Anna nénivel. Jómagam, ahogyan akkor a gyermeknek
illett hallgattam, de éppen hallgatott a konyhában mindenki, amikor
az eresz alatt poharazgatók közül valaki egy kirobbanó harsány ne-
vetés végén egy öblöset szellentett. Riadt csend támadt. Feko bácsi
lett úrrá a helyzeten, amikor is kijelentette: „Lõttek Budán!” 

Gödi Almanach10
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Hiába kérdezgettem itthon szüleimet, – voltam úgy ötéves – miért
lõttek Budán? A válasz kitérõ volt.

Mindezt csak azért írom le, mert idén februárban egy elõadásso-
rozat részeként Almár Iván csillagász és kutató elõadást tartott az
alsógödi római katolikus közösségi házban és többek között beszélt
a magyar csillagászat korai szakaszáról, az egykori gellérthegyi
csillagdáról, amelyet a derék osztrák tüzérség 1849 májusában szét-
lõtt. Almár Iván elmondta, hogy a gellérthegyi lõdombon a tüzérek
a csillagda által megállapított idõpontban, amikor a nap delelõre ért,
elsütöttek egy ágyút, mire Pesten és Budán és a közeli falvakban
megszólalt a déli harangszó.

Végre megoldódott a gyermekkori gondom, csak hatvanöt évet
kellett rá várni.

Végre hozzáférhetõvé vált a Barcs család hagyatéka is. Néhány
szép tájképet, és Alsógöd  község formálásában szerepet játszók
fényképét mutatjuk be itt az elõszóban is. 

A még néhány éve is gyönyörû, háborítatlan közép gödi Duna-
parton fontos gyülekezõhelye volt a strandoló ifjúságnak a jégtáb-
láktól sanyargatott ferdén nõtt fûzfa.

11Gödi Almanach
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Errõl vívta „élet-halál harcát” a magyar vitéz (Zente Ferenc) és
a török basa (Greguss Zoltán) az egyik elsõ színes magyar filmben,
a „Gábor Diákban”.

Amióta írjuk Göd történetét mindig „közbejött” valami fontos
dolog, amit még „okvetlenül” be kellett dolgozni a szedésre váró
kötetbe.

Most is így történt. Amíg 1949-ben meg nem építette az állam a
part és a kissziget közötti gátat és ameddig a legutóbbi évek könyör-
telensége tönkre nem tette, valóban mesebeli szépségû volt a
középgödi Dunapart.

Nagyon vágytam arra, hogy valami régi felvételen bemutathas-
sam a ma emberének. Ahogyan a római erõd légifelvételét is meg-
találtam a Honvéd Térképészeti Intézetben, úgy most is idejében
jött a véletlen segítség. Folyó év április 22-én telefonhívást kaptam
Budapestrõl. Nagyréti Tamás mûvész úr hívta fel a figyelmet arra,
hogy az aznapi Magyar Nemzet mellékletében, a Mûsor Újságban
egy képen ott vív Zenthe Ferenc és Greguss Zoltán. Háttérben a pa-
tak, a ligetes domboldal, az egykori „paddick” (versenylókarám)  és
hogy a „Gábor Diák”-ot a TV újra mûsorra tûzte május elsejére,
csütörtökre.

Gödi Almanach12

A fa 1956 tavaszán
Balról jobbra: Varjú József, Kovacsik Béla, Bátorfi József és a Tüge kutya.
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A vívójelenet részlete

Az Ilka patak amikor még a halastórendszert táplálta.
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A statisztéria az alsógödi ifjúság soraiból került ki. A vezérük
Rácz Pötyi volt, akinek állítólag a filmesek megígérték, hogy  a film
végén a nevét fel fogják tüntetni. Pötyi nagyon büszke volt magára
a lányok elõtt egészen addig, amíg az alsógödi bemutatón meg nem
jelent a felirat: „…és sokan mások.”

Gödi Almanach14

Egy kép az 1939-40. évi rettenetes  tél végérõl,
amikor márciusban még „égig értek” a feltorlódott jégtáblák 

az alsógödi strandon.

A Kincsem csárda  lakórésze 1938-ban
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Horch Ernõ alsógödi községi bíró (1924-1929)

Id. Hejtejjer Károly községi bíró (1930-1932) 
az állomási trafik elõtt,  jobb oldalt
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Több esetben szóltunk a háborúban elesett hõsökrõl. Felsõgödrõl
az I. világháborúba bevonult katonák száma 38, ebbõl hõsi halott
17. Hadiözvegy 14, hadiárva 28 – jegyezte fel az egykori krónikás. 
A községben nagy tiszteletben tartották az I. világháború hõsi halot-
tait is, az áldozatok névsorával még adósak voltunk. Ezt a hiányt pó-
toljuk és egyben nem feledkezünk meg a frontharcosokról sem, akik
számos kitüntetéssel tértek haza a háborúból és szövetségbe tömö-
rültek.

A hõsi halottak emlékét a római katolikus templom falába helye-
zett emléktáblával és a Jácint utcai temetõ hõsi emlékmûvén örökí-
tették meg. Ugyanitt találjuk a frontharcosok névsorát is. A nevek
felsorolása helyett, íme az emléktáblák:

Gödi Almanach16
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Már a háború utáni idõkben és igyekeztek segíteni a hadirokkanta-
kon. Ezért is rendeztek a háborúban megvakult katonák alapja javá-
ra 1916 április 23-án és 24-én mûsoros estélyt a „Szõlõkert” ven-
déglõben.

17Gödi Almanach
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Meghívó és Mûsor a Szõlõkert vendéglõbe.
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A II. világháborúban részvett földijeink látványos tábori képeslapjaiból
mutatunk be néhányat.
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Egy elsõ elemista tabló 1937-bõl Török Benjámin tanító úrral.

Hadifogságbók visszatértek igazolványa 
és díjmentes utazási utalványa.
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Egy 1900-ban kiadott római katolikus Sematizmusból megtud-
hatjuk, hogy Adametz tanító úr ekkor (Vác) Dukán mûködött már
1897 óta.  Gödön a szõdi Krchnák János h. plébános iskola igazga-
tó és hitelemzõ  irányítása alatt Hoffmann Pál volt a tanító 1895-tõl
és javadalmazása 565 frt-t tett ki, Ilka- majorban pedig Szmodics
Mihály 1892-tõl oktatta a nebulókat 120 frt javadalmazásért és ellá-
tásért.

Gödnek ekkor 456 lakosa volt, ebbõl 33-an a vasúti  õrházakban
laktak.

Ki ismer magára vagy rokonaira, ismerõseire?
Miskolczi József egykori gödi lakos szûkebb hazánkat érintõ gyûj-
teményébõl újabb képeslapokat, dokumentumokat adhatunk közre
több cikk illusztrációjaként és a kötet végén folytathatjuk a 2000.
évi Almanachban megkezdett sorozatot. Köszönet érte.

Köszönettel tartozunk a Barcs családnak, Nagy L. Györgynek a
családi emlékek közreadásáért és útmutatásáért Juhász Imrének,
Hohner Miklós fotómûvésznek a szép felvételekért és a régi képek
megújításáért, Nagyréti Tamás grafikus mûvésznek a mûvészi borí-
tó tervért és a számos illusztrációért.

Köszönet Sándor István polgármester úrnak, hogy mint magán
ember és a város elsõ embere biztosította a Gödi Almanach 2003.
évi kötet kiadásának pénzügyi feltételeit.
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DEBRECENI PÉTER - SÓDOR MÁRTON

Göd természeti erõforrásai

Földrajzi fekvés

Göd városa a budapesti Lánchíd budai hídfõjétõl 24 km-re fek-
szik északi irányban. Magyarország földrajzi kistájainak kataszteré-
ben Göd elhelyezkedése a következõ:

1. Alföld
1.1. Dunamenti - síkság

1.1.1. Pesti - síkság
1.1.12. Pesti hordalékkúp - síkság

A Pesti-síkság kistáj-csoport a süllyedõ Alföld és a kiemelkedõ
középhegység között helyezkedik el. Nyugat felõl a Pilis-Budai és a
Szentendre-Visegrádi hegység hegyláblejtõi, keletrõl pedig a Gö-
döllõi dombság fogják közre. Dél felé nyitott. A Pesti hordalékkúp
– síkság kistáj területe 850 km². A kistáj gyakorlatilag a fõváros és
a vele egyre inkább agglomerálódó települések sorát foglalja magá-
ba. A fõvárost övezõ térségekben elsõsorban a hétvégi, kiskertes
üdülési igények realizálódnak. A kistáj területének 27%-át a fõvá-
ros településterülete foglalja el. 

Domborzat

A kistáj domborzatának kialakulásában a Duna hordalékkúp-
képzõ és teraszformáló tevékenysége játszott elsõdleges szerepet.
Tengerszint feletti magassága 98 és 251 m közé esik. Kelet felé lép-
csõzetesen, teraszosan emelkedik. A felszín döntõ többsége közepes
magasságú, tagolt síkság. A többé-kevésbé észak-déli irányú tera-
szokat a Duna bal partjának mellékfolyói nyugat-kelet irányba mo-
zaikszerûen szabdalják. A déli irányba nyitott, félmedence-jellegû
kistáj jellemzõ domborzati formái fluviális és deráziós úton képzõd-
tek.
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A gödi községhatár a kistáj meszes homokvidékének északi
nyúlványa. A község területe a Dunától fokozatosan emelkedik ke-
let-délkelet irányban. Legmagasabb pontja a Jancsi-hegy néven is-
mert hely közelében van 191 méterrel a tenger szintje felett. A Du-
na part tengerszint feletti magassága 100 méter, a Községházánál
114 métert mértek. A község egy sajátos kialakulású medence kö-
zepén fekszik. A látóhatár körben zárt. Egyedül a Duna partján le-
het „kilátni” a medencébõl, melyet északon a Naszály, nyugaton a
Pilis délen a Tetétlen nevû lankás domb és végül keleten a csomádi
hátság gerince zár le.

Földtani adottságok

A kistáj alapját harmadidõszaki rétegek alkotják. Ezek a képzõd-
mények egymással párhuzamosan futó ÉNY-DK-i irányú törésvo-
nal rendszerrel tömbökre tagolódtak, és az Alföld felé haladva a ple-
isztocén folyamán egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. 

Anyaguk márgás agyag, homokos agyag, iszapos homokliszt,
amely vízzáró összetett alkot. Ez alatt triász mészkõ, dolomit he-
lyezkedik el. A Duna menti lapos területen a vízzáró réteg felett ple-
isztocén homokos-kavicsos vízvezetõ réteg települt, melynek átla-
gos vastagsága 7-9 m. A talajvíz ebben a vízvezetõ rétegben mozog
a Duna illetve a mélyebb árkok irányába. E vízvezetõ rétegbe mé-
lyítették a gödi vízbázis 20 db partiszûrésû kútját is. A vízadó réteg
kelet felé elvékonyodik. Horizontális kiterjedése nagyjából követi a
110 m-es magasság szintvonalát. 

A pleisztocén elejétõl képzõdõ dunai hordalékkúp a Duna gyak-
ran változó és kiszáradó medreibõl származó homokból képzõdött,
és az északnyugati széllel terjeszkedett. Ez a folyamat alakította ki a
mai homokos felszínû, teraszos hordalékkúp síkságot, amely tér-
szintje kelet felé lépcsõzetesen, a magasabb teraszok irányába emel-
kedik. A lepelhomok vastagsága kb. 0,5-2 m, de a környék magasabb
homokdombjain ez akár 5-10 m is lehet. Az elõbbi területek mélye-
déseiben, a dombok között alakultak ki a láprétek, lápterületek.

Göd közigazgatási területe a kistáj jellegzetes földtani adottsá-
gait mutatja. 
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Jelentõs része dunai ártér volt a múlt századvégi gátépítésekig.
A folyó rendszeresen kiáradt, túl a mai országút nyomvonalán a
honfoglaláskori földvár lábáig, illetve Göd és Szõdliget között egé-
szen a mai vasúti töltésig, sõt a mélyebb részeken azon túl is. A mé-
lyedésekben felgyûlt víz lápos területeket hozott létre. A láprétek
alatt enyhén bázikus tõzeg található, amelynek vastagsága 0,5-1,5 m
között változik. 

A község területén található nyersanyag a homok, bár jelentõs
homokbánya már nem mûködik a község területén. Homokbányá-
szatra kijelölt illetve arra alkalmas területek azonban nevesítésre ke-
rültek.

Vízföldtani, vízrajzi adottságok

A terület meghatározó és legjelentõsebb vízfolyása a Duna.
A felsõ-gödi vízmérce legjellemzõbb adatai a következõk:

"0" pont 97,55 mBf (Ez a Balti-tenger szintje feletti magasságot
jelenti. Magyarországon a Balti-tenger szintjéhez viszonyítják a
magasságot.)

LKV: 97,65 mBf (legkisebb vízállás)
LNV: 104,84 mBf (legnagyobb vízállás)

90 %-os vízszinttartósság: 98,4   mBf.

A Gödöllõi-dombságtól a Duna felé lejtõ kistájat egymással pár-
huzamosan a Dunába futó patakok tagolják. Ezek közül Göd terüle-
tét a Szõd-Rákos patak vízgyûjtõje érinti. A patak  a Pesti síkság É-
i részének gyér vizeit gyûjti össze. Forrásai Veresegyház és Szada
között, A Gödöllõi dombság NY-i leejtõin erednek. Vízjárása a csa-
padékviszonyoktól függõen ingadozik. Rendkívül szélsõséges víz-
szállítása a tavaszi hóolvadás és nyári záporok idején éri el maximu-
mát. Fõbb adatai a következõk:

LKQ: 0,005 m³/sec
KöQ: 0,4    m³/sec

NQ 2%: 42,0   m³/sec
Teljes hossza:    24       km

Vízgyûjtõ területe: 132,0   km².
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A város kelet-nyugati irányú kisebb, de állandó vízfolyása az Ilka
patak és a Karaj patak. Mivel nem törzshálózati vízfolyások, ezért
adataikat nem mérik. Vízminõség szempontjából valamennyi vízfo-
lyás II. osztályú, de a településen áthaladó szakaszok szennyezetteb-
bek. Ilka patak az OVIT mögött (az Észak-keleti oldalon) ered, közel
a 2/a úthoz. A Gödi lápréten folyik keresztül a termálfürdõ elfolyó vi-
zébõl kialakult mesterséges vízfolyás, mely az Ilka-patakba torkollik.
A strandról kifolyó víz mennyisége november-április folyamán mint-
egy 40-60 l/min, nyáron több 80-90 l/min. 

A földtani viszonyokból következik, hogy a vízzáró oligocén
rétegösszlet feletti kavicsos-homokos pleisztocén korú rétegek tárol-
ják a vizet és ebben történik a talajvíz áramlása. A talajvíz a Duna
melletti alluviális szegélytõl eltekintve mélyen helyezkedik el. Mély-
sége a Duna és a patakvölgyek alluviumán 1,5-2,5 m között, a terasz-
lépcsõkön 6-8 m-en helyezkedik el. Ahol a Duna partján – elsõsor-
ban a parti leszakadások zónájában – e víztároló rétegek felszínre
bukkannak, bõvízû források fakadnak.

A talajvízszint állása a Duna menti területeken mindenkor a Duna
vízszintjével van összefüggésben. Az Ilka pataktól keletre esõ domb-
vidék magasabb szintû talajvize a Duna vízjárásával már nincs kap-
csolatban. A távolabb lévõ, magasabb homokteraszokról, és a Gödöl-
lõi-dombság peremérõl táplálkozik. Területünkön mozgása délkelet-
északnyugat irányú és a jó lejtési viszonyok következtében elég élénk.
Kémiai jellegében – a Duna mészben gazdag üledékei miatt – a kalci-
um-magnézium-hidrogénkarbonát típus az uralkodó. Keménysége
kedvezõ, 15 NK°, kivétel a települések (Göd, Szõd, Csomád) térsége,
ahol meghaladja a 25 NK°-ot. A szulfáttartalom Felsõgödtõl É-ra 300
mg/l-ig emelkedik, egyébként 60 mg/l körüli.

A talajvíz felhasználhatóságát kémiai tulajdonságai mellett bõsége
határozza meg. Az átlagos talajvíz forgalom a területen országos vi-
szonylatban is igen magas. Mennyisége az alacsonyabb lépcsõkön a
3-5 l/s. km², de néhol eléri a 6,2 l/s. km² értéket is. A mennyiség lehe-
tõvé teszi a kertészetek talajvízzel történõ öntözését.

A rétegvizek mennyisége kb. 1 l/s. km². Az artézi kutak átlagos
mélysége alig haladja meg az ötven métert. A K-i tájrészen vízhoza-
muk átlagosan 100 l/p., ami a Dunához közeledve jelentõsen fokozó-
dik. 
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A Göd területén található termálkút feltárására 1978. január-má-
jus között került sor a VIKUV kivitelezésében (kútkataszteri szám:
K.8.). A termálkút vízminõségének vizsgálatát három idõpontban
végezték el (1978, 1985 és 1990).

A vizsgálatok alapján a termálkút vize alkáliákat is tartalmazó
kalcium-, magnézium-hidrokarbonátos hévíz illetve ásványvíz,
amelynek fluorid tartalma is jelentõs. A vizsgálat eredményei mu-
tatják, hogy jelentõsen emelkedett a víz keménysége, kalcium-,
magnézium- és hidrokarbonát tartalma. Annak eldöntése, hogy a
változás tartós jellegû vagy sem, további vizsgálati eredmények
szükségesek. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósága 2001.
március 28-án kelt elvi vízjogi engedélyének módosítása alapján évi
90.000 m³ termálvíz kivitele engedélyezett az év teljes idõszakában.
A hévíz feltárás vize döntõen a gödi strand medencéit táplálja. Az
engedélyezett mennyiségbõl az Önkormányzat évi 20.000 m³ ter-
málvizet biztosított a közvetlen közelben kialakításra került golfpá-
lya szállodájának. Jelenleg az átadott mennyiséget 10.000 m³-ben
határozták meg.

Talajadottságok

A talajok nagy része a Duna homokhordalékán képzõdött. A kis-
tájban elõforduló talajtípusok a futóhomokok (8%), a gyenge termé-
kenységû humuszos homokok (19%), barnaföld (26%). Megtalálha-
tók még a réti (18%) és lápos réti talajok (9%) is. 

A község talajtípusai minõség szerint váltakozva barna erdõtala-
jok, gyengén humuszos homoktalajok, és a folyó parton öntéstala-
jok. A mélyebb fekvésû horpadásokban, árkokban lápos réti talajok
fordulnak elõ. A magasabban fekvõ területekre középkötött vályo-
gos barna erdõtalajok, illetve gyengén humuszos homoktalajok,
lefelé haladva középkötött löszös végül löszõs - homokos barna er-
dõtalajok vagy humuszos homokok jellemzõk.
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Éghajlat

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, száraz, de az É-i részen
közel van a mérsékelten hûvös és a mérsékelten száraz éghajlathoz.
Egész évben kevéssel 2000 óra alatti napfénytartam a valószínû.
Nyáron 800 órán át, télen mintegy 180 órán át süt a nap. Az évi kö-
zéphõmérséklet 10,0-10,2 °C. A nyári félévé 16,5 - 16,7 °C. A fagy-
mentes idõszak hossza 188 nap körüli (ápr. 10-15 és október 20-25
között). Az évi legmagasabb hõmérsékletek sokévi átlaga 34,0-34,2
°C, a legalacsonyabb hõmérsékleté -16,5 °C.
Az évi csapadékösszeg 580-600 mm. A tenyészidõszakban 330-340
mm. Évente 30-33 hótakarós nap a valószínû, átlagos maximális
vastagsága 20 cm körüli. A leggyakoribb szélirány az északnyuga-
ti, az átlagos szélsebesség 2,5 - 3,0 m/s közötti.
A tájat a száraz éghajlat alatt jelentõs vízhiány jellemzi. Az éghajlat
a nem túl hõigényes és szárazságtûrõ mezõgazdasági kultúráknak
kedvez. 

Növénytakaró

Potenciális növényzet

Növényföldrajzi szempontból Göd és környéke az Alföld
(Eupannonicum) Duna-Tisza közi flórajárásához (Praematricum) tarto-
zik. A potenciális zonális növényzet ezen a területen a laza, meszes
homokon létrejövõ homoki társulások szukcessziósora, a nyílt egy-
éves, majd évelõ homoki gyepektõl a zárt homokpusztarétekig, ill.
az alacsonyabb, talajvízhez közelebb esõ részeken a zárt gyöngyvi-
rágos és pusztai tölgyesekig (Convollario - Quercetum roboris danu-
biale). Bár másodlagosan, ún. szekunder szukcesszió révén jönnek
létre ilyen területeken a nyáras-borókások, (Junipereto - Populetum
albae ), de ezeket is a természetes, potenciális növényzethez sorol-
hatjuk. 

Az elõzõekben felsoroltakon kívül ténylegesen jelen vannak még
az akácosok, valamint az erdei- és feketefenyves faállományok. 
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Jellegzetesebb lágyszárúak a rozsnokok (Bromus), a sásfélék (Carex),
a csenkeszfélék (Festuca), az árvalányhaj (Stipa).

A természetes vegetáció alakításában a zonális növényzet mel-
lett a régióban jelentõs szerepet játszanak a lokális - alapvetõen hid-
rológiai - hatások nyomán létrejövõ vegetációtípusok is. Ilyenek pl.
a folyóparti puhafás- és keményfás ligeterdõk (Querco - Ulmetum hun-
garicum), és a helyi vízfelfakadások környékén tenyészõ láprétek.

A mai növényzet

Mára a természetes növényzet erõsen megritkult, megváltozott.
A környéken (a „távolkörnyéken” is) a keményfás ligeterdõket gya-
korlatilag mindenestõl kiirtották, helyükön ma lakott területek,
szántók, árvíz-mentesített kaszálók vannak. Az egykori homoki töl-
gyeseket, amelyek kisebb foltokban Göd környékén is bizonyára
megvoltak, már évszázadokkal ezelõtt kivágták, helyükön fõleg le-
gelõk jöttek létre. Eltûntek a nyáras-borókások is, bár a Duna túlol-
dalán, a Szentendrei-szigeten (Pócsmegyer-Szigetmonostor környé-
kén) töredék állományaik még láthatók. (Az utolsó nagy borókair-
tás a szigeten 1965-ben volt, amikor a gátak megerõsítésére a seb-
tében kivágott borókákat használták föl ezrével.). A természetes ve-
getáció maradványai elsõsorban a Duna partján, valamint a lápterü-
leteken lelhetõk fel. A száraz homokterületek erdõállományai elsõ-
sorban akácosokból és fenyvesekbõl állnak, melyek a tájban nem
õshonosak.   

Védett természeti értékek

A város területén három természetvédelmi oltalom alatt álló te-
rület található. Mindhármat Göd Nagyközség Önkormányzatának
10/1992. (III. 25.) sz. rendeletével nyilvánították helyi természetvé-
delmi területté. Ma mindhárom terület országos védelem alatt áll.

A Gödi Láprét Természetvédelmi Terület a város legértéke-
sebb védett területe.  Az 1997 januárjában életbe lépett új természet-
védelmi törvény rendelkezései szerint - mint lápterület - országos
védelem alá került. 
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Mai védelem alatt álló területe valamivel nagyobb mint 50 hektár.
A hasonló jellegû, környékbeli védett területek sorából messze ki-
emelkedik, nemcsak fajgazdagságával, viszonylagos érintetlenségé-
vel, hanem azzal is, hogy itt a láprétek és a homoki gyepek együtt
találhatók meg. Ez az 50 ha-nyi terület unikálisnak mondható, és
természetvédelmi, vegetációtörténeti szempontból rendkívüli jelen-
tõséggel bír. Az értékes részek a magasabban fekvõ homokdombok
szárazgyepi növényzetébõl, valamint a mély fekvésû láprétekbõl
adódnak. Élõhelyei, növénytársulásai (szittyós láprét, csátés láprét,
mészkedvelõ kiszáradó láprét, homokpusztarét stb.) a tágabb kör-
nyékrõl eltûntek már, s országosan is ritkának számítanak. Az 1992.
évi felméréskor a területrõl 18 védett növényfajt mutattak ki. Azóta
további védett növények is elõkerültek (illetve egyes ritkább fajok
nemrég kerültek védelem alá). 

A magasabb területek legelterjedtebb társulása a homokpusztarét
(Astragalo-Festucetum rupicolae), amely néhány kisebb folton igen jó ál-
lapotban maradt fenn. Jellemzõ védett fajai: agárkosbor (Orchis
morio), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), homoki kikerics
(Colchicum arenarium), homoki nõszirom (Iris arenaria), selymes bog-
lárka (Ranunculus illyricus), sömörös kosbor (Orchis ustulata), szártalan
csüdfû (Astragalus exscapus), vitézvirág (Anacamptis pyramidalis), pusztai
meténg (Vinca herbacea), báránypirosító (Alkanna tinctoria), kék szamár-
kenyér (Echinops ruthenicus). Szintén ide jellemzõ a fokozottan védett
pókbangó (Ophrys sphegodes) két kisebb állománya. A bolygatások so-
rán itt-ott felnyíló puszta homokon jelenik meg a szintén védett, egy-
éves pionír fényes poloskamag (Corispermum nitidum). Degradáltabb
homoki gyepekben is tömeges a budai imola (Centaurea sadleriana),
amely ugyan gyakori a régióban, de magyar bennszülött volta miatt
védett faj. A terület legértékesebb élõhelytípusai az üde és kiszáradó
láprétek, elsõsorban a szittyós láprét (Juncetum subnodulosi), csátés láp-
rét (Schoenetum nigricantis), valamint a mészkedvelõ kékperjés kiszára-
dó láprét (Succiso-Molinietum). Jellemzõ védett lápréti fajok: fehér-
májvirág (Parnassia palustris), keskenylevelû gyapjúsás (Eriophorum
angustifolium), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), mocsári kosbor
(Orchis laxiflora ssp. palustris), mocsári nõszõfû (Epipactis palustris), szi-
bériai nõszirom (Iris sibirica), fátyolos nõszirom (Iris spuria). 
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A Gödi láprét és a csatlakozó sztyeppfoltok gerinctelen (fõleg
rovar) faunája igen gazdag, és az adatok is elég bõségesek. Talán a
legfigyelemreméltóbb a fóti boglárka elõfordulása, amelyrõl sokáig
úgy gondolták, hogy kizárólag a Fóti Somlyó-hegyen élõ, bennszü-
lött lepke. Újabban a környéken néhány helyrõl - ahol tápnövénye,
a szártalan csüdfû megtalálható - elõkerült, de ettõl még mindig kü-
lönösen becses ritkaságként tartjuk számon. A területen 5 kétéltû- és
3 hüllõfaj él, mindegyikük védett, de egyébként gyakori állat. A te-
rület madárvilága elég gazdag. Nagyobb testû madarak (a fácánt le-
számítva) nem fészkelnek itt, de jellemzõ fészkelõ a búbosbanka, a
cigánycsaláncsúcs, gyakori pintyfélék, mint a tengelic és a kenderi-
ke. Kiemelendõ madártani érték a réti tücsökmadár, amely rendsze-
resen költ az elnádasodott láprétben, és hasonlóan érdekes a sordé-
ly, amely a szárazabb területeken fészkel. Nedvesebb években a
mély fekvésû területekre gyakran lefészkel a bíbic, de 1998-ban az
igen száraz kora tavasz miatt ez elmaradt.

Veszélyeztetõ tényezõk:

• A legnagyobb veszélyt a védett területtel szoros kapcsolatban
álló - annak kevésbé értékes részein kialakított - golfpálya mû-
ködése jelenti: az öntözés és a mûtrágyázás. A golfpálya felül-
vetett és mûtrágyázott gyepeibõl bemosódó mûtrágya hosszú
távon a lápréteket tönkreteheti. Ennek megakadályozása elsõd-
leges feladat. Kisebb jelentõségû, de nem lebecsülendõ a játé-
kosok, látogatók, nézõk taposásának, mozgásának degradáló
hatása. 

• A strand termál vizét elvezetõ melegvíz-csatorna mint potenci-
ális szikesedést okozó forrás mûködik. A tõzeg pufferkapac-
itásának köszönhetõen az intenzív szikesedési folyamatok eset-
leg csak 5-15 év múltán következnek be.

• A láprétek nádasodása az elmúlt idõben némiképp elõrehaladt,
de ez éppen a kimutathatóság határán van.

• Kiszáradás. Láprétjeink degradációjának egyik jelentõs ténye-
zõje, mely ellen lehetõségek szerint védekezni kell.
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Fenntartási, fejlesztési feladatok:

• A golfpályán olyan mûtrágyázási-öntözési rezsimet kell megva-
lósítani, amely fölös mûtrágyát lehetõleg nem juttat az altalajba. 

• Azokon a területeken, ahol a talajvíz a mûtrágyázott részek fe-
lõl mozdul el a lápok irányába, ezt akadályozni kell, de úgy,
hogy ugyanakkor a lápok se száradjanak ki. (Egy talajvízgátra
van itt szükség, de ha a lápok innen nem kapnak vizet, azt más-
képpen kell tiszta vízzel pótolni. Láttuk, a kiszáradás nagyobb
veszélyt jelent, mint a mûtrágya. Minderre vannak mûszaki
megoldások.) 

• Ahol lehet, be kell építeni olyan természetes szûrõket a vízfo-
lyásokba, amelyek a vízbõl kiveszik a fölösleges tápanyagokat.
Erre legalkalmasabb az Ilka-patak, ahol közbeiktatott nád-
ágyakkal lehet a vizet tisztítani. 

• Egyes részeken szükséges a kaszálás bevezetése, ez igen sok
tápanyagot von el a területtõl. Az elnádasodott részeken a nádat
évente többszöri kaszálással fokozatosan vissza kell szorítani.

• A természetközeli részek mai állapota nem egyforma, vannak
teljesen természetesnek tekinthetõ részletek, és vannak többé-
kevésbé degradáltak is. A cél az, hogy ezt a degradációt meg-
szüntessük, visszafordítsuk, és lehetõleg megelõzzük. 

• Az elmúlt 20 évben az idõjárás szárazabbá vált, és a hazai lápok
túlnyomó része ezt jelentõsen megérzi - az általános degradáci-
ós jelenségek ezzel is összefüggenek. Területünkön az Ilka-pa-
tak szintjének szabályozásával lehetõség van a vasúti fõvonal
mentén lévõ láprétek jobb vízellátására. Ez könnyen megvaló-
sítható, ha a patakot néhány ponton kis mértékben megduz-
zasztjuk. A duzzasztás problémája, hogy az Ilka-patak vize is
tartalmaz nitrátot, ezt a patakból ki kell vonni. Ezért több he-
lyen is tervezünk víztisztító nád-ágyat, 

• Védett növények állományának mesterséges erõsítése. Több
olyan (védett) növény is van, amelynek helyben, magvetésrõl
való felszaporítását és természetközeli területre való kiültetését
javasoljuk. 
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• A szabadon felhasználható területeken létesülõ golfpálya-sza-
kaszok között érdemes nyáras-borókás foltokat létrehozni.
Ezek 10-40 m széles, 50-100 m hosszú, lazán telepített állomá-
nyok. A szabadon felhasználható területre egyéb, õshonos fákat
is szabad ültetni, kis számban. Ezek: kocsányos tölgy (Quercus
robur), molyhos tölgy (Quercus pubescens), mezei szil (Ulmus
campestris), mezei juhar (Acer campestre), magyar kõris (Fraxinus
angustifolia ssp. pannonica), éger (Alnus glutinosa). Tájidegen fák,
pl. akác, ezüstfa, ostorfa, életfa, fenyõk, tamariska beültetése ti-
los, ugyanakkor a már itt lévõ idõs feketefenyõk megmaradhat-
nak. 

• A többszörös védelem ellenére is elõfordulhat, hogy a területen
kedvezõtlen folyamatok indulnak el, ill. nagyobb mennyiségû
mûtrágya jut az altalajba. Ezért a növényzetet és a talajvizet fo-
lyamatosan figyelni kell, ki kell építeni hidrológiai és botanikai
monitorozó rendszert. 

• A védett terület szabályozott formában a nagyközönségnek is
rendelkezésére kell álljon. A legszebb virágok májustól szep-
temberig nyílnak, mindig más, ezért a legjobb, ha a nyári hóna-
pokban 1-1 hétig van nyitva a terület a látogatók számára.
(Ajánlott idõpontok: május 2. hete, június 1. hete, június-július
fordulója, augusztus vége.) A bemutatáshoz infrastruktúra, ös-
vények, sétautak, bemutató és eligazító táblák stb. szükségesek.
A kényesebb részeken a bemutató utat cölöpökre emelt palló-
kon kell átvezetni. 

A Gödi Kékperjés Láprét Természetvédelmi Terület szintén az
új természetvédelmi törvény bevezetésével vált országos védetté,
1997-ben. Kiterjedése 24 ha a Jácint utcai temetõ után és a 2 út kö-
zött. A magasabb térszíneken meszes homoktalajon kialakult
sztyeppvegetáció található, míg az alacsonyabb régiók - sok helyen
tõzeges réti talaján - szittyós és kiszáradó láprétek, valamint bokor-
füzesek, nádasok találhatók. Névadó faja a kékperje a kiszáradó láp-
rétek egyik jellegzetes növénye. Legfontosabb védett növényei a
kornistárnics és a sárga nõszirom.
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A terület fekvése és a korábbi hasznosítások miatt közepesen-
erõsen degradálódott, mely elsõsorban a korábbi - de ma már meg-
szûnt - legeltetéssel függ össze. Felszínének több mint fele a koráb-
bi tõzegkitermelés helyén létrejött nádas, illetve szabad vízfelület.

Veszélyeztetõ tényezõk:

• Potenciális veszélyforrást jelent a közeli telkekrõl bemosódó
tápanyag.

• Reális veszélyt jelent a terület ÉNY-i sarkában létesített kami-
on-telep, ahonnan – helybeli források szerint – fáradt olajat
szoktak önteni a nádas alá.

• Mûvelés esetén veszélyforrás lehet, a területtõl NY-ra esõ szán-
tókról bemosódó kemikália. 

Fenntartási, fejlesztési feladatok:

• A láprét foltokat, gyepeket rendszeresen kaszálni kell június hó
folyamán.

• A tájidegen gyomcserjéket ritkítani kell.
• Meg kell akadályozni a víz elszennyezõdését, tápanyaggal való

feldúsulását (olaj, kemikáliák, kommunális szennyezõdés).
• Folyamatosan figyelni kel a terület állapotát (monitorozás).
• A területet természetvédelmi célú kísérletek céljára érdemes

fenntartani, felhasználni.

A Gödi Sziget és Holtág Természetvédelmi Terület a Duna-
Ipoly Nemzeti Park megalakulásával az új nemzeti park része lett,
így országos védettség alá került. A sziget növényzetének túlnyomó
részét puhafás (fûz-nyár) ligeterdõ alkotja. A magasabb – ritkábban
víz alá kerülõ – területeken a keményfa (tölgy-kõris) ligeterdõk ki-
sebb foltjai is megjelennek. A sziget folyamatosan épülõ, déli
csücskén bokorfüzes társulás jelenik meg, amely a puhafa ligeteket
megelõzõ szukcessziós stádiumnak felel meg.
A terület a Duna hatása alatt áll. Értékét elsõsorban a rajta álló er-
dõállomány adja. A hosszabb ideje beerdõsült homokzátony jelleg-
zetes növényzete a tájképileg is igen szép un. puhafás ligeterdõ. 
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Domináns állományalkotó fafajai a fehér fûz (Salix alba) és a fehér
nyár (Populus alba). A felsõ lombkorona szintben részt vesz még a fe-
kete nyár (Populus nigra), a törékeny fûz (Salix fragilis). Természetes
kísérõ fafajok a második koronaszintben a májusfa (Padus avium) és
a mezei juhar (Acer campestre). A flórára idegen, betelepedett fajok
a zöld juhar (Acer negundo) és a keleti ostorfa (Celtis orientalis).

A magasabb fekvésû részeken a keményfás ligeterdõ elemei is
megjelennek, de nem alkotnak kiterjedt társulást. Jellemzõ fafajai
a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a vénic-szil (Ulmus laevis). Az er-
dõkben jellegzetes dús cserjeszint található. Alacsony vízállásnál
a szárazra került részeken további ideiglenes jellegû társulások je-
lennek meg.

A csigolyafüzes bokorfüzes a sziget folytonosan épülõ, déli
csücskét foglalja el. Jellegzetes a 3-6 m magas fûzbokrok alkotta
növényzet. 

Veszélyeztetõ tényezõk: 

• A sziget növényzete jelentõs terhelésnek van kitéve a strando-
lók, vadkempingezõk és horgászok miatt. Itt elsõsorban a sze-
metelés a fõ veszélyforrás.

• Állandó veszélyforrást jelent a mellékágat elzáró kõgát, mely
a mellékág feliszapolódását és a sziget szárazföldhöz csatolását
hivatott eredetileg szolgálni. E két veszélyforrás hosszú távon a
terület létét fenyegeti.

Fenntartási és fejlesztési feladatok:

• Az összekötõ gátból amennyit lehet, fel kell szedni. A szigetág
fenntartása érdekében kotorni kell. A szigetre tájékoztató táblá-
kat kell kitenni. Rendszeresen el kell takarítani az el nem bom-
ló szemetet.

• Az erdõ jelen állapotában fenntartandó, csupán a betelepedett,
idegenföldi fa- és cserjefajok óvatos eltávolítására lehet gon-
dolni.
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Kornistárnics

Ve ge tá ció tér kép
(jelmagyarázat a vegetáció térképhez: - piros: homokpusztarét, szittyós láprét 
-sárga: - láprétek, sásos -narancs: homoki legelõ -lila: parlag -zöld : fenyõ)
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Források

A már hivatkozott természetvédelmi törvény értelmében a lápok
mellett a törvény erejénél fogva védettséget élveznek a források is,
amennyiben a 8 liter per perc vízhozamot idõszakosan elérik. A vá-
ros dunaparti szakaszán több ilyen forrással rendelkezünk. Megta-
lálhatók az alsógödi temetõ és a Szakács-kert közötti völgyben, ma-
gában a Szakács-kertben, valamint tovább a Duna parton a közigaz-
gatási határ és a Gödi Sziget között. Az egyik forrás a belterületen
található Feneketlen tavat táplálta. Sajnos a tó rendezésekor beteme-
tésre került.

Veszélyeztetõ tényezõk: 

• Veszélyforrást jelent minden olyan hasznosítás, amely a forrá-
sok területének károsításával, átalakításával járhat. Ma még
gyakorlatilag olyan természetközeli állapotú helyeken erednek,
melyek lehetõvé teszik megõrzésüket.

• Veszélyt jelenthet a forrásokat tápláló felszín alatti vizek el-
szennyezõdése is.

Fenntartási és fejlesztési feladatok:

• A pontos feltérképezés és vizsgálat után fel kell venni a termé-
szetvédelmi hatóságnál vezetett védett források jegyzékébe.
Ki kell jelölni a források védterületét.

• Azokon a területeken, ahol erre lehetõség illetve szükség van,
meg kell oldani a forrás foglalását illetve fel kell újítani a meg-
lévõ forrásfoglalásokat. Célszerû elnevezni a névtelen forráso-
kat és a polgárokkal is tudatni ezen értékeink létezését.

A Földmûvelési és a Vidékfejlesztési Minisztérium kezelésében lé-
võ volt Kék Duna üdülõ 2000. nyara óta helyi védettség alatt áll.

Nem védett természeti értékek

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló természeti értékek
közül három jelentõsebb területet kell megemlíteni:
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• MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet és  Dunakutató
Állomásának kertje ( továbbiakban Biológiai állomás);

• a Szakács-kert a kert és az alsógödi temetõ közötti ter-
mészetközeli állapotú völggyel, valamint a Duna parton még
megtalálható nem védett természetközeli állapotú erdõk (itt
erednek a korábban említett védett források is;

• A Nemeskéri Parkerdõ.
• A város belterültén található nagyobb kiterjedéssel és lombfelü-

lettel rendelkezõ fasorok.

Az elsõ három terület - annak ellenére, hogy egymástól eltérõ jel-
legûek - méltó arra, hogy legalább helyi, önkormányzati szinten ter-
mészetvédelmi oltalom alá kerüljön, és megfelelõ módon való hasz-
nosításukat megoldjuk!

Az ELTE Természettudományi Karához tartozó Gödi Biológiai
Állomás a néhai dr. Huzella Tivadar orvosprofesszor magánbirtoka
volt. 1951-óta tartozik az ELTE Természettudományi Karához. Ma
több egyetemi tanszéknek (Etológia, Immunológia, Növény-
szervezettan) és az MTA ÖBKI Dunakutató Intézetnek ad otthont.
Az Állomáson mûködõ intézmények a kutatómunka mellett komoly
oktatási tevékenységet végeztek. Az Állomás a hazai oktatásban tör-
ténõ szerkezetváltás következtében egy olyan kutatási- és oktatási
bázissá vált, amely a graduális és posztgraduális oktatási igényeket is
kielégítette. A graduális képzésben elindult gyakorlatok (Terepetoló-
gia; Viselkedésökológia), valamint a posztgraduális kurzusba iktatott
tárgyak jelentõs része (pl. Rádiotelemetria, Viselkedésökológia,
Ökológia, Vadbiológiai módszerek, stb.) az eredeti élõhelyen, sza-
badban élõ állatok tanulmányozását, de legalábbis e módszerek tere-
pi demonstrációját igényli. A Gödi Biológiai Állomás területe ideális
erre a célra, ahol a gazdag növény és állatvilág nemcsak kedvezõ mi-
liõt teremt a munkához, hanem az aktív természetvédelemhez szük-
séges tudás illetve módszerek elsajátításához is segítséget nyújt. 
Az ELTE Természettudományi karának költözése és a jelentõs pénz-
hiány következtében a területen található egyetemi épületek kihasz-
náltsága egyre rosszabb, az épületek és a kert állapota hanyatlik.

A mintegy 6 hektár területû park harmonikusan kapcsolódik a Du-
na árteréhez, így a természetes növény és állattársulások mellett az
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itteni növény és állatvilágot sok ritka faj is gazdagítja a több évtize-
des, még a Huzella család által elkezdett gondos kertészeti munka
eredményeképpen. A pusztuló Duna ártér és a park együttese olyan
maradványa a természetes és természet közeli társulásoknak illetve
fajoknak, amely megõrizendõ az utókor számára.

A kert egyes részein megfigyelhetõk a terület természetes erdõ-
társulásainak maradványai. A terület jellemzõ erdõtípusa az ártér
középszintjét jellemzõ puhafás ligeterdõ volt. Természetközeli, idõs
állományai jól megfigyelhetõk a kertben. Uralkodó fafajai a fehér
nyár (Populus alba), és a fehér fûz (Salix alba) jelentõs számban talál-
hatók az állományban. Elegyfafajai közül a fekete nyár (Populus
nigra) és a rezgõnyár (Populus teremula) fordul elõ nagyobb számban.
Jellemzõ cserjefajai közül találkozhatunk a kutyabenge (Frangula
alnus), a veresgyûrû som (Cornus sanguinea), a kányabangita (Vibur-
num opulus), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) egyedeivel.
A jellegzetes koronába kúszó liánnövények közül elõfordul az erdei
iszalag (Clematis vitalba) és a komló (Humulus lupus). Az ártér  maga-
sabb fekvésében található keményfás ligeterdõ elõfordulását mutat-
ja a természetes úton szaporodó kocsányos tölgy (Quercus robur) és a
vénic szil (Ulmus laevis) egyedek.
A kert jelentõs részében arborétum jelleggel különbözõ idegenföldi
(exóta) fák, fásszárú növények kerültek telepítésre. A telepített fa-
jok és változatok száma jelentõs, ezért felsorolásukra itt nem vállal-
kozhatunk. Csak a jelentõsebb nemzetségek és fajok neveit említjük
meg:

Zárvatermõk

Juharok (Acer), vadgesztenye (Aesculus), bálvéányfa (Ailanthus),
Akebia, éger (Alnius), gyalogakác (Amorpha), Aralia, Aristolochia,
Aruncus, borbolya (Berberis), nyír (Betula), Brousonetia, puszpáng
(Buxus), nyáriorgona (Buddleia), Calycanthus, Caragana, gyertyán
(Carpinus), Campsis, szelídgesztenye (Castanea), szivarfa (Catalpa),
Celastrus, Cercis, Chaenomeles, Clematis, dudafürt (Colutea), som
(Cornus), mogyoró (Corylus), cserszömörce (Cotinus), madárbirs
(Cotoneaster), galagonya (Crataegus), boroszlán (Daphne), Diospiros,
Deutzia, ezüstfa (Elaeagnus), Erica, kecskerágó (Euonymus),
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Epimedium, Evodia, bükk (Fagus), Ficus, Forsythia, Fontanesia, Kõ-
ris (Fraxinus),  rekettye (Genista), lepényfa (Gleditsia), borostyán
(Hedera), Hybiscus, homoktövis (Hippophae), Hydrangea, Indigofera,
Jasminum, dió (Juglans), Kerria,  csörgõfa (Koelreuteria), Kolkwitcia,
aranyesõ (Laburnum), Lespedeza, Leycesteria, fagyal (Ligustrum), Tu-
lipánfa (Liliodendron), lonc (Lonicera), ördögcérna (Lycium), Magnolia,
Mahonia, alma (Malus), eperfa (Morus), Pachysandra, bazsarózsa
(Paeonia), Parthenocissus, Paulownia, Provskia, Phellodendron,
Physocarpus, Philadelphus, Pieris, Periploca, platán (Platanus),
Polygonum, nyárfa (Populus), Potentilla, Phyllostachys, Prunus,
Ptelea, Pyracantha, tölgy (Quercus), benge (Rhamnus), Rhus,
Rhodotypos, ribizke (Ribes), akác (Robinia), rózsa (Rosa), szeder
(Rubus), Ruta, fûz (Salix), Salvia, bodza (Sanbucus), Securinega,
Skimmia, Solanum, Sophora, berkenye (Sorbus), Sorbaria, gyöngy-
vesszõ (Spiraea), Symphoricarpos, orgona (Syringa), Tamarix, hárs
(Tilia), szil (Ulmus), bangita (Viburnum), Vinca, Weigela, Wisteria,
pálmaliliom (Yucca), Zelkova.

Nyitvatermõk:

Jegenyefenyõ (Abies), Calocedrus, Cedrus, Chamaecyparis,
Cupressocyparis, Cupressus, páfrányfenyõ (Ginkgo), boróka
(Juniperus), vörösfenyõ (Larix), luc (Picea),  Pinus, mammutfenyõ
(Sequoia), Sequoiadendron, mocsárciprus (Taxodium), tiszafa (Taxus),
Thuja, Thujopsis.

A kert területén illetve a környezõ erdõkben 1985 és 1995 között
összesen: 82 madárfajt figyeltek meg, melybõl az idõszak alatt köl-
tött 45 faj. A legjelentõsebb madárfajok a következõk:

Kisvöcsök, szürkegém, fehér gólya, tôkés réce, dankasirály,
ezüstsirály, örvös galamb, vadgerle, kakukk, jégmadár, búbosban-
ka, nagy tarkaharkály, feketerigó, énekes rigó, barátposzáta, kormos
légykapó, örvös légykapó, szürke légykapó, rozsdás csaláncsúcs, ci-
gány csaláncsúcs, vörösbegy, fülemüle, kékcinege, széncinege,
csúszka, sárgarigó, tövisszúró gébics, szükevarjú, vetési varjú, csó-
ka , szajkó, szarka, seregély, erdei pinty, zöldike, tengelic, süvöltõ,
meggyvágó, citromsármány. 
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Légifotó a Nemeskéri Park er dõvel, Bi o ló gi ai ál lo más sal, Kis szi get tel

Biológiai  állomás épülete
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Huzella Ti va dar sír jaTó a Bi o ló gi ai ál lo má son

Örök zöl dek a Bi o ló gi ai ál lo má son
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A Szakács-kert  
Az ingatlant 1924-ben dr. Szakáts Nándor nyugalmazott minisz-

teri tanácsos vásárolta meg. Akkor a terület teljes területe 8 katasz-
teri hold volt.

A terület legnagyobb része akkor is völgy volt. A két forrás a kis
halastavat táplálta már akkoriban is.

A temetõ mellett sárgahomok bányát , a Duna mellett sóderbá-
nyát nyitottak Az 1930-as években kis gazdaság mûködött itt, ami
friss tejjel, zöldséggel, gabonával látta el a helybelieket és a környé-
ken lakókat. Rengeteg gyümölcsfa is volt itt akkoriban.

A II. világháború után az államosítással a gazdaság megszûnt és
a terület egy része a következõ évtizedikben úttörõ, késõbb ifjúsági
táborként mûködött, a többi részén ma már lakóházak vannak. Ma a
villa romos, elhanyagolt állapotban van!
A tómeder felé esõ kis toldalékot le is kellett bontani, mert életve-
szélyessé vált.

A kert felsõ részén még az egykori táborozók által használt régi
faházak vannak, valamint egy kõépület, amelyben jelenleg az ön-
kormányzat a hajléktalanokat helyezte el.

A tó és azt körbefogó kert természetes határai:

• délrõl Dunakeszi közigazgatási határa, amelyen néhány éve egy
fém kerítés épült,

• nyugatról a Duna,
• északról a Kusché, Vécsei és Pázmány utcák határolják,
• keletrõl pedig a régi Alsógöd temetõje.

A tómeder egy a Duna irányába (K-Ny) elnyúló völgyben van. A
völgy a temetõtõl indul és tart a Dunáig.

A temetõ mellett van egy 8-9 m-es feltöltés, ennyi a szintkülönb-
ség a völgy és a Pázmány utca között. A feltöltés lábánál egy beton
kifolyó van, ami a Pesti út (2-es fõútvonal), illetve a vasúton túli
bel- és külterületi részekrõl esetlegesen érkezõ vizeket vezeti a
völgybe, patakmederbe. Itt ered egy patak, ami szintén a tóba viszi
a vízét. 
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A völgy északi és déli irányból is zárt, a partoldalon fás, erdõs
foltok vannak. Az északi – Pázmány utca felöli – partoldalon szür-
ke nyárak, akácok, vadgesztenye találhatóak. A rézsû lábánál és a
patakparton kocsányos tölgy, magyar kõris, zselnice meggy, fehér
fûz, zöld juhar és bodza, veresgyûrûs som, valamint éger csemeték
találhatóak.

Itt halad keresztül a kerékpárút egy a völgyet keresztezõ hídon
(feltöltésen), ami alatt egy csõáteresz van.
A patakmeder a Szakáts kert kerítésén belül folytatódik. Ez a sza-
kasz a villa épületéig tart, ahol egy vashídon lehet átjutni a tó túlsó
partjára. A híd alatt van a régi patakmederben egy betonból készült
bukó.

A tó elkészültével egy zsilip épült itt.
Az északi partoldalon a kapunál egy nagyobb domb van, amin aká-
cok, korai juharok és kisebb cserjék – fagyal, bodza találhatóak.
A parton közvetlenül pedig egy kanadai nyár fasor van.
A déli partoldalon szintén egy kanadai nyár fasor van. A hídnál egy
beton lépcsõsor vezet a domb tetejére. Itt kanadai nyár, korai juhar,
akác, zselnice meggy fák találhatóak.

A völgy következõ szakasza már a Dunáig tart, ez a tényleges
horgásztó. A tó medre a Duna felé fokozatosan szélesedik, a legszé-
lesebb része kb. 30 m.

Két forrás is ered itt. Az egyik az egykori Tábor vizesblokkja
alatt viszonylagos védelemben, kisebb fákkal körbeölelten. A pa-
takmeder itt ki van kövezve. Egy kis híd is vezet át rajta, valamint
innen indul egy betonlépcsõ a fenti sík területre is.

A másik forrás a Dunakeszi felöli kerítés mellett található. Ez a
néhány 10 m²-nyi terület állandóan felszínig nedves, ezért sások és
nõszirmok élnek itt. A vízminõség „még” megfelel egy horgásztó
céljait a is, de sajnos csatorna hiányában a felszín alatti lefolyások-
kal folyamatosan kerülnek szerves vegyületek (fõként nitrát) a tó vi-
zébe.

A patak bal partján, a villa mellett feketefenyõk vannak. A patak
a tó medrébe a villa elõtt csatlakozik a tómederbe. Itt a villa elõtt két
hatalmas 27-27 m magas fekete nyár és egy eperfa van.
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A rézsû oldalán borostyán fut, az alacsonyabb, nedves helyeken
mocsári nefelejcs, pénzlevelû lizinka és sások láthatóak.

A déli irányból érkezõ patakocska egy meredek oldalú, kis víz-
mosás vápájában érkezik a mederbe. Itt is borostyán fut a meder ol-
dalán. A tópart ezen oldalán a híd és a patakocska közt fekete- és
szürke nyárak, közönséges dió, magyar kõris és madárcseresznye
található, a közvetlen parton pedig néhány kanadai nyár. A tómeder
és a patakocska összefolyásánál a rézsû lábánál 3 db mézgás éger
van. Ezeket egy kis szigettel lehet és kell védeni, mert ez az egyik
fafaj, amely a patakmenti ligeterdõk értéke.

A tómeder és a dunakeszi kerítés közti rész lapos, ligetes rész. Itt
is van egy kisebb forrás, amelyet 2 hamvas éger vesz körbe.

Körülöttük jó néhány faóriás található fekete- és szürke nyár, fe-
hér füz, magyar kõris, dió és fehér eper. Van itt egy kis betonme-
dence, ami régen a gazdaságban az állattartásnál volt valószínûleg
valamilyen ól vagy épület.

Ebben a ligetes részben található a terület értékes növénye a ta-
vaszi csillagvirág! Négyzetméterenként átlagosan 5-10 db található
belõle március végétõl április végéig-május közepéig virít itt. Érté-
ke 2000 Ft/db! Védett növény! Kb. 3000 m²-en virágzik tavasszal!
Az elõzõ ligetes rész folytatása egy kisebb mélyedés, ahol a régi
csónakház van. Itt is van néhány hatalmas nyárfa, madárcseresznye
és a lágyszárú szintben sások.

A Duna és a barátzsilippel ellátott völgyzáró gát között van a ke-
rítés. Itt is nyárfák, fehér füzek vannak a parton, a meredek partol-
dal felsõ részén pedig vénicszil, zselnicemeggy tenyészik. A kerítés
vonalában van a 3 legszebb hamvas éger is, amik értékes növényei
a területnek, mert ma már ritka az elõfordulása a Duna völgyében.
Legközelebbi ismert elõfordulása Kisoroszi.
A tó északi partja kb. 10 m széles, amibõl egy meredek részû indul
a felsõ részre, ahol a faházak vannak. A Duna felöli partszakaszon
fehér fûz sarjcsokrok, magyar kõris, körte, zselnicemeggy van a
parton. A villa felé haladva a keskenyedõ meder rézsûjében fehér
füzek vannak, amelyeket a horgásztó üzemvízszintjének megfelelõ-
en szintén érdemes és kell védeni.
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A felsõ részre vezetõ részûn egy út halad, amelynek a tó felöli
oldalán is egy kanadai nyár fasor van. A részû oldalában a kaszálók
jellegzetes füvei és nád találhatóak.

A tó környékének növényzetét alapvetõen a Duna és a patak(ok)
határozzák meg. A Dunától távolodva a természetes zonalitás is-
mertetõjegyei is többé-kevésbé felismerhetõek még. Ezt a zonalitást
a bokorfüzes – fûz-nyár ligeterdõ – tölgy-kõris-szil ligeterdõk jel-
lemzõ növényzetének jelenléte jelzi, jelenti.

A közvetlen patakmedernél pedig a jellegzetes patakmenti éger-
liget növénye a mézgás éger található.
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A tó a 2002. évi tavaszi árvíz idején
a Szakácskertben

A tó kifolyó nyárfákkal
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A ro mos Sza kács vil la

A Szakáts kert be já ra ta, 
és a ka na dai nyár fa sor

Ligeti csillagvirág
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Ilyen volt a Szakács-kert

Jelenleg ilyen a Szakács-kert



A Nemeskéri Parkerdõ. (továbbiakban Parkerdõ)

Göd belterületén a legnagyobb összefüggõ zöldfelület!
A terület erdõmûvelési ágban van, ezért az erdõtörvény elõírásai ér-
vényesek rá! Tulajdonosa az Önkormányzat - ez azt jelenti, hogy
közösségi tulajdonként van nyilvántartva. Az erdõ rendeltetése üdü-
lõ, pihenõ és rekreációs célokat szolgáló parkerdõ. Ezeknek megfe-
lelõen kell a munkákat tervezni és végrehajtani. Bármilyen munká-
hoz az Erdõfelügyelõség engedélye szükséges, melyet az ÖK által
megbízott személynek (csak erdõmérnök lehet) kell beterjeszteni,
kérvényezni!

Minden erdõre készül erdõterv (üzemterv), amely 10 évig érvé-
nyes. A Kiserdõre érvényes erdõterv 2000. 01. 01-tõl van hatályban,
2009. 12. 31-ig.

Az érvényben lévõ erdõtervet a Váci Erdõtervezõ Iroda (Egri
Erdõfelügyelõség) készítette. Az Erdészeti Szolgálaton belüli át-
szervezések miatt 2001-tõl a Budapesti Erdõfelügyelõség az illeté-
kes hatóság Göd erdõterületein.
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A Parkerdõ erdõtérképe
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A kiserdõ az erdészeti térképeken a Göd 25-ös erdõtagként azo-
nosítható, a park két helyrajzi számon helyezkedik el.

– A park helyrajzi száma: Göd 1934
– Az Alsógödi  sporttelep helyrajzi száma: Göd 1935
– Mûvelési ága: erdõ
– Mûvelési ága: sporttelep
– Területe: 13 ha 3035 m²
– Területe: 2 ha 9390 m²

Összesen: 16 ha 2425 m²

Az erdõtagok erdõrészletekbõl állnak. Az erdõrészleteket az itt
található faállomány típusok alapján alakították ki. Két tisztás is
van, egyik a játszótérnél, a másik a volt salakos pálya.

Minden évben le kell adni egy Fakitermelési tervet, amit enge-
délyeznie kell az Erdõfelügyeletnek.

Az elmúlt 10 év nagy része a sok szemét eltakarításával telt, de
sajnos sok fát ki is kellett vágni.

Nézzük meg részletesebben az itt  található faállományokat.

A vasút melletti területen nagy 25 m körüli fehér (szürke) nyárak
találhatóak. Mellettük nyár újulat (kb. 2 m-esek) és akác sarjak ta-
lálhatóak. A nyárak valószínüleg még 2-3 évtizedig jó állapotban
lesznek. A keresztezõdésnél, a Kertbarátok házánál néhány szép
gyertyán található. Könnyen megismerhetõek szürkés kérgükrõl.
Jelenlétük érdekesség és érték, mert ilyen homokos, viszonylag me-
leg talajokon ritkán nõnek. Egészségi állapotuk is nagyon jó. Itt ta-
lálható még néhány mezei szil és ostorfa, a cserjeszintben pedig
som-félék, galagonya és kõris fa újulata nõ. A kanyarban itt van egy
hatalmas vadkörte (vackor) ez szintén értékes faegyed.

Ez a rész a sportpálya vasút felöli oldalán található. Ez régen is
sûrû bozót volt, ezt a kicsit drasztikusabb takarítás és kaszálás után
célszerû ismét magára hagyni, hogy ismét sûrû bozót nõhessen, ez-
zel búvó és fészkelõ helyet adva a madaraknak.

Mellette a sportpálya Alagút utca felöli részében kisebb erdei
fenyves van, ez a sárgarépa színû kérgérõl könnyen felismerhetõ.
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Viszonylag jó egészségi állapotban van, korának és a helyi viszo-
nyoknak megfelelõ. Alatta aljnövényzet nem nagyon van, csak né-
hány bodza bokrot találunk alattuk. Az erdeifenyõ nagyon fényigé-
nyes fafaj, jól látható ritkás koronája. Tovább a kerítés melletti na-
gyobb területen akácok, ostorfák (ezt hívják sokan madárcseresz-
nyének apró piros bogyói miatt, de ez nem az – ostorfa -celtis– a ne-
ve), néhány fehér eper (ezt szederfának is hívják sokan).

Az erdeifenyves és az Alagút utca között nyárfák, fehér fûz (az
út mellett), kocsányos tölgy és zselnicemeggy (ezek a kistermetû
fák) található. Tovább menve a játszótérig akácok és gledítsia
(krisztus tövis) és eperfák vannak.

Az Alagút utca mellett turkesztáni szil (puszta szil) fasort ültet-
tek. Érdemes néhány szót szólni errõl a fáról. A neve is mutatja
Ázsiában õshonos fa. Agresszív, gyorsan növõ fa, gyorsan terjesz-
kedik, mint az akác és jól tûri a szélsõséges termõhelyeket is. Kö-
ves, homokos talajokon is jól megél. Kevés a tapasztalat vele, mivel
egy-két évtizede terjedt el az országban.

A pálya keleti oldalán található a platán fasor. Szép magas, 25-28
m-es fák vannak itt. Ezt érdemes lenne helyi védelem alá helyezni.

A platánsor folytatásában a salakos-füves pálya mellett kõrisek,
szürke nyárak találhatóak és néhány korai juhar. 

A golfpálya felöli oldalon még olyan a növényzet, ami arra utal,
hogy réges-régen az ártér itt érhetett véget, néhány éve is még mély
mocsaras rész volt. Ennek megfelelõen itt kõrisek , kocsányos tölgy,
szürkenyár, fehér fûz van. Fává növõ mezei juhar és vadgesztenyék
találhatóak itt még.

Az emellett lévõ fenyvesben feketefenyõ és 30 m magas
szürkenyárak találhatóak. Ez szép tájképi elem, de sajnos a fenyõk
kezdenek elöregedni a homokon. Minden évben van 2-3 elszáradt
faegyed. Oszázsnarancs, vadgesztenye és szivarfa is található itt.

A sportpálya bejáratánál akácok, zöldjuhar és ostorfa van, és né-
hány nemrég ültetett turkesztáni szil.

A lágyszárú szintben borostyán, néhány virág és a száraz termõ-
helyen élõ faállományokra jellemzõ fûfélék találhatóak.

Kocsányos tölgy (Quercus robur), gyertyán (Carpinus betulus), akác
(Robinia pseudoacacia), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer

53Gödi Almanach

tördelés 022-073.qxd  2003.11.04.  9:17  Page 53



campestre), zöld juhar (Acer negundo), mezei szil (Ulmus minor), tur-
kesztáni szil (Ulmus pumila), magas kõris (Fraxinus excelsior), fekete
dió (Juglans nigra), madárcseresznye (Prunus avium), vadkörte (Pyrus
pyraster), fehér eperfa (Morus alba), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis),
lepényfa (Gleditsia triacanthos), narancseper (Maclura pomifera), szürke
nyár (Populus canescens), jegenyenyár (Populus nigra „Italica”), fehér
fûz (Salix alba), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), közönséges
szivarfa (Catalpa bignonioides), platán (Platanus hybrida), erdei fenyõ
(Pinus sylvestris), fekete fenyõ (Pinus nigra), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare), sóskaborbolya
(Berberis vulgaris), fekete bodza (Sambucus nigra), csíkos kecskerágó
(Euonymus europeaus), veresgyûrûs som (Cornus sanguinea), húsos som
(Cornus mas), borostyán (Hedera helix),  ibolyák (Viola sp.), csenkeszek
(Festuca sp.), rozsnokok (Bromus sp.)

A Parkerdõ természetközeli állapotának megõrzése tehát mind-
annyiunk érdeke és feladata!

• Mintegy 40-féle fásszárú növény található a területen, tehát
szükséges és fontos a kis különbözõ facsoportokat, foltokat kü-
lön-külön megfelelõ módszerekkel gondozni.

• A parkerdõ állománya koránál, egészségi állapotánál fogva fel-
újításra szorul! Ez sajnos fák kivágásával is jár. Természetesen
azokon a részeken, ahol egy-egy kiszáradt fa nem okozhat bal-
esetet, ott érdemes ezeket a faegyedeket akár kidõlt állapotban
is meghagyni a helyükön, mert az elhalt, korhadó fa is része az
erdei életközösségnek, valamint élõhelyül és táplálékul szolgál
madarak, rovarok, gombák részére.

• Új fák telepítésénél az õshonos és a termõhelyi igényeknek
megfelelõ fafajokat érdemes és kell ültetni. Ezek lehetnek töb-
bek közt a kocsányos tölgy, juharok, nyárak, mezei szil, fehér
eper.

• A nyílt, de nem használt terepfelszín tavasszal kizöldül és elga-
zosodik. A nagyobb közösségi terek gondozása, kaszálása in-
dokolt, de a faállomány alatti részeken nem kell rendszeresen
kaszálni, kivételt képeznek az allergén pollent termelõ gazok
irtása.
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Fe hér nyárak a Park er dõ ben

Er dei fe nyõ a Park er dõ ben
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Pla tán sor a Park er dõ ben Fe ke te fe nyõk és szürkenyárak a 
Park er dõ ben

Szi lek a Park er dõ ben



• Indokolt lehet továbbá a forgalom minél nagyobb korlátozása az
erdõ területén. Gépjármû forgalom csak a magánházak és a
sportpálya környékén megengedhetõ. A többi ösvényt és kö-
zösségi teret csak a gyalogosok és a kerékpárosok részére kell
fenntartani.

• Az erdõ városban betöltött zöldfelületi és tájképi szerepénél
fogva érdemes a Helyi védettség alá helyezni. Ez egy az Önkor-
mányzat által hozott rendelettel elérhetõ. Ezt azért is érdemes
megtenni, mert egy szakemberek által elfogadott ökológiai ér-
ték számítási módszer szerint a Nemeskéri Parkerdõ értéke el-
méletben 1 milliárd forint körül van.

Fasorok, egyéb zöldfelületek  
Göd várossá válásával és az utóbbi években jól-rosszul átgondolt

terjeszkedéssel-építkezésekkel egyre nyilvánvalóbbá vált-válik,
hogy csak a városon belül megtalálható és szakszerûen gondozott
zöldfelületek tudják az egyre városiasabb klímát, az összezsúfoltság
érzetét, a hõmérsékleti szélsõségeket, a levegõ- és hangszennyezést
érezhetõ módon csökkenteni. Az egészséges növényzet önmagában
is vizuális értéket jelent a települési környezetben, a városkép esz-
tétikai értékének egyik legfontosabb eleme. A fás növényzet elsõ-
sorban a lombfelület és a gyökérzet nagyságával arányosan fejti ki
jótékony hatásait a környezetére. Az egyes faegyedek értékét ezért
a lombfelületük nagyságával arányosan állapítják meg, un lomb-
köbméterben kifejezve. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter lomb,
mekkora levél és ezzel asszimiláló- és levegõ tisztító felülettel ren-
delkezik.

Példaként egy 80 éves nagy lombkoronával rendelkezõ bükk fa
egy ember egész éves oxigén szükségletét biztosítja, pontosabban
ekkora mennyiségû levegõt tisztít meg egy évben! Ez utóbbit fontos
megjegyezni, ugyanis egy rövid számítással megadható, hogy az a
„hiedelem”, hogy a „zöld fák rengetege termeli az életet adó oxi-
gént”, alapvetõen téves! Az erdõ illetve az egyéb zöldfelületek nö-
vényei termelnek ugyan oxigént, de ennek nagy részét saját maguk
azonnal felhasználják a fatest felépítéséhez. 
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A maradék oxigént nagy részben pedig az erdõben állandóan zajló,
a korábban képzõdött és elhalt szerves anyag lebontását elõidézõ fo-
lyamatok kötik le. Az azonnal fel nem használt, a levegõ oxigéntar-
talmat növelõ mennyiség így igen csekély a levegõ oxigéntartalmá-
hoz képest. Ez persze nem jelenti azt, hogy büntetlenül kivághatunk
minden fát! Sok fontos tényezõ mellett az erdõk szerepe a légköri
szén-dioxid-tartalom szabályozásában van! A ma sokat emlegetett
klímaváltozásból eredõ problémák megoldásában az erdõknek és az
erdõgazdálkodásnak rendkívül fontos szerepe van és lesz. Tehát az
egyik legnagyobb szén és szén-dioxid tároló elem az erdõ illetve a
fák.

A város zöldfelületeit az alábbi kategóriákba sorolhatjuk:
• beépítetlen részek,
• a vízzel borított felületek,
• a városi erdõk,
• a városi parkok és létesítményeik,
• a korlátozottan használt létesítmények 
(sportpályák, játszóterek, stb.),

• a temetõk,
• a kiskertek,
• a faiskolák és kertészetek,
• a közlekedési útvonalak mellett található „ zöld sávok ”,
• a szukcesszió különbözõ állapotaiban létezõ területek 
(pl. legelõk, gyepek, mezõgazdasági ugarok),

• a konyhakertek,
• a szabadon álló utcai fák.

A fentebb felsorolt kategóriák szinte mindegyike megtalálható
Gödön, tehát elõrelátó tervezéssel és közepes költségráfordítással
egy jól átgondolt és esztétikus zöldfelületi rendszer telepíthetõ a vá-
rosban és környékén, megõrizve a régi Göd kertvárosi szerkezetét
és hangulatát.

Göd fontos zöldfelületei tehát a fasorok. A forgalmas útvonalak-
tól a kis utcákig rengeteg kisebb-nagyobb fasor van a város terüle-
tén. A kisebb utcákban fõként gyümölcsfák, a nagyobb terhelésû
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utak mentén vadgesztenyék, akácok, hársak, nyárfák, szivarfa, os-
torfa, platánok, juharok láthatóak. A fenyõk és egyéb örökzöldek
a kertekben és a temetõkben jellemzõek.

Szakszerû gondozással kell és érdemes ezeket a fasorokat fenn-
tartani. Egy 80 éves bükkfa elméleti értéke 800.000 Ft, tehát egy-
egy nagyobb fákból álló fasor az esztétikai értéken kívül hatalmas
pénzbeli és ökológiai értékkel rendelkezik.

Érdemes néhány szót ejteni a fasorokat károsító gomba- és rovar
fajokról. Az idõben elvégzett védekezéssel nagy értéket menthetünk
meg. 2002. nyarától a gödi városvezetés is támogatja nagyobb pénz-
összeggel az utak menti fasorok vegyszeres védelmének elvégzését.
2003. nyár elején kombinált permetezõszerekkel történt a védeke-
zés. Tehát a gomba és rovarfertõzés ellen egyaránt. A permetszer
emberre, állatokra, méhekre mérgezõ anyagokat nem tartalmaz.

Gödön is mint az egész országban az utóbbi években komoly ká-
rokat okozott az értékes fasorokban a négy legveszélyesebb károsí-
tó. Ezek a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella), az
amerikai fehér szövõlepke (Hyphantria cunea), a platán csipkéspolos-
ka (Corythuca ciliata) és az eperfa-pajzstetû (Pseudaulacaspis pentago-
na). Az amerikai fehér szövõlepke gazdanövénye a zöldjuhar, ami a
dunapartot, a Kiserdõt és a gazos, elhagyott területeket lepi el gyors
növésével, igénytelenségével. Bõséges szaporodó helyet adva en-
nek a veszélyes károsítónak. A platán csipkéspoloska károsítása is
egyre növekvõ tendenciát mutat a szakirodalom szerint.

Erõs elszaporodásakor nehéz ellene védekezni. Az eperfa-pajzs-
tetû is nagyon elszaporodott az utóbbi években, legjobban a japán-
akácon és a magas kõrisen. Ellene rajzáskor permetezéssel viszony-
lag jól lehet védekezni. A legveszélyesebb károsító a vadgesztenye-
levél-aknázómoly. 1985-ben Macedóniában írták le elõször ezt a
fajt. Magyarországon 1993-ban fedezték fel, de akkor még csak
„faunisztikai ritkaságként” kezelték. 1997-re már az egész országot
ellepte.

Életmódjára az jellemzõ, hogy a lehullott száraz avarban telel át
és a tavaszi meleggel, sokszor már április közepétõl mozgolódnak
az áttelelt bábok. Az valószínûleg genetikai oka van, hogy csak a fe-
hérvirágú vadgesztenyét támadja meg, a rózsaszín virágút nem. 
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A levél két epidermisze (külsõ lemeze) közt a szövetben készít ak-
nákat, amibe a petéit rakja. A levélereket nem tudja megrágni.
Az aknák erõs károsítás esetén az egész levélfelületet elboríthatják.

Ezek a levelek összesodródnak és akár már augusztusban is le-
hullhatnak. Egy évben általában három nemzedék kel ki, de tapasz-
taltak egyes években ötszöri rajzást is!! Május közepétõl már na-
gyon intenzív a tojásrakás. Az imágok a fák napsütötte törzsén kis
sárgás pöttynek látszanak. Õk még a korona alsó részében rakják a
tojásokat. A második nemzedék június közepén, a harmadik au-
gusztus elején-közepén rajzik. A tojásrakás itt már folyamatos, a
növényvédelmi szakemberek csak a rajzáscsúcsokat tudják megál-
lapítani. Sajnos ezzel egyidõben felléphet egy gombafertõzés is. Ezt
egy Guignardia aesculi nevû peritéciumos gomba okozza. Emiatt
lesz foltos a levél fehér és barnás foltok láthatóak ekkor a levélen.

A két károsító együttes tevékenysége annyira legyengítheti a fá-
kat, hogy akár már augusztus végén lehullhatnak a levelek. A hajtá-
sok esetleg nem tudnak teljesen befásodni, illetve annyira legyen-
gülhetnek, hogy 1-2 nyár alatt elszáradnak.
A permetezés lombfakadás után a leghatásosabb, tehát idõjárástól
függõen április közepe-vége.
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A város belterületén megtalálható közhasználatú zöldterület
nagysága 61.000 m² (ugyanez Dunakeszin 230.000 m² és Vácon
682000 m²). Ebbõl a zöldterületbõl 21.000 m² a belterjesen gondo-
zott belterületi park. A közhasznú zöldterületeken 5 db játszótér –
egyenként mintegy 1000 m² területtel – található. (Összehasonlítás-
ként Dunakeszin: 10db, Vácon 43 db játszóteret tartanak nyilván.)
[KSH: 2000.]

A város növényzettel borított zöldfelületeinek száma és területe
sajnálatosan csökkenõ tendenciát mutat. Ez elsõsorban az önkor-
mányzati közterületek eladásával és kiparcellázásával van kapcso-
latban. Sem a belterületi zöldfelületek rohamos csökkenése, sem a
város polgárainak közösségi életének színteret adó terek további be-
építése nem engedhetõ meg. A zöldfelülethez tartoznak az utcafásí-
tások is, melyek a kertek, épületek elõtti területeket díszítik. Ma
azonban ezek fenntartására, felújítására nem állnak rendelkezésre
erõforrások. 
Sok hiányos, elöregedett, kivágásra és pótlásra szoruló fával talál-
kozhatunk. Állapota sokszor csak a utcában lakók hozzáállásának
függvénye. Fenntartásának elsõ lépéseként részletes felmérést kel-
lene végezni a fásítások állapotáról és a felmérés alapján fenntartá-
si tervet célszerû készíteni. A szakmai háttér az elkészítéshez ren-
delkezésre áll. Egy kisebb területen mintaként elkészítésre is került,
de támogatottság hiányában a teljes felmérés nem valósult meg.

A város zöldfelületeinek kezelése valóban nagy feladat és sok
pénzbe is kerül, de a szakszerûen kezelt és esztétikusan és elsõsor-
ban egészségesen fennmaradó parkok, fasorok, gyepek a mi, de el-
sõsorban utódaink életét és környezetét teszi szebbé, természet-
közelibbé.
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Göd erdeirõl 

Az elkészült erdõtervek adatai alapján a város közigazgatási te-
rületén 322,6 ha erdõ található. A fával borított területek mellett to-
vábbi 22,9 ha erdõterülethez kapcsolódó tisztás, nyiladék, cserjés
fordul elõ az erdõk területébe ágyazva. Az erdõk aránya a város tel-
jes területéhez viszonyítva 14,5 %-ot tesz ki. Amennyiben csak a
külterületeket tekintjük viszonyítási alapnak, ez az arány 23,4 % (?).

A rendszerváltás során a többi mezõgazdasági területhez hason-
lóan az erdõk tulajdonviszonyai is jelentõsen megváltoztak. A ko-
rábbi szövetkezeti erdõk valamint az állami erdõk egy része is –
részaránytulajdonként illetve a kárpótlási folyamat során – magán-
kézbe került. A város erdeinek tulajdonviszonyait a következõk gra-
fikon szemlélteti. Állami 22%-ból Pilisi Parkerdõ 18%, Önkor-
mányzat 4% tulajdona.

A 78 %-nyi magánerdõ (253,7 ha) döntõ többségén sajnos nem
folyik szakszerû erdõgazdálkodás. Ebbõl rendezett 25%. A tulajdo-
nosok vagy érdektelenség következtében, vagy megegyezés hiányá-
ban nem kezdték meg a gazdálkodást erdeikben. A kezeletlenség az
erdõk állapotának leromlásához vezethet az ilyen jellegû erdõkben,
melyek Göd határát is jellemzik. Minél elõbb el kell érni, hogy a tu-
lajdonosok jussanak megegyezésre és kezdjék meg az erdõk mûve-
lését.
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Az erdõk összetételét, fafaj-megoszlását vizsgálva azonnal
szembe tûnik, hogy a terület döntõ többségét nem õshonos, gyorsan
növõ fafajokból álló, telepített erdõk borítják.

A felsorolt kategóriába tartoznak a grafikonon feltüntetett fafa-
jok közül az akác (14%), a nemesnyár, valamint az erdei- és fekete-
fenyõ (29%, 15%), melyek együttesen az erdõk 61 %-át teszik ki. A
terület eredeti vegetációjában is elõforduló, õshonos fafajok a ko-
csányos tölgy, a fehér- és feketenyár (hazai nyárak 14%) és a fehér
fûz. Valóban természetszerû állományaik csak a Gödi Sziget ártéri
erdejében találhatók meg, mintegy 8 ha-on. Egyéb területeken ülte-
tett állományaik fordulnak elõ.

A közvetlen vízhatás alatt álló Duna parti területek kivételével a
termõhelyi viszonyok gazdaságilag értéket adó, jó minõségû fa-
anyagot biztosító erdõk fenntartását nem teszik lehetõvé. A gyenge
adottságú területeken elsõsorban táj- és talajvédelmi célokat szolgá-
ló, zöldövezeti erdõk alakíthatók ki. Ezt jól mutatja az erdõk rendel-
tetés szerinti megoszlása is:
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Rendeltetés szerinti megoszlás Terület (ha) %
Talajvédelmi erdõ 284,9 88,3
Vízvédelmi erdõ 10,5 3,3
Partvédelmi erdõ 1,9 0,6
Településvédelmi erdõ 2,5 0,8
Védett természeti területen lévõ erdõ 7,8 2,4
Parkerdõ 15,0 4,6
Összesen 322,6      100,0

A Dunától távolabb esõ, száraz területeken gyakorlatilag csak ta-
lajvédelmi célokat szolgáló erdõk fordulnak elõ. A víz- és partvé-
delmi erdõk a Duna árterületén, a gátakon belül fekszenek. A Duna-
Ipoly Nemzeti Park részeként természetvédelmi oltalom alatt álló
védett erdõ a Gödi Szigeten található természetközeli állapotú árté-
ri erdõ-maradvány. A Gödi Parkerdõ a város lakosainak kikapcso-
lódását és felüdülését szolgálja. 

Az erdõk egészségi állapotára jellemzõ, hogy a teljes erdõterület
(311, 1 ha faállománnyal borított területen) 31 %-án fordul elõ va-
lamilyen károsítás. A károsítás mértéke azonban ezeken az érintett
területeken sem túl magas, döntõen 0-20 % közé esik. Viszonylag
erõsebb károsítások fordulnak elõ egyes akác és nemesnyár állomá-
nyokban (41-50 % között), de nem túl nagy érintett területen. Jel-
lemzõ károsítók fenyõk esetében a gyökérrontó tapló, nyárak és cse-
rek esetében a törzstaplók, golyvák, valamint a fagyléc. Fafajtól
függetlenül idõs állományokban jelentkezik a csúcsszáradás. A leg-
nagyobb területet ez utóbbi károsítás érint (mintegy 50 ha). Kisebb
fenyõterületet tûzkár is ért az elmúlt idõszakokban.     

A már említett gyorsan növõ fafajok rövidebb életciklussal jelle-
mezhetõk. A nyárak és az akác esetében 30-40, a fenyõk esetében
50-70 éves korral lehet számolni. Amint egy állomány elérte ezt a
kort általában gyengül, leromlik és ezért le kell termelni. A külön-
bözõ korosztályokba (korcsoportok) tartozó erdõk táblázata jól mu-
tatja, hogy a legtöbb erdõ a 21-40 éves korcsoportokba tartozik,
mely a gyorsan növõ fafajok egy része esetében már idõs kornak
számít. Ennek megfelelõen ezeket az állományokat már ki kell vág-
ni és helyén egy új erdõt kell létrehozni.  
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Az erdõk korosztályviszonyai

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
32,6 43,1 119,2 188,3 61,2 37,8 36,3 12,3

A csemetekorú, a fiatalos, a középkorú valamint a vágásérett er-
dõkben eltérõ erdõmûvelési illetve fahasználati tevékenységeket
kell folytatni. A fiatalosok ápolása, tisztítása, a középkorú erdõk
gyérítése valamint a vágásérett erdõkben elvégzendõ véghasználat
mind a tíz évre szóló erdõtervekben illetve üzemtervekben kerül
elõírásra. Elvégzésük a gazdálkodó feladata. Az erdõk korának
megoszlása és az üzemtervi elõírások szerint a 2000-2009 közötti
tízéves tervidõszakban az alábbi fahasználati feladatokat kellene az
erdõkben elvégezni.

A véghasználatok után (tarvágás és fokozatos felújító vágás) a
gazdálkodó kötelessége az erdõ felújítása, azaz új erdõ létrehozása
a levágott faállomány helyén. A már elõzõ tervidõszakban üressé
vált területekkel együtt 60,1 ha erdõfelújítást kell a tervidõszakban
elvégezni. Természetesen abban az esetben, ha az itt elõírt véghasz-
nálatokat mind elvégzik. A már említett „rendezetlen gazdálkodási
viszonyú erdõk”-ben vélhetõen a tervidõszakban sem fog teljes egé-
szében rendezõdni a helyzet, így várhatóan ezekben az erdõkben az
elõírt fahasználatokat sem fogják elvégezni teljes mértékben.
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A következõ tervidõszakban az erdõk kormegoszlása alapján
még több véghasználati feladat várható. Az elõrejelzések szerint
mintegy 70 ha erdõ véghasználatára és felújítására kell felkészülni.
A jelenlegi erdõterületet tekintve hosszabb távon a fafajösszetétel
változásával is kell számolni. Növekedhet a cseresek területe elsõ-
sorban a fenyvesek rovására. Jelentõs mértékben növelhetõ a hazai
nyárasok térfoglalása, döntõen a fenyvesek illetve az akácosok illet-
ve kisebb mértékben a nemesnyárasok helyén. A távlati cél az a te-
rületen, hogy a telepített, gyenge termékenységû, és ökológiai
szempontból is rossz fenyvesek helyén hazai, õshonos fafajokból ál-
ló állományok kerüljenek kialakításra. 

Az erdõtervben szereplõ erdõkön kívül erdõ-jellegû faállomány-
nyal borított a belterületen lévõ un. Szakács-kert és a hozzá kapcso-
lódó patakvölgy. Mindkét területet - elsõsorban õshonos fafajokból
álló természetközeli állapotú erdõ borítja, mely feltétlenül jelenlegi
állapotában õrzendõ meg illetve célszerû a tájidegen fafajok (elsõ-
sorban nemesnyár és akác) foltokat fokozatosan átalakítani és a te-
rületre jellemzõ fafajokkal lecserélni.

Természeti erõforrások  megoszlása

A város teljes területe 2226 ha, melybõl a hivatalos adatok sze-
rint 852 ha (38,2 %) a belterület. A valóságban ennél azonban lé-
nyegesen nagyobb, mivel olyan lakóterületek (SIMEX lakópark) és
iparterületek (SAMSUNG) kerültek kialakításra, melyek területét
ez a hivatalos adat nem tartalmazza. A valóságban – becsléseink
szerint – a belterület megközelíti a község teljes területének felét.
A külterületek mûvelési ág szerinti megoszlását a következõ grafi-
kon szemlélteti.

A legjelentõsebb területek szántó mûvelési ágban találhatók (54
%). Viszonylag magas az erdõvel borított területek aránya (23 %).
A többi mûvelési ág területe gyakorlatilag elhanyagolható, még ak-
kor is, ha a legelõk további 3 %-ot tesznek ki.
Jelentõs külterületi földek kerültek ki mûvelés alól is (19 %). Itt je-
lentõs területet foglal el a 2/A út valamint a vasút területe.
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Amennyiben a földek termõértékét vizsgáljuk, megállapítható,
hogy a területek döntõen alacsony kataszteri tiszta jövedelemmel
rendelkeznek. Szántók esetében nem éri el átlagosan a 12 AK
(aranykorona) értéket. A többi mûvelési ág esetében még alacso-
nyabbak. Átlagosan a teljes külterületet tekintve az érték 10 AK kö-
rül van. Az adatok egyértelmûen jelzik, hogy gyakorlatilag hagyo-
mányos, mezõgazdasági termelés a Göd külterületén gazdaságos
módon nem folytatható. Olyan hasznosítási módokat kell bevezetni,
melyek a területek külterületi, zöldmezõs jellegét nem változtatják
meg, de mégis jövedelemhez juttatják a területek tulajdonosait. 

A természeti erõforrások hasznosításával együtt járó tendenciák,
jövõkép

Ma a város meglévõ természeti erõforrásai igazi megbecsülést
nem kapnak, de megfelelõ hasznosításra sem kerülnek. A termõföl-
dek tulajdonosai gyakorlatilag arra várnak, hogy területüket felvá-
sárolják és azon belterületek, iparterületek kerüljenek kialakításra.
Védett természeti területeink állapota elhanyagolt, illetve a legérté-
kesebb területeken olyan hasznosítási módot engedélyezett a ható-
ság, amely hosszabb távon létében veszélyeztetheti a területet.
Egyedül a termálvíz az az erõforrás, amit a termálstrand üzemelte-
tésével megfelelõ módon hasznosítunk.
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A jövõben meg kell tanulnunk lényegesen jobban gazdálkodni ter-
mészeti erõforrásainkkal. Ennek érdekében a következõ feladatok
várnak ránk:

• Meg kell akadályozni az erõforrások további csökkenését, deg-
radációját. Ki kell használni és megfelelõ módon hasznosítani
kell meglévõ erõforrásainkat.

• Meg kell oldani a külterületek gazdaságos hasznosítását oly mó-
don, hogy a zöldfelületek ne csökkenjenek tovább, további bel-
területbe és iparterületbe vonások ne történjenek a város külte-
rületén.

• A környezõ községekkel együttmûködve ki kell alakítani egy
olyan zöldfolyosó rendszert (erdõk és gyepek hálózata), mely
az egészséges és normális élet feltételeit megteremtik, valamint
lehetõvé teszik a még meglévõ természetközeli területek kap-
csolódását, a természetes élõvilág fajainak túlélését és vándor-
lását.

• Olyan alternatív vagy hagyományos hasznosítást kell alkalmaz-
ni megmaradt mezõgazdasági területeinken, amelyek a tulajdo-
nosok megélhetését biztosítják, anélkül, hogy a terület jellege
jelentõs mértékben megváltozna.

• Lehetõvé kell tenni, hogy értékeink megfelelõ védelem és a
fennmaradás biztosítása mellett mind a lakosság, mind az ide-
látogatók számára elérhetõk, megtekinthetõk legyenek.

Remélhetõleg a fentebb leírt és elemzett zöldfelületeink továbbra is
Göd és környékének értékes természeti elemei maradnak és a jö-
võben a megfelelõ értékén tudjuk majd megbecsülni és megõrizni
közös természeti kincseinket.
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Függelék

KÓNYA KÁROLY - gombavizsgáló szakellenõr 

Göd környékének gomba flórája

Szívesen fogok írásomhoz, mivel olyan területet érintõ kérdésrõl
van szó, mint a foci, vagyis sokan értenek hozzá, de csak kevesen
ûzik elfogadhatóan. Nyugdíjas koromig én is a sokakhoz tartoztam,
de elhatároztam, hogy egy kicsit mélyebben belemerülök a gombák
tanulmányozásába.

Bár a Gödrõl szóló évkönyv nem engedi meg a gombaismeretek
bõvített kiadását, azonban  szükségesnek tartom egy kis általános is-
mertetõt is betegyek írásomba.

Kevesen tudják, hogy a gombákat elõször 1583-ban javasolták
külön rendszertani sorozatba tenni. Az egész botanikus társadalom
tiltakozása elérte, hogy csak az 1960-as években gyõzött az újfajta
felfogás, mely szerint a gombák nem tartoznak a növényekhez.

• A gombák sejtjei nem tartalmaznak klorofilt, azaz levélzöldet.
Anyagcseréjük nem foto-, hanem kemoszintézis útján történik,
amely inkább az állati metabolizmushoz áll közelebb.

• A növények sejtfalának alkotó eleme a lignin és a cellulóz,
a gombák sejtfala viszont kitint tartalmaz (hasonlóan a rákok,
rovarok, pókok testfelépítéséhez).

• A gombák enzimek útján elhalásuk után még önnön testüket is
képesek egyszerûbb vegyületekké redukálni.

A gombák nagyon sok faja ismert, azonban a köztudatban igen
kevésrõl van ismeret. Magyarország területén mintegy 3.000 gom-
bafajt regisztráltak, ebbõl ehetõ alig 200 faj.

Göd környékén ennél jóval kevesebb lelhetõ fel, fõleg az ehetõ
fajtákból, amelyek az alábbiak:

• A legismertebb gombák egyike a csiperke -sampynon (Agaricus
arvensis), amelyet már termesztéssel is közkinccsé tettek. Ennek
a gombának mintegy 20-25 faja ismert. Ebbõl 6-7 mérgezõ.
Megtalálható füves legelõkön, lomb- és fenyõerdõkben.
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• A laskagomba (Pleurotus sp.) a korhadó fák gombája. 2-3 fajtája
található fõleg nyárfákon. Nyáron és késõ õsszel található na-
gyobb számban.

• Igen ízletes a fenyvesekben található, barna- és sárgagyûrûs,
(Suillus luteus) valamint a szemcsés nyelvû fenyõtinorú. (Suillus
granulatus) Erdei- és feketefenyõ alatt növõ gombafaj.

• A szürkepereszke (Lepista nebularis) (szürke tölcsérgomba) szep-
tembertõl novemberig gyûjthetõ lomb- és fenyõerdõkben egy-
aránt. Ajánlatos keverékgombaként használni, mivel önmagá-
ban fogyasztva allergiát (gombaundort) okozhat. 

• Igen ízletes és sokféleképpen elkészíthetõ a szegfûgomba
(Marasmius oreades), amely korábban nagy csoportokban (bo-
szorkánykörökben) termett a golfpálya helyén.

• Az év elsõ gombája a téli fülõke (Flammulina velupites), mely
hagymás ecettel elkészítve hasonlít a „ruszlihoz”. Erdõkben,
kertekben, különbözõ lombos fák törzsén, tövén, korhadó fa-
tuskókon növõ gyakori faj.

• A gombászok kedvenc gombája az õzlábgomba. (Macrolepiota
procera) Három faja fogyasztható, úgymint: a nagy õzláb, a kar-
csú õzláb, és a piruló õzláb. Lomb- és fenyõerdõkben, erdõszé-
len élnek.

• A májusi pereszke (Calocybe gambosa) (szentgyörgy gomba) az
erdõszélek, rétek igen ízletes gombája.

• Elõfordul még õsszel lomberdõkben, gyümölcsösökben fatus-
kókon csoportosan a gyûrûs tuskógomba (Armillariella mellea)
(szentmihálygomba), amelyet 20 percig kell hõkezelni a mér-
gezés elkerülése végett.

• Található még fenyvesekben az ízletes rizike (Lactarius delicio-
sus). Igen finom hagymával savanyítva.

• A fentieken túl még tömegesen terem a fenyõpereszke
(Tricholoma terreum) és a sereges tölcsérgomba. (Clitocybe
gibba) Mindkettõ összetéveszthetõ más mérgezõ gombafajtával!

• A homoki szarvasgomba (Terfezia terfezoides) akácosokban fordul
elõ. A homoki szömörcsöggel (Phallus sp.) együtt fiatalon fo-
gyasztható.
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A fenti ismereteim közreadásával nem törekedtem teljességre, mi-
vel rengeteg szakkönyv áll rendelkezésre, amelyek elmélyültebb ta-
nulmányozásra alkalmasak.

Zárszóként ismét általános ismeretekrõl adok tájékoztatást. Na-
gyon sok ehetõ gomba tartalmaz gyógyhatású anyagokat. A kü-
lönbözõ gyógyhatások lehetnek: vérnyomáscsökkentõ, immun-
rendszer erõsítõ, vércukorszint csökkentõ, véralvadásgátló, stb.
Mint a fentiekbõl kitûnik az idõsebb korban elõforduló betegségek
enyhítésére szolgálnak. A gombák élettani hatása kiváló, mivel a
vitamin és ásványi anyag tartalmuk mellett alacsony a kalória tar-
talmuk is.

Végül, de nem utolsó sorban visszautalok az ismeret és a hozzáér-
tés kapcsolataira, azaz a vadon termett gombákat csak gombavizs-
gáló szakvéleménye után fogyasszuk.
Kirándulásaink, sétáink alkalmával gyûjtsük össze az ehetõ gom-
bákat, ám elkészítés elõtt mutassuk meg szakembernek!

tördelés 022-073.qxd  2003.11.04.  9:18  Page 73



Dr. ERDÉLYI ISTVÁN

Környékünk legrégebbi lakói
Dr. Gábori Miklós (1925-1966)

emlékére

1954 nyarán jelentõs földmozgatás kezdõdött meg Szõdliget és
Vác dunaparti határvonalánál és ahogy ez igen sokszor történni szo-
kott hazánkban, azonnal érdekes régészeti emlékekre akadtak. A le-
leteket Vértes László, a Magyar Nemzeti Múzeum õsrégésze gyûj-
tötte össze. A földmunkák nyomán a még pályakezdõ ifjú õsrégész,
Gábori Miklós és felesége Csánk Veronika, miközben Patay Pál ba-
lassagyarmati õsrégész segítette õket munkájukban, õsszel hozzá-
foghatott a mentõásatáshoz, annak ellenére, hogy akkoriban ideigle-
nes katonai gyakorlótérként is szolgált az a terület. Megkezdõdött
az árvédelmi gát kiépítése is. A sürgõs és nehezen folyó feltárás
(alig lehetett földmunkást találni a közeli falvakban) már a legele-
jén nagyon érdekes eredményekkel kecsegtetett, ugyanis a megta-
lált kõeszközök az átmeneti kõkorból származóknak bizonyultak.
Ebbõl az idõszakból akkoriban Magyarországon még alig-alig volt
ismeretes településmaradvány és a II. világháború után elõször nyílt
alkalom ásatásra ilyen lelõhelyen.

1967-ben Gábori Miklós visszatérhetett a földmunkákkal veszé-
lyeztetett lelõhelyre, már nagyobb felületet sikerült feltárnia, ami
egy sátorszerû lakóépület-maradvány és két, vele egykorú tûzhely
megtalálásához vezetett. Annak ellenére, hogy jóval késõbb, a kel-
ta korban is lakott azon a partvidéken ember, ez nem zavarta meg a
jóval mélyebben fekvõ átmeneti kõkori rétegeket. Mind a két tûz-
hely, mind a négyszögletes alapú lakóépítmény alja folyami kövek-
kel volt lerakva. A lakóépítmény maradványai közötti faszéndarab-
kák és az elszínezõdött homokos föld arra utalnak, hogy az leégett.
A folyami kövek bizonyos szigetelésként is szolgálhattak, a feltéte-
lezhetõen rájuk terített állati bõrök alatt. A sátorszerû házalap mére-
tei: 2,80 × 2,70 m. 
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Mivel cölöplyukakra nem akadtak, feltételezhetõ az is, hogy az épít-
mény egyszerû nyeregtetõvel volt lefedve, amelynek faváza a szög-
letes aljzat szélénél támaszkodott a földre. Valószínû az is, hogy ez
a sátorszerû ház nem állt egyedül ezen a helyen, erre kisebb hason-
ló nyomok utaltak. Hasonló jellegû és korú építmény-maradványo-
kat a németországi Ahrensburg környékén fedeztek fel az 1950-es
években.

Amikor tavaly kimentünk a lelõhelyre, azt láttuk, hogy néhány
évvel ezelõtt kerékpárutat vezettek már át felette, valamint egy le-
kövezet pihenõhelyet is létrehoztak rajta, de nagyobb része az idõ-
közben létesült ivóvíz kutak miatt lett hozzáférhetetlen.
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Sátorszerû házmaradvány (1.) és két tûzhely nyomai (2.)
Gábori M. 1968.

1.

2.
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Jó lett volna, ha a tereprendezõk legalább emléktáblával megje-
lölték volna ennek az õsi, mifelénk elég ritkának számító település-
maradványnak a helyét, ami talán mégis inkább a mai Szõdligethez
tartozik.

A megtalált leletek igen érdekesek. Elõkerült egy õzfog is, vala-
mint a lakosok által készített pattintott kõeszközök, melyeknek for-
mái alapján azonnal megállapítható volt a település kora: az átme-
neti kõkorszak. A kutatók már jól ismerték a Duna medencébõl és
távolabbi európai lelõhelyekrõl az ilyen eszköztípusokat és helye-
sen tudták azokat keltezni. Az sem volt vitás, hogy ezeket helyben
készítették, mert sok volt a töredékek között a selejt és a készítési
hulladék. Az eszközök formái, rendeltetésüknek megfelelõen, igen
változatosak: vakarópengék, vastagabb vakarók, kisméretû pengék
stb. A finom kõeszközök éleit speciálisan képezték ki, szaknyelven
szólva retusálták. Egyes kõeszközök formái a még korábbi, a késõi
õskori (már közvetlenül az utolsó jégkorszak utáni), úgynevezett
közép-európai gravettei-kultúra eszközformáig követik. A kõeszkö-
zöket az állati bõrök kikészítésekor a hús- és zsírmaradványok eltá-
volítására, valamint vágásra, metszésre használták. Megfelelõ elké-
szítésükhöz komoly tapasztalatra és kézügyességre volt szükség.

Gábori Miklós meghatározása szerint a szõdligeti lelõhely egy-
kori lakói az átmeneti kõkorszakos (a mezolitikumon) belül annak
korai szakaszában éltek errefelé. Amennyiben névvel illethetõ régé-
szeti kultúrához lehet õket kapcsolni, akkor szerinte az un.
Tardenoisi-kultúrához köthetjük õket, amely az említett, nála koráb-
bi gravettei-kultúrához is visszavezethetõ. Pontosabban meghatá-
rozható kora körülbelül tízezer esztendõ.

Az emberek a Dunához közeli alacsony dombokon ütötték fel
szállásukat. Ennek maradványai fél méternél mélyebben, majdnem
egy méteres mai mélységbõl kerültek elõ.

Gábori Miklós mindkét ásatási szakasz eredményeit már régeb-
ben közzétette magyar, illetve német nyelven a szakfolyóirataink-
ban. Jelen rövid áttekintésünk is azokra támaszkodik. Célunk az,
hogy a fontos lelõhely megóvására hívjuk fel a figyelmet, valamint
õrizzük neves kutatóink emlékét.
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Mezolitikus kõeszközök Szõdligetrõl.
Magyarország régészeti topográfiája, 9. kötet, 1993 nyomán
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MRÁV ZSOLT

Régészeti kutatások Göd-Bócsaújtelepen,
a késõrómai erõd területén 2000-2001.

A Borovszky Samu által szerkesztett magyarországi vármegyé-
ket bemutató sorozat Pest, Pilis, Solt és Kiskun vármegyékrõl szóló
1910-ben kiadott kötetében Reiszig Ede írja, hogy „a gödi határban
valamely nagyobb épület romjai láthatók”. Ez a legkorábbi híradás
csak a Göd város közelében fekvõ Bócsaújtelep mellett húzódó ki-
terjedt rommezõre vonatkozhat, hiszen Göd határában (sõt a késõb-
bi település helyén) épületeket a 19. sz. közepéig nem vagy csak
alig tüntetnek fel a térképek. (Az 1766-1785 között készült katonai
felmérésen csak egyetlen épület, az un. „Kincsem” fogadó látható,
az 1806-1869 katonai felmérésen is csak néhány – többségükben
ma is álló – épületet lehet azonosítani) Reiszig E. beszámolója alap-
ján a 20. sz. elején – a jobbára még bolygatatlan romok – a felszí-
nen is kivehetõk lehettek.

Az Alsógödtõl másfél kilométerre fekvõ Bócsaújtelepet 1942-
ben létesítették olyan Alföldrõl áttelepített árvízkárosult családok
számára, akiknek a földjeit katonai lõtér céljára kisajátították. Nagy
István – aki az elsõ újtelepi lakosok közül ma is él – elmesélte, hogy
az elsõ szántások során a Bócsaújteleptõl DNy-ra fekvõ, építési tör-
melékkel borított gyenge termõképességû tábla egyes pontjain
nagymennyiségû ép téglát fordítottak ki az ekék, amelyeket késõbb
építõanyagként az újtelepi házakban felhasználtak. A téglák többsé-
gén – saját szavai szerint – mindenféle „krix-kraxot” látott. 
A Göd-Bócsaújteleptõl DNy-ra fekvõ rommezõre elsõként 1961-
ben Kõrös Károly alsógödi tanár hívta fel a figyelmet. A Magyar
Nemzeti Múzeum adattárában õrzött levelében egy OF ARN MAX-
ENTI A VIN bélyeges falazótégla elõkerülésérõl tudósít. Beszámol
arról is, hogy a lelõhelyen sok márványdarab (?) hever, a föld színe
alatt fél méter mélyen pedig római épületmaradványok és rengeteg
hasonló tégla található. 
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1968-ban az Egyesült Dunamenti Mezõgazdasági Termelõ Szövet-
kezet XI. sz. tábláján mélyszántást végeztek, amelynek során az
ekék szokatlan méretû és feliratú téglákat vetettek ki a talajból.
A szántást ellenõrzõ brigádvezetõ ezt azonnal jelentette a TSz köz-
pontban, ahonnan értesítették a váci Tragor Ignác Múzeumot.
E mélyszántást követõen, még ugyanabban az évben Garam Éva,
Soproni Sándor és Stefaits István bejárta a lelõhelyet, és a felszínen
több kiszántott késõrómai katonai bélyeges téglatöredéket gyûjtött.
A bélyeges téglák és a felszínen jól megfigyelhetõ építési törmelék
alapján a lelõhelyen Soproni Sándor egy mellékégtájak szerint tá-
jolt, 300 × 300 m nagyságú rombusz alakú (NYK-i átlója 400 m,
ÉD-i átlója 350 m hosszú), belül beépítetlen késõrómai erõdöt fel-
tételezett. Bélyeges téglákon kívül sem az 1968-ban történt, sem a
Magyarország régészeti topográfiája c. sorozat 9. kötetéhez végzett
két további terepbejárás más leletanyagot nem eredményezett. Az
erõd területén a 2000. év nyaráig régészeti kutatás nem folyt.

A lelõhely fekvése

Göd városa Budapesttõl É-ra fekszik, a Szentendrei-sziget által
megosztott Duna bal ágának bal partján Szentendrével (Ulcisia
Castra / Castra Constantia) megközelítõleg egyvonalban. A város
határát, a folyótól távolodva környezetükbõl enyhén kiemelkedõ
homokdombok alkotják. A feltételezett erõdöt nem a vízpartra, ha-
nem a Dunától 3 km-re helyezték egy ÉNy felé enyhén leejtõ lapos
dombhátra. (Az erõd ÉNy-i és DK-i vége között a terep szintkü-
lönbsége megközelítõleg 5 m.) A Dunától való szokatlanul nagy tá-
volságot bizonyosan nem árvízveszély indokolta, mivel a Duna
medrét a gödi partszakaszon 8-10 m magas partoldal szegélyezi.
E terasz a római korban is lakott volt. Alsógödön, a Gödi sziget É-i
felével szemben a Duna partján a sóderbánya leszakadó lõszfalából
ugyanis Kr.u. 2. sz-ra keltezhetõ terra sigillata és üvegedények töre-
dékei mellett különféle méretû hatszögû padlótéglák és falfest-
ménydarabok kerültek elõ (Bátorfi József gyûjtése 1958). A falfest-
mények és a padlótéglák római módra épült és díszített középsõ csá-
szárkori – nem katonai rendeltetésû – épületet feltételeznek itt! 
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A Dunakeszi-Duna soron fekvõ késõrómai kikötõerõd is erre a ma-
gas partoldalra támaszkodik. (Felsõgöd területe azonban árvíznek
volt kitéve.) Az erõdtõl É-i irányba nem egészen 1 km-re rejtett for-
rásokból tör fel az Ilka-patak, amely Felsõgöd felé folyva kiszéle-
sedett és egy tavacskává formálódott (un. Piócás, mára már lecsa-
polták). Az erõdtõl É-ÉNY-ra fekvõ terület forrásokban különösen
gazdag.

Az erõd fekvésével kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy az
több mint 7 km-rel az alföldi sáncok Dunakeszinél induló, régésze-
tileg bizonyított belsõ vonala elõtt és nem mögött helyezkedik el.
Ennek ellenére az erõdöt Soproni Sándor jogosan értékelte a
Csörsz-árok értelmezésének a kulcsaként.

Gödi Almanach80

A gödi erõd egy 1962-ben készült légifelvételen 
(Hadtörténeti Intézet, 24608)

tördelés 074-110.qxd  2003.11.04.  9:19  Page 80



Az ásatás elõzményei

Az erõd területérõl a Hadtörténeti Intézetben õrzött, 1957 és
1962 között készült légifelvételeken – a korábban feltételezett rom-
busz formájú alaprajz helyett – egy ovális formájú 12 fal síkjába il-
leszkedõ kör alakú oldaltoronnyal erõdített nagyméretû katonai ob-
jektum ismerhetõ fel.

Jól látható az is, hogy az ovális ÉK-i íve már Bócsaújtelep É-i,
szélsõ házsora alá fut. (Az erõd területének 80%-a azonban kutatha-
tó, a szántóként használt területet kárpótlás során 40 különbözõ tu-
lajdonban levõ parcellára osztották fel.) A légifotón látható erõd ki-
terjedését és formáját alátámasztották a helyszíni bejárások is. A
tornyok helyén ugyanis a környezetükbõl 80-100 cm-rel kiemelke-
dõ 15-20 m átmérõjû dombokat találtunk, amelyek felszínét római
falazótégla töredékek, habarcsrögök és kövek borítják. 
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A légifelvételen látható erõd Göd-Bócsaújtelep térképére vetítve
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Az elkészült szintvonalas térképen ezek pontosan egybeesnek a
légifotókon felismerhetõ tornyok helyével. Az erõd oválisának –
megközelítõleg K-Ny-i irányba tájolt – leghosszabb tengelye és
egyben az ovális két legtávolabbi pontja közötti távolság megköze-
lítõleg 400m.

Az erõd ovális alaprajza meghatározta az ásatás módszerét is.
A védmûvek kutatásához ugyanis a legjobb metszeteket az erõd ki-
szerkesztett középpontjából kiinduló sugaras árokrendszer alkalma-
zásával kaphatunk. A kijelölt kutatóárkok ezért mindig az erõd ki-
szerkesztett középpontja felé tájoltak, bemérésükre így nemcsak
egymáshoz és a fixpontokhoz való viszonyuk, hanem a középpont-
tól való távolságuk és irányuk szöge is felhasználható.

Az ásatás

Az erõd régészeti kutatása a 2000. év nyarán indult meg, tájéko-
zódó jelleggel. A két heti munka két kutatóárok feltárására volt ele-
gendõ. A kutatás helyét meghatározta az a körülmény, hogy az Ön-
kormányzat ipari parkot kívánt létrehozni az erõd közvetlen
szomszédságában. 

A gödi erõd területének szintvonalas felmérése 
a 2000-2001-ben feltárt árkokkal
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A légifotó alapján erre az ipari parknak szánt területre áthúzódott az
erõd kiszerkesztett DK-i falívének egy rövid szakasza és egy torony.
Az elsõ árokkal ezt a falszakaszt és az elõtte feltételezett árkot akar-
tam átmetszeni. A 40 m hosszú kutatóárokban azonban nagy megle-
petésre – egy 1980-as években ásott szemétgödrön kívül – régészeti
jelenség (sem fal vagy falkiszedés, sem árok, sem építési törmelék)
– nem mutatkozott. Ugyanezen a telken 2001 áprilisában a SAM-
SUNG cég beruházása kapcsán egy újabb kutatóárok kijelölésére és
feltárására nyílt lehetõség. A 67 m hosszú árok sem metszett erõdfa-
lat vagy árkot, illetve nem tartalmazott régészetileg értékelhetõ je-
lenséget. Az erõd fala ezért a DK-i oldalon vagy nem húzódik át a
kutatott telekre és ezáltal nem az ovális kiszerkeszthetõ vonalát kö-
veti vagy – ami akkor még teljesen valószínûtlennek tûnt – hiányzik,
tehát el sem készült.

A 2000. év nyarának másik meglepetését a 2. sz. kutatóárokban
tapasztalt jelenségek okozták. Az árkot az erõd DNy-i részében egy
tornyot jelzõ törmelékes kiemelkedést átvágva jelöltük ki. A légifotó
alapján vélhetõen kör alakú torony középpontját érintõ 25 m-es árok
– egy Barbaricumban épült késõrómai erõdtõl elvárható minimum 2-
3 m vastag falak (3,4 m vastagságú fala van például a Budapest, Már-
cius 15. téri erõdnek) helyett – két egymástól 10,5 m távolságra futó
30 cm vastag, falnak még jóindulattal sem nevezhetõ, kötõanyag nél-
kül rakott kõsort metszett. Falkiszedésre utaló jelenség a sárga homo-
kos altalajban nem látszott. A két kõsor közötti távolság középpont-
jában egy 1,8 m-re leütött 30 cm átmérõjû cölöp lyukát találtuk. A la-
za, homokos altalajba ütött cölöp – a cölöplyuk alakja alapján – va-
lószínûleg elmozdult, ezért visszaigazítása után kövekkel és római
téglatöredékekkel körberakták, megtámasztották. (A cölöpöt késõbb
nem húzták ki, mivel a rögzítésére szolgáló kövek nem mozdultak ki
eredeti helyükbõl, hanem pontosan kirajzolták a cölöp átmérõjét.) A
2000. évben zajlott ásatás során leletanyag nem került elõ.

A következõ év ásatási évadjának legfontosabb feladata a torony
teljes alaprajzának a tisztázása és a legszokatlanabb jelenségnek, a
toronyfalak helyén talált keskeny kõsornak az értelmezése volt.
Erre a torony szelvényekkel történõ teljes feltárása tûnt a legcélsze-
rûbbnek. A tornyot átmetszõ 2000-ben feltárt 2. sz. árok két oldalán
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ezért 2-2 6×6 m-es szelvényt nyitottunk. Az erõsen törmelékes hu-
musz eltávolítása után a barna homokban kirajzolódtak az 1968-ban
végzett mélyszántás ekekéseinek párhuzamos sávjai. A kibontott fe-
lület megmutatta, hogy ekkor 80 cm mélységig minden régészeti je-
lenséget szétszántottak. (A mélyszántás után készült légifotókon az
erõdfal vonala már alig ismerhetõ fel.) A kövek, a sokszor nagymé-
retû téglatöredékek és ép falazótéglák eredeti helyükbõl elmozdítva
az ekekések által húzott sávokban feküdtek. Elhelyezkedésükbõl
azonban így is fontos következtetések vonhatók le eredeti helyze-
tükre vonatkozóan ezért ezt az állapotot is pontosan dokumentáltuk.

A 2000. évben húzott, tornyot metszõ 2. sz. árok két, egymástól
10,5 m távolságra fekvõ kõsora – a légifotókon felismerhetõ kör
alakú jelenségnek megfelelõen – falkiszedés, vagy ívesen egymás
mellé rakott nagyobb kövek formájában jól felismerhetõen egy 10,5
m átmérõjû kör alakban folytatódott. A körív 5. sz. szelvénybe esõ
egynegyed szakaszát a kõsor belsõ oldalán 30 cm szélességben vé-
konyan elterített sárga homokos-kavicsos sáv kísérte. 

Gödi Almanach84

A feltárt I. sz. torony az ásatás 
során készült légifelvételen
(Hohner Miklós felvétele)

Az I. sz. torony az alaprajzi kitûzés
állapotában
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(A sárga homokot valószínûleg abból a szabálytalan alakú gödörbõl
nyerték, amelyet a toronytól D-re, annak közvetlen közelében bon-
tottunk ki. Ebben a sárga homok, ugyanolyan sóderes, mint a to-
ronyfal belsõ oldala mentén elterített homok. A viszonylag sekély
gödör feneke egyenetlen, három nagyobb, ásónyomnyi mély lyuk-
ban végzõdik. Betöltésének tetejére nagyméretû köveket dobáltak.)

A kiszántott törmelék eltávolítását és a további mélyülést köve-
tõen kirajzolódott a teljes toronyalaprajz. Várakozásaimnak megfe-
lelõen a szelvényekben nem 2-3 m vastag falakat, hanem egy sza-
bályos kör alakban ásott 30 cm szélességû árkot, és abban a kiásott
és visszatöltött homokba kötõanyag nélkül, szabálytalanul rakott
köveket és ritkábban ép, gyakrabban töredékes római-kori falazó-
téglákat találtunk. 

A körív egyes szakaszait ebben a mélységben nagyobb, a 30 cm
széles árok árok teljes szélességét kitöltõ szabálytalan alakú, meg-
faragatlan kövek (4. szelvényben), máshol vegyesen rakott apróbb
kövek illetve téglatöredékek és egy helyen két egymás mellé helye-
zett 15 cm széles pedalis méretû római falazótégla (5. szelvényben)
alkotja. A körív kõsorát belülrõl egy átlagosan 70 cm széles árok kí-
séri, amelybe építési törmelék nem került. Betöltése homogén bar-
na homokból áll. A kõsort és az azt kísérõ árkot két helyen (a 4. és
a 6. szelvényben) átmetszve kiderült, hogy a kör alakban futó kõsor
30 cm széles árkát a kibontott felszíntõl több 1,2 m (a mai felszín-
tõl mérve közel 2 m!) mélyre leásták. 

A feltárt kõsor alatt ezt az árkot elsõsorban a kiásott homokkal
és egy-egy nagyobb kõvel töltötték vissza. (Ennek tetejére rakták a
sûrûn egymásra rakott kövekbõl és téglatöredékekbõl álló körvona-
lat.) A falat belülrõl kísérõ árok a 30 cm széles tehát igen keskeny
(egy lapát vagy ásó szélességû) és aránytalanul – közel 2 m - mély
árok kiásásában segíthetett. A köveket és téglatöredékeket kötõ-
anyag nélkül rakták, ezért kérdéses, hogy honnan került a szántási
rétegbe a rengeteg szétszántott habarcsrög. A körív egy rövid sza-
kasza mélyszántáskor szerencsésen a vele párhuzamosan haladó két
ekekés közé került, ezért viszonylag magasan sértetlenül megõrzõ-
dött (7. szelvény). E szakasz felsõ kõsorán habarccsal való leöntés
nyomai mutatkoztak. 
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Ugyancsak itt, a kõsor felett szétfagyott és részben szétszántott vas-
tag homogén habarcsréteget találtunk. Mindez arra utal, hogy a kö-
tõanyag nélkül rakott kõsor tetejét a körív teljes hosszában eredeti-
leg habarccsal leöntötték. Ebbe a habarcsba ágyazhatták egy sor
szélességben azokat a másfél láb méretû (sesquipedalis), pontosan
30 cm széles falazótéglákat, amelyek töredékei nagy számban ke-
rültek elõ a szántási rétegbõl. 

Több helyen két, kõsor tetejérõl leszántott falazótégla színükön
érintkezve feküdt egymáson. Ez azt bizonyítja, hogy a másfél láb
méretû, 30 cm-es szabványszélességben gyártott falazótéglákat mi-
nimum két, egymás tetejére kötésbe rakott sorba helyezték a ha-
barccsal leöntött, körívet kirajzoló ugyancsak 30 cm (1 római láb)
széles kõsor tetejére.

Mindez aligha azonosítható egy megépült késõrómai erõd tor-
nyának falaként. Fekvése, alaprajza és az elõkerült nagyszámú
késõrómai bélyeges tégla alapján bizonyosan katonai objektumnak
szánt építmény értelmezését ezért más irányba kell keresnünk.

A 7. szelvénybe esõ körív-
bõl – ott ahol az erõdfalnak kel-
lene a toronyhoz csatlakoznia –
két párhuzamos, egymástól 2,8
m távolságra futó kõsor indul ki
DK-i irányba. A toronytól ezért
DK-i irányban, egymástól na-
gyobb távolságra további három
– a párhuzamosan futó kõsorok
feltételezett vonalát metszõ –
kutatóárkot húztunk (8-10. ár-
kok), amelyek mindegyikében
ugyancsak megtaláltuk az egy-
mástól 2,7-2,8 m-re futó kõvel
és gyakran élükre állított tégla-
töredékekkel (9. árok) megjelölt
két párhuzamos sávot. A 8.
árokban az egyik kövekkel és
téglatöredékekkel kirakott sort

Gödi Almanach86

A 7. szelvény felszínrajza az erõdfal
külsõ és belsõ falsíkjának vonalába

rakott kõ- és téglatöredékekkel. 
A belsõ kõsor alatt a kövekkel
betöltött homoknyerõ gödör.
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A 2001-ben feltárt felületek összesítõ rajza.
Jól látszik az erõdfal vonalába rakott két
párhuzamos kõsor oválist követõ vonala.

Élükre állított falazótéglák 
az erõdfal belsõ síkjának
vonalában ásott árokba

rakva. Mögötte 2,8 m távol-
ságra a külsõ falsíkot kijelölõ

kõsor fut.

több mint 7 m hosszan sikerült követnünk. 
(A párhuzamos kõsorok számára ásott árkok sekélyebbek, nincse-
nek olyan mélyre ásva mint a tornyok esetében. A köveket és a tég-
latöredékeket sem rakták olyan gondosan és szorosan egymás mel-
lé.) Vonalukat összekötve kiderült, hogy a párhuzamos kõsorok
nem egyenesen futnak, hanem enyhe ívet rajzolnak ki. Pontosan azt
a vonalat követik tehát, ahol – a légifotók alapján – normál esetben
egy közel három méter vastag erõdfalat kellett volna feltárnunk.

Mindezek után jogosan felmerül a kérdés: mivel magyarázható
az, hogy ahol minimum 2-3 m vastag fallal épült kerek toronynak
kellene lennie ott csak a torony külsõ falsíkjának vonalába kötõ-
anyag nélkül rakott 30 cm széles kõsort találtunk, és ott, ahol az
ovális ívét követõ ugyancsak 2-3 m vastag erõdfalnak kellene futnia
csak két egymástól 2,7-2,8 m távolságra húzódó kövekkel és tégla-
töredékekkel kirakott sávot leltünk. Minderre csak egyetlen magya-
rázat adható: a tervezett erõd sohasem épült fel, az építkezés meg-
akadt a tornyok és a falak helyének a kitûzésekor. 
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Az objektum nagysága miatt várhatóan hosszabb ideig (legfel-
jebb egy, belsõ épületekkel talán két évig) elhúzódó munkálatok mi-
att szükség lehetett arra, hogy az erõd hadmérnökök által kitûzött
alaprajzát a felszínen rögzítsék – elkerülendõ az újbóli kimérésbõl
következõ pontatlanságokat – 30 cm szélességben lerakott kövekkel
és téglatöredékekkel tartósan, szétrombolhatatlanul megjelöljék. 
(A mély leásás célja az is lehetett, hogy a barbár részrõl várható
szándékos rombolás után is felismerhetõk legyenek a kitûzött falvo-
nulatok.) A tornyoknak csak a külsõ falsíkját, míg a 2,7-2,8 m vas-
tagra szánt erõdfalnak mind a külsõ mind a belsõ falsíkját kijelölték.

A tornyok belsejében azonban nem találtunk falvastagságot kije-
lölõ, a külsõ falsíkkal párhuzamosan futó kõsort, ezért feltételezhe-
tõ, hogy az alapozás szintjén és közvetlenül a felett a tornyok belse-
jét öntött falazással teljesen ki akarták tölteni (hasonlóan öntött fa-
lazással kitöltött késõrómai kör alakú tornyokhoz ld. például:
Saarbrücken erõdjét). Az építkezés megkezdésére és az alapok meg-
jelölt vonalban történõ kiásására csak a falvonulatok kitûzését és
rögzítését követõen került volna sor. Eddig a fázisig azonban a fel-
tárt szakaszon az építkezés menete nem jutott el, a munkálatok az
alaprajzi kitûzés stádiumában megakadtak és sohasem folytatódtak.

A Bócsaújtelepen feltárás alatt levõ késõrómai erõd az elsõ
olyan ismertté vált római építkezés, amely a falak kitûzésének álla-
potában tanulmányozható. Fontos következtetések vonhatók le ez-
által egy katonai építkezés megkezdésére és a falak kitûzésének
technikájára, menetére és módszerére vonatkozóan. A gödi erõd
esetében az építkezés az alkalmas hely kiválasztását és elõkészíté-
sét követõen az alaprajz fõbb szerkesztési pontjainak meghatározá-
sával kezdõdött. Elsõként a kör alakú tornyok középpontját mérték
be, majd jelölték meg mélyre leütött, 30 cm (1 római láb) átmérõjû
cölöpökkel. (Az erõdön belül óriási távolságokat kellett belátni,
ezért a kitûzéshez messzirõl is jól látható vastagabb és magas cölö-
pöket használtak.) A tornyok közepére leütött cölöpökbõl megjelöl-
ték a 10,5 m (35 római láb) átmérõjû kör alakú tornyok külsõ falsík-
jának vonalát. (Ezt nem tudjuk, hogy milyen módszerrel történt,
ugyanis a két cölöp közül egyik sem a torony mértani középpontjá-
ban van leütve.) 
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A torony külsõ falsíkját 30 cm széles, több mint 1 m mély árok ki-
ásásával, majd ebbe kövek és téglatöredékek berakásával tartósan
megjelölték. Erre habarcsot öntöttek és két, kötésbe rakott sor más-
fél láb méretû téglát helyeztek, amelyek tetejét beszintezhették.
Csak ezután került sor a tornyokat összekötõ 2,7-2,8 m (9 római láb)
vastag ovális erõdfal külsõ és belsõ falsíkjának kijelölésére. Ezt bi-
zonyítja az a tény, hogy az erõdfal megjelölt vonala nem fut át a tor-
nyon (a torony tehát nem az erõdfal vonalába lett beillesztve). 
Az erõdfalat kijelölõ két párhuzamos kõsor sem kapcsolódik szer-
vesen a toronyfalat jelölõ körvonalhoz, hanem az elsõ leásott, élére
állított téglák nekitámaszkodnak a toronyfalat jelölõ kõsorhoz. (A
torony belsõ oldalának egy szakaszán vékonyan elterített sárga ho-
mok abból a gödörbõl származhat, amely fölött az erõdfal belsõ fal-
síkját kijelölõ kõsor átfut. A gödör ásására akkor kerülhetett sor,
amikor a toronyfalat jelölõ sávot már lerakták, de az erõdfalat kije-
lölõ kõsort még nem.) Fontos megfigyelés továbbá, hogy az erõdfal
tervezett vonalát jelölõ kövekkel és téglatöredékekkel betöltött két
párhuzamos sáv a feltárt torony ÉNy-i oldalán nem folytatódik. (Ha
az erõdfalat tûzték volna ki elsõként, akkor a fal külsõ és belsõ fal-
síkjának vonulatába rakott kõsorokat a torony másik, ÉNy-i oldalán
is meg kellett volna találnunk.) A légifotón az erõd K-i falvonulatá-
nak kijelölése megközelítõleg 50 m-es szakaszon hiányzik, nem kö-
vethetõ. Felvethetõ ezért, hogy valószínûleg az erõdkapuknak he-
lyet adó K-i és Ny-i falszakaszok kitûzését a munkafolyamat végé-
re tervezték, és arra már sor sem került. Erre utal Ny-i fal
légifelvételen tapasztalható hiánya és a feltárt torony ÉNy-i oldalán
való megszakadása, valamint a vele szemben levõ K-i falszakasz
két hosszú és üres kutatóárok (1, 3) alapján régészetileg bizonyított
kijelöletlensége. A következõ lépés lett volna az alapárkok kiásása,
amelyet a falvonulatok síkját kijelölõ kõsorok között levõ föld kiter-
melésével végeztek volna el.
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Az építkezés keltezése

A gödi erõd területén elvégzett kitûzési munkálatok maximum
néhány hetet vehettek igénybe, ezért a vállalkozás a lelõhelyen elõ-
került legkésõbbi római leletek alapján keltezhetõ.

A korábbi terepbejárások során elõkerült Frigeridus duxot meg-
nevezõ bélyeges tegula és az erõd területérõl eddig ismertté vált 16
érem közül a legkésõbbi veretek alapján az építkezést egyértelmûen
I. Valentinianus uralkodásának idejére kell kelteznünk. (Az említett
érmek Farkas Edit meghatározásában 3 db I. Valentinianus  és 1 db
Gratianus érem, mindegyiküket Kr.u. 367-375 között verték, a töb-
bi érem a Constantinus-dinasztia császáraihoz köthetõ.) Valeria
ripensis provincia erõdítési munkálatait Frigeridus dux leváltásáig,
a Kr.u. 374-es kvád-szarmata támadást megelõzõ években, Kr.u.
371-373 között irányította. Az erõd ezen idõszakra történõ keltezé-
sét támasztja alá a kör alakú tornyok alkalmazása is, amelyek
Pannoniából eddig csak a belsõ erõdök kör alakú tornyokkal átépí-
tett, 370-es évek közepére keltezett második periódusából ismertek. 

A leletek

Az elõkerült leletanyagot jellemezve elsõ látásra szembetûnõ az
építéssel egykorú kerámia és kisleletek teljes hiánya. (A korábbi te-
repbejárások és az ásatás két éve alatt mindössze egyetlen kismére-
tû szürke kerámia oldaltöredék sorolható a kisleletek közé.
A kerámiatöredék a szelvényben feltárt homoknyerõ gödör betölté-
sében feküdt.) A leletek szokatlan hiányát azonban az erõd éppen
csak megkezdett és hamarosan megszakadt építése magyarázza.

Az ásatás legfontosabb leletanyagát a pedalis (átlagosan 15 × 30
× 6 cm) és sesquipedalis (átlagosan 30 × 45 × 6 cm) méretû késõró-
mai katonai bélyeges lateres képviselik. (Ezek elsõsorban falazótég-
lák, de néhány töredékes tegulae töredéke is képviselve van az anyag-
ban. Természetesen a tegulae nem rendeltetésének megfelelõen, ha-
nem falkijelölésre vagy a cölöpök kitámasztására felhasználva.) Az
ásatáson nagy számban elõkerült bélyeges téglákon elsõsorban az OF
ARN MAXENTI A VIN (3 db); OF ARN MAXENTI ARP (3 db);
OF AR BONO MAG (3 db); OF ARAN VRSICINI (1 db); LEG X
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G MAG DALMATIVS (1 db), LEG X G MAG SATVRNINUS (4
db), LEGG X GG VRCICINI CENT (1 db), AP IOVINI (1 db) bé-
lyegek különbözõ típusai (ld.: Appendix) jelennek meg. Az un. OF
ARN csoport bélyegeit legutóbb II. Constantius uralkodásának vé-
gére és I. Valentinianus uralmának kezdetére, statigráfiai adatokkal
a Kr.u. 351/54-369 közötti idõszakra keltezték. A Göd-Bócsa-
újtelepen folytatott ásatás eredményeképpen tudjuk ezeket a pannó-
niai határvidéken nagy számban elõforduló bélyeges téglákat (és ez-
által a hozzájuk kötõdõ katonai építkezéseket, fõleg a Duna bal part-
ján felépült nagyszámú kikötõerõdöt) I. Valentinianus császár ural-
kodására, a Kr.u. 370-es évek elejére keltezni. Egy másfél láb mé-
retû later töredéken egy kiégetés elõtt kézzel bekarcolt egysoros
kurzív feliratot is találtunk. 

Az ásatás legérdekesebb leletét egy római-kori Duna felé leejtõ
vízelvezetõ árok rejtette. 
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A meredek falú, lapos fenekû (alja egy lapát szélességben vízszin-
tes) mély árok közvetlenül ÉK-re a feltárt kör alakú toronytól, DK-
ÉNy irányú vonalban fut, majd É felé enyhén elkanyarodik. Ennek
az ároknak a legaljáról néhány poncolt pikkelymintás aranyozott
ezüst hun vagy alán lemeztöredék került elõ, amelyek fölé – talán
nem véletlenül – elõször ép és töredékes római téglákat majd kisebb
köveket dobáltak. (A nagyszámú ép, bélyeges másfél láb méretû
téglát valószínûleg a kör alakú torony külsõ falsíkját kijelölõ kõsor
tetejérõl szedték le és dobták az árok toronyhoz legközelebb fekvõ
szakaszába.

Ugyancsak a torony falvonulatát kijelölõ kõsorból, közvetlenül a
leemelt téglák alól származhatnak a betöltés tetején talált kisebb kõ-
darabok is.) Az erõd építésénél közel fél évszázaddal késõbbre kel-
tezhetõ lemez – a poncolt pikkelymotívumok nagy mérete és a mel-
lette elõkerült lócsontok alapján – nem egy hun vagy alán kardhü-
velyt, hanem inkább egy nyeregkápát vagy nyeregdeszkát borító le-
mez lehetett, amely talán egy hun harcos kifosztott halotti áldozatá-
nak részét képezte, amelyet a halotti lakoma helyszínéhez közel
rejthettek el. Valószínûbb azonban egy bolygatott, kirabolt lósír fel-
tételezése, mivel csak nyeregborító lemezek, valamint a gödörbe
töltött építési törmelék között néhány lócsont töredéke került elõ.
A hun és alán lósírokba a felszerszámozott harci ménekkel együtt,
azok hátán általában a poncolt pikkelymintás fémlemezekkel díszí-
tett nyerget is eltemették. (A lósírok gyakran temetõk területén fek-
szenek. Így történt ez például Abrau-Dürso alán lósírjai esetében.
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A vízelvezetõ árok alján talált poncolt pikkelymintával díszített hun 
aranyozott ezüst nyeregkápa vagy nyeregdeszka borító lemeztöredékek
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Az erõd történeti értékelése

A Göd-Bócsaújtelepen folytatott ásatás eredményeképpen lehetõ-
ség nyílik az elõkerült objektum történeti értékelésére. Eszerint I.
Valentinianus császár, Frigeridus dux hivatali ideje alatt (Kr.u. 371-
373) nagyszabású építkezést rendelt el barbár területen, a Dunától
szokatlanul nagy távolságra és több kilométerrel az alföldi sáncrend-
szer belsõ vonala elõtt, a kvád-szarmata határvidéken. Az elrendelt
építkezés azonban valamilyen oknál fogva az erõd alaprajzi kitûzé-
sének stádiumában végleg megakadt, a tervezett hatalmas erõd soha-
sem épült föl. Az erõd ha elkészül 400×290 m-es nagyságával a leg-
nagyobb Kr. u. 4. sz.-ban épült barbaricumi erõdök egyike lett vol-
na. (Ennél csak egyetlen késõrómai barbaricumban fekvõ erõd na-
gyobb: a Bononiával szemben, a tetrarchia alatt épült deltoid formá-
jú castellum Onagrinum légifelvételek alapján közel 600×600 m
nagyságú.)

Az építkezés I. Valentinianus korára való keltezése és a munká-
latok félbeszakadt állapota alapján bizonyosan kizárható az a véle-
mény – amely mellett legutóbb is megkíséreltek érvelni –, miszerint
a gödi objektum azonos lenne a Not. Dign. contra Constantiam alak-
ra levezetett castellum contra Tautantum erõdnevével. (Castellum
contra Tautantum valószínûleg Iupiter Teutanus kultuszhelyével, a
budapesti Gellértheggyel [mons Teutanus] szemben felépült Márci-
us 15. téri erõddel azonosítható [castellum contra Teutanum]).
A Göd-Bócsaújtelepen fekvõ erõdöt bizonyosan I. Valentinianus
uralkodása alatt kezdték építeni, ezért kizárható a II. Constantius ko-
ri építésének lehetõsége is. Az erõd sohasem készült el, ezért be sem
kerülhetett a Notitia Dignitatum valeriai fejezetébe.

Ammianus Marcellinus a Kr.u. 373 év eseményeivel kapcsolat-
ban leírja, hogy Valentinianus egy erõd építését rendelte el „ a kvá-
doknak szinte római jog szerint már magának tulajdonított földjein”.
A munkálatok egyoldalú megkezdésével egyidõben kvád királyság-
hoz tartozó földeket sajátítottak ki egyoldalúan, amelyrõl a lakossá-
got is elûzték. A kvádok tiltakoztak az érvényben levõ szerzõdéseket
semmibe vevõ erõdépítés és a földkisajátítások ellen, amelyet a pro-
vincia körültekintõ és óvatos katonai parancsnoka, Frigeridus dux
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jogosnak tartott és felettesének Aequitius comes et magister
utriusque militiaenek egyetértésével a megkezdett építkezést leállít-
tatta. A császár erõdépítkezések irányába tanúsított érzékenységét
kihasználva egy pannoniai származású befolyásos udvari elõkelõ,
Maximinus elérte, hogy Frigeridust leváltsák és az õ saját fiát,
Marcellianust bízzák meg az építkezés befejezésével. Marcellianus
megérkezése után rögtön parancsot adott a munkálatok folytatására.
Az ifjú és gõgõs új dux Valeriae ezzel egyidõben meghívta a kvádok
királyát, Gabiniust egy tárgyalással egybekötött vacsorára. A siker-
telen tárgyalás után azonban – megsértve a vendégbarátságot – a ha-
zafelé tartó kvád királyt meggondolatlanul megölette. 

Ez a kvádok és szarmaták együttes támadását váltotta ki Kr.u.
374 nyarán, amelyet a császár a következõ évben egy általa szemé-
lyesen vezetett véres és különösen kegyetlen büntetõhadjárattal to-
rolt meg. A békéért könyörgõ kvád követek azonban továbbra sem
akarták elismerni az erõdépítés jogosságát. A hirtelen haragú csá-
szár erre szidalmazni kezdte a békeköveteket és annyira megdühö-
dött, hogy gutaütést kapott és meghalt. Az elbeszélt események
egyetlen barbár területen épült erõd (munimentum) körül bonyolód-
nak. Ennek az erõdnek bizonyosan egy kvádok területére elõretolt,
nagyméretû, újonnan épített erõdítménynek kellett lennie, hiszen a
kvádok ennyire érzékeny reagálását nem indokolhatták olyan mun-
kálatok, amelyek korábbi katonai létesítmények felújítására, illetve
újabb partmenti objektumok építésére irányultak. 

Az események menetébõl következik, hogy a kvád királyság te-
rületén tervezett nagyszabású vállakozása kudarcba fulladt és az em-
lített erõd sohasem készült el. Az éppen csak megkezdett munkála-
tokat Frigeridus leállíttatta, majd a Marcellianus dux által újra bein-
dított építkezést a 374-375 évek háborús viszonyai biztosan megsza-
kították. 

A császár halála és az Alföldön Kr.u. 375 után lezajló események
késõbb már nem tettek lehetõvé komolyabb, a szerzõdéseket figyel-
men kívül hagyó, agresszív építkezéseket. A császár halála után a bé-
ke fenntartása miatt felhagytak a kvádokat sértõ építkezés tervével és
háborús okként szolgáló erõd területét valószínûleg ismét kiürítették.
Ammianus Marcellinus tehát egy Valentinianus-kori, különösen
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nagyméretû, a szarmata-kvád határvidék kvád oldalára elõretolt
erõdépítkezésrõl tudósít, amelyet valószínûleg sohasem fejeztek be.

A Göd-Bócsaújtelepen elõkerült katonai objektum ugyancsak
Valentinianus-kori és Frigeridus dux hivatali idejére (Kr.u. 371-373)
keltezhetõ, méretét tekintve szokatlanul nagy (c.a. 400 × 290 m
nagyságú) és ráadásul az építése a kitûzés állapotában megakadt és
sohasem folytatódott. Fekvését tekintve pedig a szarmata és a kvád
királyság határát kijelölõ alföldi sáncrendszer elõtt, a szomszédos
kvádok terültén – nem feltétlenül kvádok által lakott, de politikailag
kétségtelenül a kvád királysághoz tartozó területen – feküdt. Mind-
ezek alapján nagy valószínûséggel állítható, hogy a Göd területén
feltárt erõd azonos az Ammianus Marcellinus által említett, oly sok
bonyodalmat – többek között egy tehetséges tiszt, Frigeridus dux hi-
vatalvesztését, udvari intrikát, királygyilkosságot, háborút és áttéte-
lesen a császár halálát – okozó erõddel.

A gödi erõd építése Kr.u. 373-ban kezdõdhetett, amelyet nem-
sokkal a kitûzésének megkezdése után Frigeridus dux leállított.
A munkálatokat az új dux, Marcellianus legkésõbb a Kr.u. 374 év ta-
vaszán, kora nyarán ismét beindította. 
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Az újra kezdett építkezést a Kr.u. 374 év háborús konfliktusa szakí-
totta meg, ebben az esetben már véglegesen.

Az alföldi sáncrendszer belsõ vonala elõtt erõltetett erõdépítke-
zéssel I. Valentinianus távlati stratégiai céljait a következõképpen re-
konstruálhatjuk.

A szarmata királyság rómaiak által garantált határát kijelölõ al-
földi sáncrendszer  Dunakeszinél induló legbelsõ vonulata valószí-
nûleg I. Constantinus, de legkésõbb II. Constantius uralkodása alatt
már bizonyosan állt és használatban volt. (A sánc stratégiailag leg-
célszerûbb vonalának kiválasztása miatt ekkor feladhattak korábban
szarmaták által lakott területeket is.) A határok erõdítését szinte kül-
detésnek tekintõ I. Valentinianus – mivel az elsõ vonal a határra há-
ruló nyomást a Dunakanyar stratégiailag kedvezõtlen kiszögelése és
a nehezen védhetõ Szentendrei-sziget felé terelte – elõre kívánta azt
tolni egészen megközelítõleg Verõce vonaláig. (A külsõ sáncvonal
kiindulása valahol Visegráddal szemben lehetett.) 

E lépésének elõkészítése érdekében a Kr.u. 370-es évek elején el-
sõsorban Valeria jövõbeli nyomásnak kitett határszakaszát, a Viseg-
rádtól Ny-felé esõ folyópartot erõdíttette. (I. Valentinianus építkezé-
seinek köszönhetõen a katonai objektumok ezen a szakaszon kétszer,
háromszor olyan sûrûn helyezkednek el, mint délebbre. Ez a jelen-
ség nem magyarázható pusztán a folyó kanyarulatával, mivel a kato-
nai objektumok ugyanolyan sûrûn követik egymást az egyenes Esz-
tergom és Pilismarót-Dunapart közötti, mint a Dunakanyarban levõ
Pilismaróttól Visegrádig húzódó szakaszon.) Az esetleg korábban
részben szarmata vidékeket is magába foglaló, kvád királysághoz
tartozó két sánc közötti terüleletet a császár – valamilyen koholt jog-
címre hivatkozva – az ott élõ lakosság elûzésével akarta kisajátítani.
Célját az érvénybe levõ szerzõdések ellenére, tárgyalások nélkül,
egyoldalúan, agresszív eszközökkel kívánta megvalósítani. (I.
Valentinianus az erõ pozíciójából elvárta, hogy a kvádok az általa
nyújtott jótéteményekért cserébe szó nélkül fogadják el a római jog-
cím helyességét és mondjanak le a császár szemében a határvédelem
szempontjából fontosnak ítélt, ám vitatható hovatartozású területek-
rõl.) Ammianusnak e kvád földekre (regiones) vonatkozó quasi
Romano iuri iam vindicatis megjegyzését közvetlenül a sáncrendszer
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korábbi, legbelsõ vonala elõtt fekvõ kvád királysághoz tartozó terü-
letekre kell értenünk. Kizárólag ezt a vidéket szándékozta tehát I.
Valentinianus római uralom (katonai megszállás) alá vonni. Itt kez-
dõdtek el az Ammianus által említett munimentum építési munkála-
tai is, amely nagy valószínûséggel az alsógödi szokatlanul nagy mé-
retû, barbár földre elõretolt Valentinianus-kori soha fel nem épült
erõddel azonosítható. Az építkezések közvetlen irányításával
Frigeridus duxot bízták meg. Az elõretolt sáncvonal ellenõrzését –
nemcsak rómaiak által felfegyverzett és vezetett szövetséges szar-
mata haderõvel – hanem római helyõrséggel ellátott õrtornyokkal és
kiserõdökkel kívánták ellenõrizni, amelyek biztonságáról és ellátá-
sáról a nagyméretû gödi erõd helyõrsége lett volna hivatott gondos-
kodni. Ilyen õrtornyot tárt fel Soproni Sándor a Dunától kétnapi já-
róföldre a Zagyva folyó torkolatánál, Hatvan-Gombospusztán.
Az ásatás során kizárólag I. Valentinianus-kori téglabélyegek (AP
LVPPIVNO ORD, AP IOVINI, AP VALENTINI, FIG SAB, a
legio II adiutrix késõi bélyegei) kerültek elõ, köztük két bélyeg
Frigeridus dux nevét említi. A szokatlan helyen történt katonai épít-
kezés tehát egyidõs a gödi erõddel. Mindkét katonai objektum
Frigeridus dux hivatali ideje alatt, Kr.u. 371-373 között és – barbar-
icumba elõretolt helyzetük miatt – bizonyosan ugyanannak a vállal-
kozásnak a keretében épült. Ennek az õrtoronynak az esetében is
felmerül annak a lehetõsége, hogy sohasem készült el. Nem dönthe-
tõ el, hogy a falak vonalában feltárt kötõanyag nélkül rakott kövek
csak az intenzív talajerózió által elpusztított építmény alapozásának
legalsó kõsoraként értelmezhetõk, vagy velük – a gödi építkezéshez
hasonlóan – csak az erõd alaprajzát rakták le a felszínre. Az utóbbi
lehetõség mellett szól az építéssel egykorú kerámialeletek teljes hi-
ánya, és az õrtorony szokatlanul vékony fala. A 65 cm-es falvastag-
ság egy I. Valentinianus-kori barbaricumi katonai létesítmény ese-
tében több mint szokatlan. (Éppen erre hivatkozva kérdõjelezték
meg az erõd katonai jellegét). Összehasonlításképpen a provincia
területén épült hasonló alaprajzú és korú õrtornyok fala 1 m-nél
mindig vastagabb.) Talán a félkész állapot magyarázza a külsõ
sáncvonal hirtelen megszakadó vonulatait is.
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A Göd-Bócsaújtelep mellett feltárt építkezés alapján tudjuk,
hogy a kvád földön tervezett oly sok bonyodalmat okozó erõd végül
sohasem készült el. Bár a császár minden áron ragaszkodott az erõd-
höz, annak felépülését semmilyen eszközzel, sem a szerzõdések
lábbal tiprásával, sem királygyilkossággal, sem intrikával, sem há-
borúval elérni nem tudta. A kvádok makacs tiltakozásával a terüle-
tükön tervezett nagyszabású és példanélküli vállalkozása is teljes
kudarcba fulladt, sõt – a sors iróniájaként – nagyszabású terve vé-
gül a saját életébe került.

I. Valentinianus – néhány évvel a tragikus pannoniai események
elõtt – Kr.u. 369-ben megpróbált a Rajnától távol, alamann földön a
határtól két napi járóföldre fekvõ mons Pirin erõdöt építtetni. Az ag-
resszív – és utólag megállapíthatjuk, hogy igen könnyelmû – vállal-
kozás azonban az alamannok ellenállása, majd támadása miatt teljes
kudarcba fulladt (t. i. egyszerûen lemészárolták az építést végzõ ka-
tonákat). A gödi építkezéshez hasonlóan a császár itt is jogtalanul,
a szerzõdéseket figyelmen kívül hagyva utque celeritas effectum
negotii faceret tutum. Érdekes, hogy ez a munka is hasonló stádium-
ban szakadt félbe mint a gödi erõd. Ammianus Marcellinus beszá-
molója alapján a katonák éppen csak elkezdték a kitûzött erõd alap-
jainak a kiásását, amikor rájuk támadtak. Valahol ezért alamann föl-
dön is rejtõznie kell egy félbemaradt erõdépítkezés maradványai-
nak, amelyet nem állunk messze az igazságtól, ha a gödi erõd kije-
lölt, felszínre kirakott falvonulataihoz hasonlóan képzelünk el.

APPENDIX

Bélyeges téglák a gödi késõrómai erõd területérõl

A bélyeges téglák – egyéb leletanyag híján – a Göd-Bócsaújtelep
mellett fekvõ erõd legnagyobb számú és legjelentõsebb leletei. A
határ elõterében felépíteni kívánt erõd területérõl eddig ismertté vált
katonai bélyeges téglák bizonyítják az építmény katonai rendelteté-
sét.
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A 2000-2001 évi ásatás során elõkerült bélyeges téglák:
1. OF AR BONO MAG (1)
(ép pedalis téglán: h.: 30,5 cm; sz.: 15 cm; v.: 7,7 cm)
lelõhely: 7. szelvény. Az I. sz torony és az erõdfal belsõ falsíkját ki-
jelölõ kõsor találkozásánál, élére állítva függõleges helyzetben.

2. OF AR BONO MAG ( 2)
(a töredékes sesquipedalis tégla mérete: 
lelõhely: szórványlelet a 039/46 hrsz. telek területérõl

3. OF ARN BONO MAG ( 3)
(töredékes pedalis téglán: h.: 31,5 cm; sz.: 16 cm; v.: 6,5 cm)
lelõhely: 9. árok, az erõdfal belsõ vonalát kijelölõ téglasorból
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4. OF ARN MAXENTI A VIN (1)
típus: SZILÁGYI 1933, Taf. XXVI. 21
(ép sesquipedalis téglán: h.: 46 cm; sz.: 31,5 cm; v.: 7 cm)
lelõhely: 5. szelvény. A vízelvezetõ árok betöltésébõl.

5. OF ARN MAXENTI A VIN (2)
(ép sesquipedalis téglán: h.: 46 cm; sz.: 31 cm; v.: 7 cm)
lelõhely: 5. szelvény. A vízelvezetõ árok betöltésébõl.

6. OF ARN MAXENTI A VIN (3)
(töredékes pedalis méretû lateren: h. megmaradt: 20 cm; sz.: 14,5
cm; v.: 6 cm)
lelõhely: az erõd Ny-i felébõl (magántulajdon)
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7. OF ARN MAXENTI A RP (1-2) 
2 ugyanolyan bélyeg egy téglán
(ép sesquipedalis téglán: h.: 46 cm; sz.: 31 cm; v.: 7 cm)
lelõhely: 5. szelvény. A vízelvezetõ árok betöltésébõl.

8. OF ARN [MAXENTI A RP] (3)
(töredékes sesquipedalis téglán: h. (megmaradt): 26 cm; sz.: 30 cm;
v.: 7 cm)
lelõhely: 5. szelvény. A vízelvezetõ árok betöltésébõl.
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9. [LEG X G M]AG DALMATIVS (1)
(a töredék mérete: 18,5 cm × 14,5 cm; v.: 6,5 cm)
lelõhelye: 5. sz. szelvény, a mélyszántás késeinek sávjából. A to-
ronyfal vonalát kijelölõ kõsor tetejérõl szánthatták le.

10. LE[G] X G MAG [SATVRNINVS] (2)
(töredékes pedalis téglán: h. (megmaradt): 15,7 cm; sz.: 15,5 cm; v.:
7,5 cm)
lelõhelye: 7. szelvény. A homoknyerõ gödör betöltésébõl.

11. [LEG X G MAG S]ATVRNINVS 3)
(a töredék méretei: 11,9 × 14,5 × 4,3 cm)
lelõhely: 5. szelvény, vízelvezetõ árok betöltésébõl

12. L[EG X G MAG SATVRNINVS] (4)
(a töredék méretei: h. megmaradt: 8 cm; sz. megmaradt: 12,5 cm; v.:
6,4 cm )
lelõhely: 5. szelvény, vízelvezetõ árok betöltésébõl

13. LE[G X G MAG SATVRNINVS] (5)
(a töredék méretei: h. megmaradt: 8 cm; sz. megmaradt: 12,5 cm; v.:
6,4 cm )
lelõhely: 5. szelvény, 

A Göd-Bócsaújtelepen elõkerült bélyeges téglák változatos ösz-
szetétele nagyban hasonlít a Valeria ripensis provincia határán, álta-
lában a Duna bal partján vagy a folyó szigetein felépült un.
Nógrádverõce típusú kikötõerõdök területén talált bélyeges téglák
összetételével. A Bölcskén  és a Gödtõl csupán néhány km-re fekvõ
Dunakeszi - Duna soron  feltárt kikötõerõdõk tégláinak bélyegtípu-
sai (fõleg az OF ARN csoport és a legio X Gemina magistri figli-
narumait [Dalmatiust, Saturninust és Ursicinust] megnevezõ késõi
bélyegei) pedig teljesen megegyeznek a Göd-Bócsaújteleprõl ismert
bélyegtípusokkal. Az említett kikötõerõdök és a Göd-Bócsaújtelepen
feltárt I. Valentinianus-kori soha fel nem épült erõd építése között
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ezért bizonyosan szoros idõbeli és történeti összefüggés van, amely-
nek tisztázásához nélkülözhetetlen a sok vitát kiváltó OF ARN cso-
portba tartozó téglabélyegek keltezése.

Az erõd területérõl 2001-ig ismertté vált bélyeges téglák

bélyeg darab
OF AR BONO MAG 3
OF AR BONO MAG 1
OF ARN BONO MAG 1
OF ARN MAXENTI A VIN 6
OF ARN MAXENTI A RP 2
OF ARN MAXENTI A RP 3
OF ARAN VRSICINI 1
LEG X G MAG DALMATIVS 1
LEG X G MAG MAXENTI 1
LEG X G VR[---] 1
LEG X G MAG SATVRNINVS 4
LEGG X GG [VRCICINI CENT] 1
A[P IOVINI] 1
VPS ? 1
FRIGERIDVS V P DVX 1
? 3
Összesen 31

Az OF ARN csoport keltezéséhez

Soproni Sándor az un. OF ARN csoportba tarozó téglabélyegeket
kezdetben – Alföldi Andráshoz és Rudolf Eggerhez hasonlóan – I.
Valentinianus, majd késõbb II. Constantius erõdítési munkáihoz kö-
tötte. Érvei a következõk voltak:

1. Paulovics I. a nógrádverõcei (ma Verõce-Dunamezõ dûlõ) kikö-
tõerõdben két padlószintet figyelt meg, amelybõl a másodikat
feltételesen I. Valentinianus-kori felújítási munkálatokhoz kötöt-
tek. Az érvelés szerint csak I. Valentinianusnál korábbi lehet az
elsõ periódus, amelyben az építés idejébõl származó OF ARN
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bélyeges falazótéglákat felhasználták. Soproni Sándor szerint az
OF ARN bélyeges téglák leggyakoribb elõfordulási helyei, a
nógrádverõceihez hasonló kikötõerõdök – a történeti események
alapján – II. Constantius uralkodása alatt épültek.

2. Az akkor még katonai objektumnak tartott barbaricumi Cifer-
Pácon (Szlovákia) OF ARN típusú téglabélyegek is elõkerültek.
Soproni S. T. Kolnik feltevésére hivatkozott, miszerint az „erõd”
II. Constantius korában már fennállott. 

3. A Göd-Bócsaújtelepen feltételezett erõd nevét contra Constanti-
amnak határozta meg, amelynek a Not. Dign. középkori másolói
– a kurzív betûk hasonlósága miatt – szinte minden betûjét elté-
vesztették. Ennek eredményeképpen romlott az eredeti contra
Constantiam alak a Not. Dign.-ban contra Tautantummá. Sopro-
ni S. a gödi erõd területérõl több terepbejárások során elõkerült
OF ARN típusú téglát ismert. Az erõd építését II. Constantius
idejére keltezte így „az építkezéshez felhasznált falazótéglák bé-
lyegei is ebbõl a korból kell, hogy származzanak.”

4. Az OF ARN csoport téglabélyegein szereplõ Bono(sus) és
Ursicinus magisterek azonos személyek lennének a hasonló ne-
vû magister equitumokkal: Flavius Bonosusszal (magister equi-
tum Kr.u. 347 május 11-tõl) és Ursicinusszal (magister equitum
majd peditum Kr.u. 349-360 között). 

Mindezekre az érvekre építve Soproni S. szerint az OF ARN cso-
port bélyegei nem I. Valentinianus koriak, hanem II. Constantius
idejében, Kr.u. 347-360 között készültek. A valeriai kikötõerõdök
mindegyike és az akkor még kutatatlan gödi objektum – a területü-
kön nagyszámban elõkerült OF ARN bélyegek alapján – szerinte
szintén II. Constantius koriak lennének. A katonai építkezéseket a
történeti események alapján Soproni S. Kr.u. 358-359/60-ra keltezi.
Véleményének nem mondott ellent az ezidáig rendelkezésünkre ál-
ló egyetlen konkrét régészeti keltezõ adat sem. Intercisában 1980-
ban ugyanis egy Kr.u. 351/354 után épített épületsorból [OF ARN
MAX]ENTI A VINDVIND bélyeg került elõ. Ez a rétegtani megfi-
gyelés egy II. Constantius uralkodásának végére, I. Valentinianus
korára történõ keltezést tesz lehetõvé.
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Soproni S.-nak a Dunakanyar késõrómai védelmi rendszerérõl
1978-ban megírt könyve óta azonban – a tágabb idõszakot behatáro-
ló intercisai stratigráfiai megfigyelésen kívül – egyetlen történeti érv
sem maradt az OF ARN csoport téglabélyegeinek és ezáltal a valeri-
ai kikötõerõdöknek II. Constantius korára való keltezése mellett.

1. A verõcei kikötõerõdben feltárt két közvetlen egymás alatt levõ
padlószint nem jelenti feltétlenül az erõd II. Constantius-kori
építését. Fõleg, ha figyelembe vesszük a kikötõerõd Paulovics I.
által hangsúlyozott rövid használatát és az elõkerült nagyszámú
I. Valentinianus-kori téglabélyeget. A Dunakeszi kikötõerõd D-
i saroktornyában is két padlószintet találtunk (a szerzõ 2002-ben
zajlott leletmentése), az alapfalba azonban I. Valentinianus-kori
bélyeges tégla ([LEG X G MAG SAT]URNINUS) volt beépít-
ve. (Ld. még alább)

2. A kvád királyság területén a korábban egyöntetûen háborús
konfliktus során, katonai célból épült létestményeknek, táborok-
nak tartott épületeket (például: Oberleis, Stillfried, Stupava,
Milanovce, Cifer-Pác) – erõdítetlenségük, stratégiailag kedve-
zõtlen fekvésük és római kényelmi berendezésekkel való ellá-
tottságuk miatt – újabban T. Kolnik elsõsorban rómabarát ger-
mán elõkelõk rezidenciájaként értelmezte, amelyet állami segít-
séggel béke idején, római-germán együttmûködés keretében
hoztak létre. A késõrómai OF ARN csoport bélyeges tégláinak
jelenléte ezekben a rezidenciákban Ammianus Marcellinus ed-
dig figyelmen kívül hagyott szöveghelye alapján értelmezhetõ.
Eszerint I. Valentinianus felháborodottan felhívta a figyelmét a
brigetiói audiencián megjelenõ kvád követeknek, hogy hálátla-
nul megfeledkeznek a beneficiumokról. E jótétemények közé so-
rolhatók többek között a kvád fejedelmi rezidenciákban kimutat-
ható, hadsereg által kivitelezett késõrómai építkezések és helyre-
állítások.

3. A Göd-Bócsaújtelepen talált erõd nem keltezhetõ II. Constantius
uralkodásának idejére és nem azonosítható a castellum contra
Tautantum névalakból  levezetett contra Constantiam erõdnév-
vel sem. Contra Constantiam nevû erõd ugyanis nem létezett. 
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A soha fel nem épült gödi erõd területén az éppen csak megkez-
dett munkálatok egyértelmûen I. Valentinianus alatt, a Kr.u.
373/374 évben folytak. A kitûzési stádiumban megakadt építke-
zés miatt az erõdnek helyõrsége sem volt, ezért neve (ha egyálta-
lán elnevezték) be sem kerülhetett a Notitia  Dignitatum valeriai
fejezetébe. A Not. Dign. castellum contra Tautantum erõdneve
ráadásul nagy valószínûséggel a budapesti Március 15. téren fel-
tárt késõrómai erõddel azonosítható. Az erõd pontosan szemben
fekszik a Gellértheggyel, amely miután az eraviscusok fõisten-
ének, Iupiter Teutanusnak kultuszhelyévé vált a mons Teutanus
nevet viselte. Errõl a „törzsi hegyrõl” nevezték el a vele szemben
felépült erõdöt castellum contra [montem] Teutanumnak. A mons
szó természetes kikopása után az erõdöt castellum contra
Teutanum néven vették fel a Not. Dign. valeriai listájába. (A kö-
zépkori másolók ebben az esetben nem az összes, hanem mind-
össze egyetlen betût tévesztettek az amúgy sem latin eredetû
helynévben.)

4. A Bonust (és nem Bonosust) és Ursicinust említõ téglabélyegek
magistri figlinarumokat neveznek meg. A Bonosus név és azo-
nosítás egy 1898-ban, a carnuntumi légiótáborban elõkerült bé-
lyeg téves olvasatára épült, amelynek helyes olvasata: OF ARN
BONO MAG. Az OF ARN téglabélyegeken szereplõ Ursicinus
magister figlinarum, alacsony rangja miatt nem azonosítható
sem a hasonló nevû Pannonia I. és Noricum ripensis I.
Valentinianus-kori duxával  sem a II. Constantius alatt hivatalt
viselt magister equitummal. A név gyakori volt a késõantikvitás-
ban, azt több magas rangú személy is viselte.

Mindezeken kívül a gödi erõd ásatásának eredményei önmagukban
is felülvizsgálatra késztetik mind az OF ARN bélyeges téglák hasz-
nálatának keltezését, mind az erre épülõ következtetéseket. A soha
el nem készült gödi erõd területén ugyanis nagy számban és nagy tí-
pusváltozatban kerültek elõ mind az OF ARN, mind a legio X
Gemina késõrómai téglabélyegei. Egy Kr.u. 373-ra (és talán Kr.u.
374 tavaszára, kora nyarára) keltezhetõ I. Valentinianus-kori kato-
nai építkezésen tehát ezek – és hangsúlyozandó, hogy néhány kivé-
tellel csak ezek – a téglabélyegek fordulnak elõ. 
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A gödi katonai jelenlét rövid, mindössze néhány hetes idõtartama
alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az itt talált típusok egyidõben,
az említett Kr.u. 373. évben kerültek felhasználásra. 

A következtetés tehát kézenfekvõ: ha egy Kr.u. 373-ban meg-
kezdett majd rövidesen kétszer is megakadt építkezésen túlnyomó
többségben OF ARN és a legio X Gemina késõrómai bélyegei for-
dulnak elõ, akkor ezeket a típusokat bizonyosan az I. Valentinianus-
kori katonai építkezések számára gyártották. Ahol tehát ezekkel a
falazótéglákba pecsételt bélyegekkel találkozunk, ott hadsereg által
végzett I. Valentinianus-kori építkezéssel, építõtevékenységgel kell
számolnunk. Eszerint azokat a kiserõdöket és kikötõerõdöket,
amelyben a gödi erõddel szinte teljesen azonos összetételû bélye-
gestégla-típusok fordulnak elõ ugyancsak az I. Valentinianus-kori –
talán éppen a Kr.u. 373 évben zajló – erõdítési munkálatokhoz kell
kötnünk. Így bizonyosan Valentinianus-kori a bölcskei, a dunafal-
vai (contra Florentiam), talán a verõcei és Gödtõl D-i irányban csak
néhány km-re fekvõ Dunakeszi-Dunasoron talált kikötõerõd. (Az
utóbbi, a Duna meredek bal partjára épült, a gödi munkálatokkal
egyidõs kikötõerõd D-i saroktornyának alapfalába egy [LEG X G
MAG SAT]VRNINVS bélyeget hordozó téglát is beépítettek [ld. a
szerzõ 2002-ben zajlott leletmentését]. Bizonyosan a gödi építkezé-
sekhez szükséges gyakori átkelések biztosítására építették ezt a, ma
is egy rév közelében fekvõ kikötõerõdöt.) Bélyeges téglái alapján
nem keltezhetjük I. Valentinianus uralkodásánál korábbra a
Tahitótfalu-Balhavárnál és a Szigetmonostor-Horányi révnél fekvõ
kikötõerõdöket sem. A Valeria provincia ripája mentén ismert kikö-
tõerõdök többségét bizonyosan, a többit feltételezhetõen ezért nem
II. Constantius, hanem I. Valentinianus rendeletére, egységes és
nagyszabású koncepció keretében, többéves munka során építették.
Ez megközelítõleg ugyanekkor és hasonlóképpen történt a Rajna-
vidéken is, ahol ezt a kikötõerõd-típust már régóta I. Valentinianus
építkezéseinek keretében értelmezik.

A Göd-Bócsaújtelep mellett fekvõ alaprajzi kitûzés állapotában
megakadt erõdépítkezés régészeti kutatása még a kezdeténél tart.
Az alaprajz pontos feltérképezése, a fõbb szerkesztési pontok meg-
határozása még hátra van. 
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Ezért az elõzetes jelentésben nem foglalkozhattam a kitûzés mód-
szertanával, az alaprajzi szerkesztés elvével és mértékegységeivel, a
római erõdépészetben alkalmazott hasonló kitûzések emlékeivel, a
kör alakú tornyok megjelenésével Pannoniában. A történeti értéke-
lést, I. Valentinianus külpolitikai és erõdítési terveit is csak vázlato-
san érinthettem. Az elõzetes jelentés célja a figyelemfelhívás, a
munka eredményeinek és problémáinak rövid ismertetése, amelyek
az ásatás elõrehaladtával vélhetõleg megoldásra kerülnek.

JEGYZETEK

1. Köszönettel tartozom a Magyar Nemzeti Múzeumnak és Göd
város Önkormányzatának az ásatás költségeinek biztosításáért, az
érintett telkek tulajdonosainak türelmükért és támogatásukért. Kü-
lön köszönet illeti Göd város történetének kutatóját Bátorfi Józsefet,
aki hasznos információival minvégig segítségemre volt. Köszönöm
továbbá Nagy Istvánnak, Hantos Zoltánnak, Véninger Péternek a
rendelkezésemre bocsátott leleteket és adatokat, a problémák szak-
mai megbeszélését Borhy Lászlónak, Nagy Mihálynak és az ásatás
konzulenseinek, Kulcsár Valériának és Tóth Endrének. Az erõd fel-
mérését Terei György végezte és végzi folyamatosan, az érmeket
Farkas Edit határozta meg. A rajzokat és az ásatási felvételeket a
szerzõ, a légifelvételt pedig Hohner Miklós készítette. A feltáráson
a Szegedi Tudományegyetem régészet szakos hallgatói vettek részt.
Munkájukat ezúton is köszönöm.
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VOLENTICS GYULA

A szõdi Mária Magdolna 
római katolikus egyházközség
története

A szerkesztõ megjegyzése: A fenti címet elolvasva, felvetõdhet az
olvasóban a kérdés, hogy „ Mi helye van ennek az írásnak a Gödi
Almanachban, amikor az a  szõdi római katolikus egyházközség tör-
ténetét tárgyalja?”. Erre röviden az a válasz, hogy Szõdliget,
Felsõgöd és Alsógöd , a tárgyalt idõszakban a szõdi egyházközség-
hez tartozott. Ebbõl adódóan, Gödöt is érintõ eseményeket, adato-
kat is megismerhetünk a dolgozatból. A szõdi Plébániahivatal emlí-
tésével már találkozhattak az Almanach olvasói . Az ott õrzött ha-
lotti anyakönyvek feldolgozásával név szerint bemutathattuk a hiva-
talosan régi gödi  elhunytakat. Bátorfi József: Göd története 2. rész
( GA 1996) és Campus Gödiensis ( GA 1998), továbbá Láng József:
Gödön éltek (GA 2000 és 2001) címû írásokat. 
Ennek a tájékoztatásnak ismeretében, kéretik az egyébként figye-
lemre méltó dolgozatot tanulmányozni!

A Római Katolikus Egyházközség és Szõd község története szo-
rosan összefügg. Mivel az államigazgatási feladatokat (születési,
házassági, halotti anyakönyvezés) is az egyház látta el 1895-ig, a
polgári anyakönyvezés bevezetéséig, így gyakorlatilag a község
„polgári” történetírása sem kerülheti meg a helyi katolikus egyház
történetét. Mivel ezen dolgozat nem kívánja felvállalni a település
nem egyházközségi vonatkozású történelmét (éghajlat, vízrajz, ré-
gészeti leletanyag, önkormányzat, intézmények, politikai változá-
sok, részletes birtoklástörténet, kegyúri családok bemutatása, egye-
sületek, világháborús hõsi halottak, lakosságcsere-egyezmény,
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népviselet, címer, stb), ezért azok ismertetésére csak akkor tér ki, ha
azok ismerete a történelmi háttér megismerése céljából szüksége-
sek. 

Szõd a XX. század elejéig  úgy az egyházi, mint a polgári köz-
igazgatás terén a régióban központi szerepet töltött be a környezõ
településekhez képest (Göd, Szõdliget, Csörög), mivel addig azok
csak Szõdhöz (possessió = a földbirtokos földjén fekvõ falu) tarto-
zó pusztaként (praedium) voltak említve.  

Szõd község Pest megyében a Duna bal partján, a folyótól 3 km-
re található. Távolsága Váctól D-K 7 km, Budapesttõl É-K 30 km.

SZÕD (Szõdén) község neve a régi magyar „SEUD” személy-
névre vezethetõ vissza, melynek jelentése fehéres, szõke. A település
árpád-kori, Pest megyei falu, amely elõször a Tétény vezértõl szár-
mazó Gyula-Zombor nemzetség kezében van „SCEUDEN” néven. 

A Vácot és környékét 1241. március 17-én, a húsvét elõtti máso-
dik vasárnap, az ún. Feketevasárnap elpusztító Batu kán egy sereg-
része, Sejbán (Schiban) vezette tatárok vélhetõen Szõdön is nagy
pusztítást végeztek. A váci templomokba menekült városi és a kör-
nyékbeli falvak lakosságát megölték vagy megégették. 

A fent említett Gyula-Zombor nemzetségbeli Sebret kapta a falut
a tatárjárás után (1241-1242) az országot újjáépítõ IV. Béla királytól.  

Elsõ okleveles említése 1255-ben történik, amikor szõdi Sigfrid
(Seyfridus de Sceuden, Sebridi de Zeuden) Fejér megyei ispánról
(mint a vármegye elsõ emberérõl) olvashatunk. 

E nemzetség utolsó tagjának Sigfrid (Sebret, Seyfridus, Sebridi)
fia Erdõ (Erdev, Erdeu) ispán magtalan halála után (aki a Hont vár-
megyében lévõ Németit is birtokolta) 1315-ben (1317-ben?) az An-
jou-házból származó Károly Róbert (I. Károly) király, a Balogh
nemzetségbõl származó (de genere Bolugh, azaz Balogh nembeli)
Széchy családnak (Szécsi Iwanka fiainak?) adományozta „Gewd”
(Göd) és „Keszew” (Keszi - Dunakeszi) helységekkel együtt. Ez
utóbbi adományozást a király 1329-ben megerõsítette. Szõd plébá-
niája 1317-20 között üresedésben volt.     

A plébánia már elõfordul az 1332-33. évi pápai tizedjegyzékben
is, amikor „MARTINUS SACERDOS DE ZEUD”, azaz Márton
szõdi pap két márka jövedelmet vallott be. Tehát az biztonsággal

Gödi Almanach112

tördelés 111-142.qxd  2003.11.04.  9:20  Page 112



megállapítható, hogy ezen idõ elõtt (1332) keletkezett a plébánia
vagyis az egyházközség! (Márka = III. Béla idején 233 g, 1271-tõl
245,54 g arany, 240-280 dénárt vertek belõle.)
1415-ben Zsigmond király az idegen kézre került Szõd községet III.
Széchy Miklós tárnokmesternek adományozza. A pilisi (kékesi?)
pálosok 1456-ban (1458-ban?) a Rákos vizén egy dunai malmot bir-
tokoltak a község határában (a mai Szõdligeten). A malmot és ház-
helyet Széchy Dénes esztergomi érsek testvéreivel adományként
juttatta. A község lakói 1526-ban reformátusok lettek. 

Az 1500-as évek második felében, a török közigazgatás és a mo-
hamedán törvények bevezetése után több ízben összeírták a népes-
ség számát, az állatállományt és termésmennyiséget, mert ezek ké-
pezték az adózás alapját. (Az 1560-as évekig azok a családok, ame-
lyek 6 magyar aranyforintnak, azaz 300 akcsénak megfelelõ ingó-
sággal rendelkeztek, 75 akcse adót fizettek, ennek kétharmada a
szultáni harács, azaz a dzsizje-adó, egyharmada pedig a kapuadó.)
Kiemelések Szõdre vonatkozó adatokból: 1546-ban búza és kevert
tized 450 kile, 1590-ben 470 kile. A méhkasok száma: 1546-ban 5
db, 1590-ben 125 db, sertések száma: 1546-ban 14 db, 1590-ben
164 db, stb. (Kile v. kila = török mértékegység. Pozsonyi kila = 1 v.
2 pozsonyi mérõ, azaz 62,08 v. 124,16 liter = 46,56 v. 93,12 kg.
Pesti kila = 2 pozsonyi mérõ.)

A török hódoltság alatt 1546-ban az összeírtak száma 57 fõ,
1559-ben 47 porta után adózik, míg 1590-ben már 72 fõ. A megyei
adólajstromban 1565-ben 8 portás hely, a püspöki tizedjegyzékben,
Mossóczy (Mossochi) Zakariás püspök regestrumában (oklevél-
gyûjteményében), aki 1578-1580 között volt Vácott püspök,
Balassa birtok, 9 portás hely, és 15 forint árendát (haszonbért) fizet. 

1579-ben I. Rudolf német-római császár és király, az utód nélkül
elhunyt alsólendvai Széchy Tamás Szõd birtokát Lobkowyczi
Poppel László trencséni fõispánnak adta. 

A XVII. század második felében lakossága egyre csökken,
ugyanekkor a püspöki tizedjegyzékben nem deserta (elhagyott hely,
puszta) ugyan, de csak 6 forint árendát fizet. Lakosai a török alatt
kálvinisták lettek, akiknek már 1629-ben lelkészük van. ( GA 2002.
37. oldal)
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A török idõben pusztul el a plébánia, de a templom átvészelte ezt
az idõt is. Ekkor a falu annyira elnéptelenedett, hogy 1690-ben 4
portát írtak össze.

A porta kifejezés hol több, hol kevesebb családot jelentett. A
megye 1647-ben négy saját ekével (4-6 igavonó marhával) vagy
nyolc fél ekefogattal (2 igavonó marhával) rendelkezõ jobbágyot,
vagy pedig tizenhat zsellért számított egy portának.

A XVII. századbeli dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a
hajdani pilisi járás öt települése lakottan élte túl a hódoltság idõsza-
kát. E települések sorában – Szentendre, Tarcsa, Tótfalu, Páty mel-
lett – ott találjuk Szõdöt is.  

1701-ben is lakottként írják össze. 1715-ben 14, 1720-ban 19
adóköteles házat írtak össze. 

1710-tõl a katolikus lakosság lassan ugyan, de szaporodott. 1718-
ban visszafoglalták   a katolikusok a templomot, amikor a váci a káp-
talan (a püspök tanácsadó és segítõ testülete) és annak feje, a nagy-
prépost egyezségre lépett Madách László földesúrral Szõd község és
a szomszédos Göd-puszta megváltása tárgyában. Ezt a visszavételt a
protestánsok 1724. évi panaszában azonban nem említik.

Az 1734. évi egyházi összeírásban: középkori kõtemplom, jó ál-
lapotban, csak teteje javítandó. Van egy aranyozott réz kelyhe, réz
cibóriuma (áldozati ostyát tartó kehelyszerû fedeles edény), három
kazulája (miseruha), egy albája (fehér karing), más felszereléseknek
híjával van. Szõd ekkor Váchartyán filiája (fiókegyháza). 
A gyorsan fejlõdõ falut a Madách családtól 1736-ban Grassalkovich
Antal veszi meg. 

A mai templom elõdjérõl nem áll rendelkezésre elég adat. Egyes
forrásokban az 1740. évrõl  ezt olvassuk: „A szilárd anyagból épült
Mária Magdolna tiszteletére álló templomot 1740-ben építették (?),
díszítéssel és a szükséges berendezésekkel el van látva, tornya és
boltozata a földrengés pusztításai miatt felújításra szorulnak.” 
Tehát a középkori templom (vagy egy 1740-ben épült másik, kisebb
templom?) földrengés miatt megsérült. 

A jelenlegi templomot Grassalkovich Antal építtette, alapkö-
vét 1743. június 4-én tették le. Falait részben Mogyoródról hozott
anyagból, részben a régi, lebontott templom anyagából építették fel. 
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Lehet, hogy újraépítése nem fejezõdött be, mivel a forrásmunkák
így folytatják:
„Ez a templom 1744-ben pusztító tûzvész áldozata lett (ahogy
majdnem az egész falu is), de az is lehet, hogy kicsinysége miatt
bontották le, azaz szûknek bizonyult” (már 1743 elõtt). Az 1744-
ben pusztító tûzvészt több forrás is említi (ezenkívül 1891-ben is
volt egy).

Tehát nem tudni pontosan, hogy a földrengésben megsérült
templom késõbb még tûz áldozata is lett és így vált használhatatlan-
ná, vagy esetleg kicsi volt a mérete a gyarapodó lakosság számára,
ezért került elbontásra. A használhatatlanná vált, megsérült, régi
templom építõköveit felhasználták az új templom építéséhez („qui-
dem ex lapidibus” – azaz „pedig kövekbõl”).

Egyes források szerint amennyiben a mostani templomot a régi
helyén építették, talán sokszögû apszisa (szentélye) a régi alapokra
épült. 

Amennyiben nem, akkor a középkori templomtól 300 lépésnyi-
re építették fel az új (jelenlegi) barokk templomot részben a régi
templom anyagából, részben Mogyoródról hozott, a bencés apátság
romjainak köveibõl (lásd palmettás kõ). A mai templom a középko-
ri faluhelytõl délre 200-250 m távolságra emelkedik, középkori
elõdje talán a temetõben kereshetõ.

Egy másik forrás  Rexa Dezsõ: Dunamenti nyaralóhelyek címû
1934-ben megjelent könyve a szõdi templomról a következõket írja:
„Hol állhatott az a réges régi templom, az ma már nem tudható, de,
hogy ott volt valami régi templom, – a mostanit 1746-ban (pontat-
lan közlés, hiszen valójában 1743-44-ben – a szerk.) építették – az
bizonyos. Találtak egy igen régi harangot a földbe elásva, amelynek
mesteri dombormûvein a Madonnát látni, s alatta az egyszarvút (az-
az egy unikornist, amely valószínûleg a harang felajánlójának csa-
ládi címerébõl szakadt ide) – a másik oldalon egy fájdalmas Krisz-
tus fej, mely felett a pápai tiara (hármas korona) lebeg (...) Ez a ha-
rang jóval megelõzte a mai szentegyházat és valószínûleg megelõz-
te a XVII. század elsõ negyedében már erõs református ecclézsia
imaházát, amely valószínûleg ama régesrégi katolikus templomból
vált reformátussá.”
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Arra a kérdésre, hogy miért nem tudunk pontos adatokat adni a
régi templomról, annak sorsáról, helyérõl, – a következõt tudjuk
válaszként közölni. Az egyházközség írásos története 1740-ben
kezdõdik az erre rendszeresített Historia Domus elnevezésû könyv-
ben. A könyv elsõ 6-7 lapját több évtizede vandál módon eltávolí-
tották. 1740-ig jelenleg eredeti okirat Szõdön nem áll rendelkezés-
re. Az viszont megállapítható, hogy vélhetõen a korabeli technikai
fogyatékosságok miatt (fénymásológépek hiánya) szakavatott kezek
tehették mindezt, mivel az egyházközség ezen korai története, a
templom építése más forrásból nem volt beazonosítható. A lapok te-
hát felhasználásra kerültek az egyes történeti publikációkban! Íme a
kezdetekbõl egy megmaradt lap másolata.

Végül a jelenlegi templomot 1744. április 16-án szentelték fel
Mária (Bûnbánó) Magdolna tiszteletére, tehát a templom címe, titu-
lusa is ez. 

Felszerelésérõl részben a kegyúr és a hívek gondoskodtak, rész-
ben a régi templomból is maradt, így egy aranyozott réz kehely,
cibórium, miseruhák, és kandeláberek. 1743-ban egy új harangot és
úrmutatót vettek. 1744-ben a fõoltárt a pesti szervitáktól vették 50
forintért és Szent Anna oltárt állíttatott fel Perneki Antal szõdi plé-
bános. 1745-ben padokat, egy kazulát (miseruhát), zászlót,
Nepomuki Szent János képet vásároltak 24 forintért. 1750-ben nagy
zászlót vettek 32 forintért. 1751-ben a kórus alá úrkoporsót 30 fo-
rintért. 1753-ban orgonát helyeztek el, harangokat szenteltek fel, a
nagyobbat Szent Donát, a kisebbet Szent Vendel tiszteletére. 1757-
ben nagy úrmutatót vettek 10 forintért. 1761-ben Krisztus feltáma-
dása szobrot 2,  1762-ben új Szent Anna oltárt állítottak fel 55, szó-
széket vettek 39 forintért. 

Az 1766. évi leírás említi, hogy a torony földrengés következté-
ben megrongálódott („...Turris et forniceis per motum Terrae debil-
itatis refectione indiget.” – vagyis „... a torony és a boltív a földren-
gés miatt megerõsítésre szorul.”) 

(A szerzõ megjegyzése: Vácott 1710 körül egy ló ára 35 magyar fo-
rint volt, míg 1790 körül egy posztószûr 6 forint, borjúbõr saru 8 fo-
rint volt.)
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1771-ben Grassalkovich Antal végrendeletében is megemléke-
zik a templomról: 
„... Hatodszor: Azonkívül az Ecseri és a Szõdi Templomokat és Plé-
bániákat megépítvén az oda való Parochiákat néhai M(éltó)ságos
Váci Püspök gróf Althan Püspökkel tett Contractusom (megállapo-
dásom) szerént úgy fundaltam, hogy az oda való Plébánosok min-
den szombaton Sz(ent)misét érettem és maradékimért mondjanak
magam cassájából lévén esztendõnként mindenikének harminc fo-
rintja...” 

1772-ben a sekrestye boltozata leszakadt, ezért újat építtetett
Grassalkovich Antal özvegye, Klobusitzky Teréz grófnõ. 1773-ban
sekrestyeszekrényt vettek 34 forintért, 1781-ben Kemenczei József
szõdi juhász saját költségén egy 5 mázsa 27 fontos harangot önte-
tett. Továbbá beszereztek egy aranyozott ezüst kelyhet és cibóriu-
mot. 

A kehely leírása: Hatkaréjos talp, szögletes száron gerezdelt, kör-
te alakú nódusz (csomó, gomb) sima kuppa. Talpa szélén felírás:
„Szõd 1781”, továbbá Pest város jegye, H évbetû, mellette M A mes-
terjegy. Készítette Ábrahámffy Mihály pesti ötvösmester 1781-ben.

1798-ban újra öntették a nagy harangot, amely 515 fontos lett.
1801-ben a falu lélekszáma vallási megoszlás szerint: catholikus:
1363, acatholikus (vagyis nem katolikus): 516, judae (zsidó): 7 fõ.
1802-ben kijavították és kimeszelték a templomot.  1805-ben tróno-
ló Szûz Mária-szobrot vettek. 1815-ben helyezték el a keresztet a
torony új sisakján. 1828-ban említik, hogy Szent Margit-kép is van
a templomban. 

1897. március 1-jén Krchnák János neveztetett ki szõdi plébá-
nosnak elõdje Tragor Antal helyébe. Ebben az idõben a szõdi plé-
bániához  tartoztak: Váczrátót, Õrszentmiklós községek, Göd pusz-
ta, Gödi és Felsõ-Gödi villatelepek, Ilkapuszta (ma Göd-Újtelep, az-
az „Bócsa”), Szõdrákos (ma Szõdliget), Csörög(h)i major, Árpád
puszta (késõbbi neve Gajáry, majd Bornemissza), Haraszti puszta,
Hosszúvölgy puszta, Nyíresi szõlõk. A hívek száma összesen 3300
fõ volt.   

1910-ben a templomot újra zsindelyezték, külsõ falait kijavítot-
ták és bemeszelték 1385 korona költséggel.
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1916. november 25-én háborús célra elvitték a nagy és a kis ha-
rangot, csak a középsõt hagyták meg. 
A nagy harang felirata a következõ volt: „Szent Mária Magdolna
tiszteletére öntetett a régi 1798-ik évben öntött harang helyébe
1904. évben Krchnák János plébánossága alatt. Öntötte: Thuri
Ferencz, Budapest, 1047. sz.” Súlya 293 kg volt. A hadsereg 4 ko-
ronát fizetett kilogrammonként, – ezért a harangért összesen 1172
koronát.

A kis harang felirata: 
„Dos. Mich Joanni Koll in Pest 1787. Ecclesiae Sumtibus Honori S.
Mariae Auxilitricis Curata Szõd. A.D. 1787.” volt, azaz 
„Koll Mihály János adománya Pesten 1787. A segítõ Szûz Mária
tiszteletére a Szõdi Egyházközség javadalmából az Úr 1787. eszten-
dejében.” 
Ennek súlya 44,5 kg volt, – a templom 178 koronát kapott érte.

1918-ban elvitték (elrekvirálták) hadi célra a templomorgona
cinksípjait is, 33,7 kg súlyban, – melyért a Magyar Szent Korona
Országainak Fémközpontja Rt. 505,5 koronát fizetett.

A korábban elvitt harangok helyett 1925-ben a szõdi hívek, a
társkegyurak és más vallásúak adakozásából két új harangot csinál-
tattak Szlezák László, Magyarország aranykoszorús, budapesti ha-
rangöntõ mesterénél. Az egyik 217,5 kg, míg a másik 407,5 kg sú-
lyú (56 millió korona költséggel készültek). A kisebbik Szûz Mária,
míg a nagyobbik a Szentháromság tiszteletére készült. A harmadik,
a régi 210 font súlyú harangra új vaskoronát alkalmaztak.

A két új harang felszentelése 1925. június 14-én történt. A
Historia Domus a következõképpen írja le az ünnepséget:
„A szõdi és (más)vidékrõl idesereglett nagyszámú hívek körmenet-
ben mentek értük a falu alsó végén lakó Varga András gazda házá-
hoz, ahol a két harang stráfkocsira helyezve virágokkal gyönyörûen
fel volt díszítve. A harangokról fehér szalagok lógtak, melyeket me-
net közben 14 fehérbe öltözött földmíves lány tartotta, jobbról is
balról is 7-7 leány. Miután Krchnák János helybeli érd. esperes plé-
bános beszédet intézett a hívekhez a harangok jelentõségérõl és
helybeli földmíves dalárda egy szép éneket énekelt, elindult a me-
net Mária énekeket énekelve a templom felé. 
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A menetben részt vettek a helybeli tûzoltók egyenruhájukban, a
helybeli leventeegyesület, lovasbandérium és több ezernyi nép, köz-
tük a felsõgödi hívek is templomi zászlók alatt. 
Miután a templom északi oldala oldala mellé emelt pódiumra elhe-
lyezték a két harangot, a templomból kijött papi segédlettõl kísérve
Méltóságos és Fõtisztelendõ Dr. Hanauer István megyéspüspök Úr
megbízottja Matzenauer Oszkár pápai Prelátus-Kanonok Úr és a ha-
rangok elõtt megállt. Itt üdvözölte õt a község nevében Szirmák
László községi fõjegyzõ és felkérte, hogy szentelje meg a harango-
kat, azután pedig a szõdi plébánost, hogy vegye át gondozásba és
használatba a harangokat. Miután a pódiumon helyet foglalt a ha-
rangok mellett a két haranganya: Nemeskéri Kiss Gézáné és
Szirmák Lászlóné, Matzenauer Oszkár Prelátus Úr elõbb szép alkal-
mi beszédet intézett a hívekhez, azután megszentelte a harangokat.
Miután még Králicz József szõdi földmíves a pódiumon elszavalta
Inczédi Endre helybeli kántortanítónak alkalmi költeményét és a
földmíves dalárda elénekelt a kántor vezetése mellett két szép dalt,
a papság bevonult a templomba, ahol a Prelátus Úr assistentiás mi-
sét (több pappal) mondott. Mise alatt felhúzták a harangokat a to-
ronyba és felszerelték, s mise után nemsokára meghúzták. A sok
nép addig nem távozott a templomtól, míg csak meg nem húzták.
Elõbb egyenkint, azután összesen. Gyönyörû hangjuk és összhang-
juk teljesen megnyerte a hívek tetszését s a harangöntõnek elisme-
rését fejezte ki kitûnõ munkájáért.” 

1925-ben épült az iskola melletti kántorális kertben a kántorla-
kás 73 millió korona költséggel. Az építési költség a kivetett egyhá-
zi adóból, illetve a kegyurak, társkegyurak (Birodalmi Lovag Dr.
Floch Reyhersberg Alfréd, Nemeskéri Kiss Pál, Schäffer Bódog,
Szalachy Béla) támogatásából fedezték.

1931-ben december 7-tõl 13-ig missió volt Szõdön. Tartotta: P.
Bakács Lõrinc sz. Domonkos rendi atya Budapestrõl. Gyóntak és
áldoztak 1072-en, ebbõl 826 fõ felnõtt.  

1932. május 29-én történt a Levente Egyesület fehér selyembõl
készült zászlajának a templomban történõ ünnepélyes átvétele. A
zászlón – amely a keresztkút fölé lett elhelyezve – a nemzeti koro-
na és a leventék jelképe, egy fenyõgally volt, valamint a következõ
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szöveg: „Istennel, Királyért, Hazáért”. Alkalmi beszéde mellett a
zászlót Dr. Kornis Gyula Vác kerületi országgyûlési képviselõje ad-
ta át. A szentelési szertartáson résztvettek a szõdi és idetartozó gö-
di és szõdligeti leventék, parancsnokaik: Vitéz Székely Jenõ,
Adamecz Lajos és Tarnai Aladár vezetése alatt a szõdi és pusztai hí-
vek és vitézek, az elõljáróság Szirmák László fõjegyzõ vezetésével
és Varga István alezredes a Váci járás népgondozó és testnevelési
kirendeltség vezetõje. Az ünnepély után harangzúgás mellett kivo-
nultak a temetõbe, hogy megünnepeljék a háborúban elesett hõsök
emlékét. Székely Jenõ tanító és leventeoktató szép szavakkal ecse-
telte a nap jelentõségét, két levente és Králic József szõdi földmíves
elszavalta saját alkalmi költeményét. 

1933-ban 36 évi lelkipásztori munkálkodás után nyugalomba vo-
nult Krchnák János. A plébánia vezetését Bartoss Géza vette át, aki
a Historia Domusba a következõket írta: „A templomban a mise és
litánia elõtti népének magyarosítása volt az elsõ lépés a tót nyelv ki-
küszöbölése érdekében. Észrevétlenül magyar elõénekesek vették át
a vezetést és azóta a tót ima, tót ének megszûnt.” A rózsafüzér tár-
sulatok átszervezése is megtörtént, mivel addig tót titkokat kaptak a
tagok.

1935. szeptembertõl Zsíros Ferenc jezsuita atya az iskolában
Szívgárda alakítását tette lehetõvé.
A templomtornyot 1936-ban fedték be bádoggal 2100 pengõ költ-
séggel, mely közadakozásból gyûlt össze. A templom belsõ festése
is tönkrement, de Székely Jenõ tanító munkálkodása révén 1000
pengõ gyûlt össze, melybõl az oldalfalak és a lábazat festése meg-
oldódott. (Pengõ = 1927. 01. 01-tõl 1946. 08. 01-ig volt fizetõesz-
köz.)

1938 Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten (lásd Orbán
pápa szobra). 

1973-ban történt meg a templom külsõ renoválása. 1974 a temp-
lom és torony ablakainak cseréje. 1975-ben történt az orgona és
1977-ben a harangok villamosítása. 1978 a plébánia tetõszerkezet-
ének felújítása, 1979 ablakok cseréje, 1980 külsõ renoválás. 1981-
ben történt az új liturgikus tér kialakítása: szembe misézõoltár,
ambó, stb. 1983 a templomi kihangosítás megoldása. 
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1992 a mûemlék jellegû templom belsõ újra festése. 
1994 április 17. a templomszentelés 250. évfordulóján Keszthelyi

Ferenc megyéspüspök Úr ünnepi szentmiséje. 
1995 április 2-án harangszentelés történt. 

Az új harang felirata:
„Az I. és II. világháború idején elvitt harangok helyett készíttették
Szent Mária Magdolna tiszteletére a templom építésének és felszen-
telésének 250. évfordulóján a buzgó szõdi hívek Gombos Lajos ha-
rangöntõ mesterrel Õrbottyánban 1994 évben.” 

Még ebben az évben elkészült a templom elektromos riasztó-
rendszere.

1997 A temetõ kerítésének megépítése.
2000-ben a plébánia telkének téglafallal történõ bekerítése is

megtörtént.
2000. november 25-én a templom adott helyet a Millenniumi

zászló ünnepélyes átadásának (Dr. Szemkeõ Judit a Szociális és
Családügyi Minisztérium államtitkára, mint átadó – özv. Klein
Józsefné zászlóanya, mint átvevõ). 

A templom

A templom jellege: szabadon álló, keletelt, egyhajós, barokk
templom, homlokzat elé épített toronnyal. (1)

A templom külsõ leírása: A fõhomlokzat közepén félköríves bejá-
rat. A torony alatti bejárati elõcsarnok (narthex) mindkét oldalán fél-
köríves ülõfülke. A templom kapuzata füles keretelésû, zárókõvel.
Párkány, felette egyenes oromzat és a torony hosszú, felsõ szakasza
félköríves ablakkal. Egyenes párkány felett hagymasisak. Oldalhom-
lokzatai falsávokkal három részre osztva, ezekben egy-egy félköríves
ablak helyezkedik el könyöklõpárkánnyal. A hajónál keskenyebb
szentélye a nyolcszög öt oldalával zárul. A bal oldalon féltetõs sek-
restye kõkeretes ajtóval. A templom kiképzése a vele egyidõben épült
vácrátóti temploméval azonos.

A templom homlokzatán három kvalitásos (magas mûvészi érté-
ket képviselõ), XVIII. századi, fából faragott szobor volt elhelyezve,
melyek jelenleg a Budavári Palotában, a Nemzeti Galéria félemeletén
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vannak elhelyezve. A szobrok kõbõl faragott kicsinyített (4/5) kópi-
ái 1992. július 11-én kerültek vissza a templom homlokzatára. 

A három alakról a következõ adatok állnak rendelkezésre: Egy
fiatal férfi alakja található a bejárat feletti falfülkében, valószínûleg
Szent János apostol és evangélista. Ettõl jobbra illetve balra egy-egy
szakállas férfi, vélhetõleg Szent Péter és Pál apostolok. Egyes iro-
dalmi források a fentiekkel ellentétben az egyik kar nélküli szobor
alakjában Mózest vélik felfedezni. Az eredeti szobrok készítõje id.
Strecius János (?) a Felvidékrõl, Lõcsérõl származó szobrász, 1700
körül alkotta meg õket hársfából. A Múzeumban jelenleg rongált ál-
lapotban, megrepedezve, általában karjukon sérülve láthatók. A sé-
rülések, hiányosságok oka elsõsorban az idõjárási viszontagságok-
ban keresendõk, mivel a szobrok méreteik miatt csak felsõtestükkel
elõre döntve fértek el a kisebb méretû fülkékben. Valószínû, hogy a
pest-lipótvárosi kápolnából érkeztek Szõdre, amikor azt lebontot-
ták. Szõdrõl 1957-ben a váci Felsõvárosi Plébániára kerültek gyûj-
teményi megõrzésre, majd innen  a Nemzeti Galériába, bár felme-
rült a szõdi templom belsõ terében történõ elhelyezés lehetõsége is. 

A templom belsõ leírása: Háromszakaszos hajó, egy-egy heve-
derívvel választott csehsüveg boltozattal. A boltozatok festettek, té-
májukat tekintve a betlehemi jászol, a szentlélek eljövetele és az
utolsó vacsora látható. Falát toszkán (a dór oszlopfõ egyszerûsített
változata) fejezetes pilaszterek (falból kiugró pillérek) tagolják két-
részes párkánnyal. Mindkét oldalon három-három mennyezetig érõ
fülke. Két erõteljes toszkán oszlopon álló karzat, rajta található az
orgona, lent három, félköríves nyílás, mellvédje középen elõreível.
Félkörös diadalív, rajta a következõ felirat: „Glória In Excelsis
Deo”, azaz Dicsõség a magasságban Istennek. A nyolcszög öt olda-
lával záródó szentélyt a gótikus szentélyboltozás átalakítására emlé-
keztetõ fiókos dongaboltozat fedi, mélyen lenyúló, pilaszterekre rá-
futó hevederívekkel. A bal oldalon füles keretelésû sekrestyeajtó
látható.

A templom mai fõoltára 1904-bõl származik. Az oltár helyén ko-
rábban nagyméretû olajfestésû Mária Magdolnát ábrázoló oltárkép
volt látható, melyet az egyházközség 1926-ban Dr. Hanauer István
püspök kérésére a váci Szemináriumnak ajándékozott. (2)
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A templom berendezési tárgyai közül ki kell emelni két XVIII.
századi barokk faszobrot. 

Madonna: (Család Királynéja) Szûz Mária-szobor, piros ruhájú,
kék köpenyes, 106 cm magas, festett szobor. Kinyújtott bal karja te-
nyerén a gyermek Jézust tartja. Az 1990-es évek közepén került res-
taurálásra. Képeslap készült róla. (3)

Angyal-szobor: Repülõ mozgású, szárny nélküli angyal (?), vál-
láról a bal oldalon végig  kék színû, aranyozott díszû és rojtú drapé-
ria omlik le. 2000-ben került vissza a templomba restaurált állapot-
ban. (4)

Egyéb tárgyak a templomban:

Szószék: anyaga fa, stílusát tekintve rokokó. Feljárata a sekres-
tyébõl nyílik, mellvédje levéldíszes volutákkal (csigadíszekkel) há-
rom részre osztott, a középsõn Magvetõt ábrázoló dombormû, mely
kísértetiesen hasonlít a XIX. század végén helyi kegyúr nagytanyi
és zalacsi Szalachy család címerére: kék mezõben zöld földön vö-
rös ruhás és fehér mantikával (átalvetõvel) övezett férfi jobbjával
földre magot vet, melyet röpködõ madarak vesznek körül, baljában
pedig kardot tart (a címer Szõd, Petõfi u. 10. szám alatti 1872-ben
épült kúria homlokzatán látható).
A baldachinon (hangvetõn) váza, mellette a négy evangélistát szim-
bolizáló szobor. Az angyal (ember) Mátét, az ökör Lukácsot, az
oroszlán Márkot, a sas Jánost ábrázolja. 1761-ben vették 39 forin-
tért. (5)

XX. századi szobrok: Pieta (Hétfájdalmú Szûz), Jézus-szíve,
Fatimai Szûz Mária, Szent Antal, Szent József.

A templom jelenleg jobb oldali utolsó padjának hátlapján a kö-
vetkezõ vésett latin felirat található: 
„CULTUI DIVINO DEDICARUNT SELLAM (SELLAH?) HANC
JOSEPHUS MAJERFY CUM CONJUGE SUA ANTONIA ANNO
DOMINI 1808.”  
Azaz: „Isten tiszteletére ajánlották fel ezt az ülõhelyet Majerfy Jó-
zsef, feleségével Antóniával az Úr 1808. esztendejében.”
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Ez a pad tehát a Majerf(f)y család fenntartott padja volt a Szalac-
hy család padja mellett, régen a templomban elõl voltak elhelyezve.
Abban az idõben az egyház és a templom támogatói még részesül-
tek ilyen kiváltságban (továbbá lásd a szószéken a Szalachy címer
mását).

Mayerffy József (1776-1824) ekkor a közigazgatásilag Szõdhöz
tartozó Göd-puszta bérlõje volt, ahol juhot tenyésztett és komlót ter-
mesztett. Annak a Mayer Ferencnek volt leszármazottja, aki Bajor-
országból áttelepült híres budai serfõzõ mester volt. A család ren-
delkezett az egyik legnagyobb magyar szõlõbirtokkal, Csörög-
pusztán lótenyésztéssel és szõlõtermesztéssel is foglalkoztak. Õ ma-
ga a Pesti Serfõzõ céh tagja, felesége Speckner Antónia volt. A
majéri-szõlõk dûlõnév a mai napig õrzi nevét.

Az orgona diszpozíciója a következõ:
Manuál (c-f3), principál 8', salicionál 4' (= oktáv 4'!), mixtúra 3 sor
22/3, bocdon 8' (fa-sípsor), flanta 8' (= salicionál, kónikus fém-síp-
sor), flauta min. 4' (fa-sípsor) fedett, de c1-tõl nyitott, melyet Kulk
Mátyás készített Pécsett 1899-ben. Felirata: „Traverz Funda”, azaz
„keresztezett alapzat”.
Pedál (c-f 12 hang), subbass 16', oktávbass 8' – mindkettõ fa-sípsor.
Az orgona mechanikus traktúrájú, csúszkaládás hangszer, a kornak
megfelelõen. Ismeretlen mester a játszóasztalba egy 8'-as harmóni-
um sípsort épített a századforduló (?) táján.

A manuál- és pedálszélládában magyar, illetve német nyelvû fel-
irat hirdeti: „Építette Komo(r)nyik Nándor az 1868-ik évben”. Egy
az orgonában található felirat szerint „Rátóthról Szõdre hozatott
1901-ben”. Az Országh orgonaépítõ gyár telepítette Szõdre. Javítás-
ról található feljegyzés még 1903-ból.

Az orgonának 456 darab sípja van. A sípanyag (leszámítva a
„Flauta min.” regiszter sípjait c1-tõl és az elsõ világháború idején
elrekvirált homlokzati sípokat) teljesen eredeti állapotban van.
A hangszer hangolása egy egész hanggal magasabb a normál „A”
hangnál.

A szõdi templom kapuja elõtt, annak  bejárati lépcsõfokában –
egészen 1954-ig – két XI-XII. századi palmettás kõ (pálmalevélre
emlékeztetõ díszítésû) feküdt. 
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A kövek másodlagosan kerültek beépítésre. A kövek 1954-ben a
Szépmûvészeti Múzeumba, majd a 80-as években Magyar Nemzeti
Galériába kerültek. Anyaguk édesvízi mészkõ. A faragott, össze
nem illõ, de eredetileg egyetlen 220-260 cm hosszú, 90 cm széles,
21 cm vastag lapot alkotó kövek közül a nagyobbikon 6, a kisebbi-
ken 3 palmetta látható. Lokalizálásukra azonban nincs elég adat.
A helybeli származás talán a legbizonytalanabb. Valószínû, hogy az
elsõ váci székesegyház oltárának lábazata lehetett, vagy az 1074-
ben alapított mogyoródi egykori bencés monostor templomának
romjaiból hurcolták ide (ahogyan a mai, barokk templom építõkö-
veinek egy részét is). Mindenesetre a XI. század faragott díszeinek
szerény emléke, amely az õsi egyházmegye egyik legelsõ templo-
mát díszítette.
A templom apszisa mögött található a Csörögbõl (szõlõhegyrõl)
ideszállított Szent Orbán pápa szobra.
A szobor talapzatának feliratai a következõk:

„FECIT. 
HILDEGARDA DE ISTVÁNFI 

ANNO MDCCCXXXVIII.
FIERI CURAVIT 

FROF. EUGENIUS DE
CZETTLER

REGIUS HUNG. SECRETARIUS
CONSILIARIUS

SANCTE URBANEORA PRO
NOBIS

IN MEMORIAM ANNI
EUCHARISTICIET

ANNI JUBILAEI SANCTI
STEPHANI REGIS.”
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Orbán pápa szobra a templom 
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azaz
„KÉSZÍTETTE

ISTVÁNFI HILDEGARD
AZ 1938. ÉVBEN. KÉSZÍTETTE
CZETTLER JENÕ PROFESSZOR

MAGYAR KIRÁLYI TITKOS TANÁCSOS.
SZENT ORBÁN KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.

AZ EUCHARISZTIKUS ÉV 
ÉS SZENT ISTVÁN JUBILEUMI ESZTENDEJÉNEK 

EMLÉKÉRE.”

A szobor készítõje Istvánffy Hildegard, az elsõ magyar kõszob-
rásznõ. A szobrász 1902-tõl 1971-ig élt Budapesten. Katolikus taní-
tóképzõt végzett, majd a Képzõmûvészeti Fõiskola növendéke,
Lyka Károly, Bory Jenõ, majd Kisfaludi Strobl Zsigmond tanítvá-
nya. Szobrászi fõmûveként tartják számon Orbán pápa szobrát, me-
lyet több irodalmi forrás is megsemmisültnek hisz. Az alkotás meg-
rendelõi valami derûs figurára gondoltak, azonban a szobor a teljes
pápai ornátusban, tiarával a fején, baljában a hármas kereszttel eme-
li kezét áldóan a termés fölé, arca szinte sámánisztikus erõvel ûzi el
a gonoszt, az ártó késõ tavaszi fagyokat. A szobor talapzatának la-
tin feliratából megállapítható, hogy alkotója az 1938-as budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából készítette. A szobor
anyaga kemény mészkõ. Ideszállításakor hiányos volt karja, orra,
feliratos posztamense (talapzata) melyet a restauráláskor, 1987-ben
Rákos Péter és Sütõ József pótoltak. A kezébõl hiányzó pápai ke-
resztet az egyházközség megrendelésére egy ötvös mester készítet-
te el. I. Szent Orbán ünnepe május 25. A vincellérek (szõlõterme-
lõk) patrónusa, segítségét kérik fagyveszélyben. 

A plébánia

Az egyházmegyéket a megfelelõ mûködés miatt részekre, plébá-
niákra kell osztani. A plébánia nem csak épületet jelent (lásd paró-
kia), hanem jelenti az egyházközséget is, mint jogi személyt. 
Az egyház szó történelmi szinonimái: szentegyház, synagóga,
ecclesia.
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A szõdi plébánia a kálvinistáktól visszaszerezvén 1716-18-ban
lett újra megszervezve Hartyán, Bottyán és Dunakeszi fiókegyhá-
zakkal. Késõbb Váchartyánba helyezték át (akkor Szõd is filiává lett)
s csak késõbb, 1740-ben önállósította ismét gr. Grassalkovich Antal.
1783-ig a csomádi evangélikusoknak nem volt lelkészük, ezért a ke-
resztelési, temetési és esketési stólákat a szõdi plébánosnak fizették.
1923-tól Vácrátót Õrszentmiklóssal együtt önállósult.

Alsógöd közigazgatásilag Szõdtõl, mint korábbi villatelepe
1914-ben önállósult, de községgé csak 1921-ben alakult. Alsógöd
lakói 1905-ben indították a templom építését szolgáló gyûjtést. Ká-
polna-alapot hoztak létre, melyet vallásalapi segéllyel is bõvítettek.
Az építkezéssel 1908-ban készültek el. 1924-ben már Alsógödön is
önálló egyházközségi- képviselõtestületet találunk.
A mai Alsógöd része – csak az  1945-ben hozzácsatolt – a valami-
kori Göd puszta is, ahol a Nemeskéri Kiss család tulajdonát képezõ,
Mária oltalma tiszteletére nyilvános kápolnát tartottak fenn.

Felsõgöd lakosai 1911-ben harangot vásároltak. 1917-ben Temp-
lomépítõ Bizottságot hoztak létre. 1918-ban templomalapot létesítet-
tek. 1919-ben kihelyezett kápolnát találunk itt. 1920. augusztus 20-
án tábori misét tartottak a templom építésére. A templom 1924-ben
készült el. Felsõgöd 1927-tõl önálló plébánia, Historia Domusát
1923-ban kezdték írni, mely magába foglalja az 1906-os telekparcel-
lázással kapcsolatos eseményeket is.  

Szõdliget (korábbi nevén: Szõdrákos) 1930-tól lett külön egy-
házközség, mivel eddig az ideig a Szõdi Egyházközség filiája volt.
1929 május havában kaptak a püspöktõl egy új 77,5 kg súlyú haran-
got, melyet vasállványon helyeztek el, mivel templom csak késõb-
biekben lett építve. Ez a harang egyike volt azon 15 db-ból, amelyet
Ausztria recompensatio címen Magyarországnak visszatérített. 
Krchnák János szõdi érd. esperes plébános szentelte meg 1929. jú-
nius 2-án. Amíg a templom fel nem épült a piactéren fakeresztet ál-
lítottak vas korpusszal. Az 1919-ben Hegedûs János és neje által
ajándékozott kápolna helyébe a szõdligeti templomot 1932. április
18-án kezdték építeni, részben a szõdi hívek közadakozásából,
mintegy 37.000 pengõ költséggel. A település 1950-tõl önálló köz-
igazgatásilag. 
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Történetírás

Az szõdi egyházközség utolsó Canonica Visitaciója (a püspök
ellenõrzõ látogatásának bejegyzése) 1828-ban volt, melyet a plébá-
nia levéltára is õriz.

A Historia Domus (az egyházközség írott története) 1740-ben
kezdõdik. Sajnálatos módon a legkorábbi bejegyzések idejébõl 6-7
lap több évtizede barbár módon kiollózásra került, mely lapok sor-
sa, illetve helye ismeretlen! Vélhetõen szakavatott kezek mûve a
rongálás, mivel egyes publikációkban megjelent adatok máshonnan
nem származhattak, csak ebbõl a forrásból. 
1897. március 1-tõl magyar nyelven íródik, addig latinul jegyezték
le a históriát. 

Anyakönyvek
Az anyakönyvezés Magyarországon a XIX. Egyetemes Zsinat,

azaz a tridenti zsinat (1545-1563) rendeletei alapján indult meg.  Az
anyakönyvek hivatalos nyelve egészen 1836-ig a latin volt (kivétel
a protestáns egyházak). Szõdön 1836. szeptember 1. és 1850. de-
cember 31. között az anyakönyvezés magyar nyelven folyt. 
A magyar szabadságharc bukása után az osztrák vezetés eltörölte az
anyanyelv használatát és újra a latin lett a hivatalos nyelv. Ennek az
állapotnak az 1867-es kiegyezés vetett véget. Ekkortól a Monarchia
magyarországi területén ismét magyarul vezették az anyakönyve-
ket. Szõdön a magyar nyelvû anyakönyvezés 1870. január 1-tõl in-
dult újra.  

Az állami anyakönyvezés 1895-ös bevezetését megelõzõen
Szõdön, az egyházi feljegyzésekben az alábbi idõpontokig lehet
visszamenni az idõben:

– születési anyakönyvek, úgymint kereszteltek könyve: 1740-tõl,
– házassági anyakönyvek, azaz házasultak könyve: 1757-tõl,
– halotti anyakönyvek: 1757-tõl állnak rendelkezésre.

Az anyakönyvi  nyilvántartásokban meg lehet találni a tõsgyöke-
res szõdi családok nevét és a pusztákon lakókét egyaránt, mely ada-
tok alapján családfakutatás (genealógia) végezhetõ. 
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Ennél régebbre visszanyúlni a történelemben már csak azon neme-
si családoknál kecsegtetne sikerrel, amelyeket a történetírók, udva-
ri krónikások érdemesnek tartottak megemlíteni, vagy akik a szom-
szédsággal elõszeretettel perlekedvén a bírósági iratokban nyomo-
kat hagytak maguk után az utódok számára. 
Szõdi jobbágyok általában csak tanúként lettek beidézve a bíróság-
ra, így a periratok sem nyújthatnak átfogó képet a lakosokról.
Az anyakönyvekben 1847-ig a hónapok a régies elnevezéssel voltak
jelölve: Boldogasszony hava (január), Böjtelõ hava (február), Böjt
második hava (március), Szent György hava (április), Pünkösd ha-
va (május), Szent Iván hava (június), Szent Jakab hava (július), Kis-
asszony hava (augusztus), Szent Mihály hava (szeptember), Min-
denszent hava (október), Szent András hava (november), Karátson
hava (december).

(Megjegyzés: 1894. december 9-én szentesítette a király, Ferenc József a kötelezõ
polgári házasságot bevezetõ 1894. évi XXXI., és az állami anyakönyvekrõl szóló
1894. évi XXXII. törvénycikkeket.) 

Könyvtár
A templom és parókia építésén kívül I. Gr. Grassalkovich Antal

stabil, gazdasági-anyagi háttérrel, ill. a plébánia számára állandó jö-
vedelem biztosításával is hozzájárult az egyházközség fejlõdéséhez.
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A fõúr a szükséges felszereléssel is ellátta, sõt a bagi, gödöllõi, isa-
szegi, máriabesnyõi plébániákhoz hasonlóan kisebb könyvtárakat,
valamint az uralkodó ház tagjait, egyházi elõkelõségeket ábrázoló
portrékat is adományozott (ilyen kötetek pl.: Annus Apostolius
MDCCLIX, Missale Romanum MDCCLXXVI, stb.). Az egyház-
község ezen értékes könyvei a Váci Püspökségen kerültek elhelye-
zésre. 
A plébánián található a volt kegyúr, Nemeskéri Kiss Gézát (1886-
1974) máltai lovagi öltözékben ábrázoló festmény is. 

A plébánia épülete

Gr. Grassalkovich Antal (1694-1771) koronaügyész birtokszer-
zésével együtt templomépítõ tevékenysége is lendületes volt.
Templomépítészetének egyszerre sajátja, a szellemi-történeti tradí-
ciók, a katolicizmus folytonosságának tisztelete és a hitélet új idõ-
vel hagyománnyá nemesülõ helyszíneinek megteremtése. A temp-
lomok építésének természetes velejárója az egyházszervezõi munka
kiteljesedése és Isten hajlékainak megépítését kísérõ parókiák, így
köztük a szõdi emelése.

A plébánia emeletes épülete a kert felõl
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A szõdi templom építtetõje I. Grassalkovich Antal 1771-ben halt
meg. Ezért az õ elképzelései alapján fia, II. Antal idejében nemes
terveinek  végrehajtójaként özvegye, Klobusiczky Teréz építtette a
szõdi emeletes parókia épületét 1778-1781 között. 
A copf (vagy másnéven késõbarokk, – a nyugtalan, lobogó barokk
kései, kiegyensúlyozott irányzata) stílusú plébániaház mûemlék jel-
legû, zárt sorú, téglalap alaprajzú, egyemeletes épület, mely a temp-
lommal szemben épült. Négytengelyes fõhomlokzatán kettõs övpár-
kány választja el a földszintet az emelettõl. 
Az utóbbi falsávokkal négy részre van osztva. Ezekben és a föld-
szinten négy-négy, szalagkeretes ablak. Az emeleti ablakok felett a
széles szemöldökpárkányok a fõpárkányhoz csatlakoznak. Oldal-
homlokzatai övpárkánnyal választva, két szalagkeretes ablakkal.
Udvari homlokzata elõtt korlátnélküli lépcsõfeljárat. Egy övpár-
kánnyal választott homlokzata négytengelyes, szalagkeretes abla-
kokkal. A másodikban szegmentíves, dísztelen kapuzat. A földszin-
ti ablakokon bújtatott rács. 

Belsõ tere a Historia Domus leírásának megfelelõen: „in tractu
inferiori habet cubilia tria, cellarium culinam et dispensam, in  trac-
tu autem superior cubicula quinque”, azaz „az alsó térségben van
három hálóhelyiség, éléskamra, konyha és ételkiosztó, a felsõ tér-
ségben pedig öt hálószoba.”
A helyiségek részben boltozatosak. 

A temetõ

A temetõ egyházközségi kezelésben áll. A falunak vélhetõen ré-
gi temetõje is volt a mostanit megelõzõen, de arról adat nem áll ren-
delkezésre. Azt, hogy ez a temetõ mikortól van használva, eddig
nem sikerült megállapítani. Itt nyugszanak a falu nem katolikus val-
lású lakosai is, többek között megtalálhatjuk a Deutsch, Hirschfeld,
Kohn családok sírjait is.

Gödi Almanach134

tördelés 111-142.qxd  2003.11.04.  9:20  Page 134



Kegyúri családok a temetõben

A Szalachy család több tagja a temetõben nyugszik. 
A családi sírok feliratai a következõk:

„nagytanyi és zalachy Szalachy Antalné szül. Schandl Terézia
élt 78 évet, mh.: 1887.01.20.

id. Szalachy Sándor élt 65 évet
mh.: 1901.09.24.

id. Szalachy Sándorné sz. Kurcz Júlia
élt 65 évet mh.: 1908.12.24.

Szalachy György és József
Ifj. Szalachy Sándor

Honv. huszár százados élt 46 évet
mh.: 1911.12.20.

Szalachy Pál 1911-1993
Szalacsy Zsigmond szül.: 1866.12.07. mh.: 1867.05.10.”

„Nagytanyi és Zalacsi Szalachy Béláné
sz. Vargyasi báró Dániel Anna

1883-1987”

„Vargyasi báró Daniel Gábor 1852-1918”

† † † † †
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„Nemeskéri-Kiss család
Pál 1856-1928

Pálné 1863-1936
Sándor 1882-1957

Sándorné 1880-1945
Béla 1919-1945

János 1927-1937”

† † † † †
Még egy érdekes síremlék található a temetõben, melynek felirata

a következõ:

„LIPOVNOKI
LIPOVICZKY JOSEF

EMLÉKÉRE
EMELI ÖZVEGYE

MAYERFFY MÁRIA
MEGHALT 1860. OKTÓBER 3.

ÉLETE 55 ÉVÉBEN”

A sírkövön a család vésett címere is látható (medve, két katona, fa). 

Keresztjeinkrõl...

A templom jobb oldalán lévõ kereszt a XX. század közepéig a
templom elõtt volt látható, mint azt a korabeli fotók is tanúsítják.
Floch-puszta
Felirata: „Isten dicsõségére emelték 1910. augusztus 20. B(irodal-
mi) Lovag Floch Reyhersberg Alfréd (...) uradalmi cselédsége, tisz-
tikara és környékbeli hívõk (?) adományaiból (...)”  
(...) = a szerk. megjegyzése: több helyütt már olvashatatlan a felirat.
Dózsa György út – Ady Endre utca sarkán
Felirata: „Isten dicsõségére emelte Kelemen Mihály és neje
Barankó Verona az Úrban 1928.”
Banáti-kereszt: egyszerû pléhkrisztus.
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A csörögi kápolna

Csörög település a Szõdi Mária Magdolna Egyházközség filiája
(részegyháza).  A településrészen található kápolna titulusa: Szt. Je-
romos, Szt. Kristóf és Boldog Vácz remete.

A kápolna kifejezés a latin capella, azaz köpeny szó kicsinyített
alakja. A kápolna egyházjogi értelemben olyan templomot jelent,
amely nem teljes jogállású plébániatemplom. 
A kápolna építésének története a következõ:
A kápolna tervezõje: Holnapy Dénes Márton. 

1992. június 21. alapkõletétel 

PRO MEMORIA

„Az Úr 1992. esztendejében, június 21-én, évközi 12. vasárnapon,
a Mi Urunk Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén,

II. János Pál pápa uralkodásának 14. esztendejében
Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök Úr 

kormányzásának 1. évében, az õ megbízásából
Dr. KATONA ISTVÁN

váci segédpüspök Úr
a templom alapkövét megáldotta 

és abban a következõ okmányt helyezte el.
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A Szõdi Plébániához tartozó Csörög község katolikus hívei ma-
gánházaknál vettek részt eddig szentmiséken. Néhány évvel ezelõtt
az akkor még termelõszövetkezeti tulajdonban lévõ területbõl Ge-
deon József szõdi plébános a jelen telket megvásárolta, abban a re-
ményben, hogy ez késõbbi templomépítéshez területül szolgál.

A csörögi hívek közremûködésével a telket az elvadult bozóttól
megtisztították, körülkerítették: azon keresztet helyeztek el és Ma-
rosi Izidor megyéspüspök Úr engedélyével havonta „tábori misén”
vettek részt.

A templom tervezésével Holnapy Dénes okl. építészmérnököt
bízta meg a plébános. E tervek egyházi jóváhagyása után Pálos Fri-
gyes hatvani prépost, plébános közvetítésével egy magát megnevez-
ni nem kívánó balassagyarmati hívõ nagylelkû ajándéka biztosítot-
ta a templomépítés megkezdéséhez szükséges összeget.

Az elkészült tervek alapján az alapokat, 1991. nyarán tették le
Doknár József kosdi kõfaragõ mester vezetésével. Az alapok ásásá-
nál a hívek társadalmi munkával vettek részt.

A templom névadó szentjei: Szent Jeromos, Szent Kristóf, Bol-
dog Vácz remete.

Miután Holnapy Dénes a gödöllõi Premontrei Priorátusban meg-
kezdte szerzeteséletét, a templom további mérnöki munkájára az
Óbudai Alkotó Közösség vezetõje: Ferencz István építész kapott
megbízást.

„Bízva a Gondviselõ Isten segítségében és a templom elkészül-
tét szívükön viselõ hívek áldozatkészségében helyezzük el ezt az
okmányt a templom alapfalában, másodpéldányát pedig a Szõdi
Plébánia irattárában, abban a reményben, hogy a megkezdett temp-
lomépítést Isten dicsõségére és a csörögi hívek üdvösségének szol-
gálatára be is tudjuk fejezni.”
A kápolna építésének további mozzanatai:

1994. április 14-én helikopter vitte a gödi Piarista Szakmunkás-
képzõbõl az elkészített tetõszerkezetet a kápolnára. 

1995. július 15-én Keszthelyi Ferenc megyéspüspök szentelte fel
a kápolnát.
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A templom (kápolna) épületének rövid leírása a következõ:

A Szõd községhez tartozó Csörög területén, a település kül-, és
belterületének határán épült. (a szerk. megjegyzése: Az építés ide-
jén Csörög még Szõd községhez tartozott, mint településrész.) A
templom fõ tömege a közösségi tér, amely az alárendeltebb helyisé-
gek fölé magasodik. A templom fõbejárata az épület ÉNY-i hom-
lokzatán van. A terep adta lejtés miatt néhány kõlépcsõ vezet a ka-
puhoz. Az elõtérbõl nyílik a raktár és a hittanterem. Az elõtérbõl a
templom nagy belmagasságú részébe egyenes záródású boltozaton
át juthatunk. Kb. 200 ember befogadására képes, ebbõl 70 az ülõ-
hely. A kápolna DK-i oldalánál található a szerény méretû paplak.
A fõtér megvilágítása két – nagy magasságban elhelyezett kör, és
két félkör ablakon át történik. A külsõ felmenõ falazat Naszálykõ
burkolást kapott. Az épület egy része urnás temetkezési helyként alá
van pincézve. A tetõfedés anyaga karcolt rézlemez. A helyiségjegy-
zék a következõ: templomtér (95,5 m²), hittanterem (24,2 m²),
gyóntató (3,5 m²), raktár (3,6 m²), elõtér (1 m²), fõzõfülke (6 m²),
fürdõ (5,1 m²), szoba (10,4 m²) összes alapterülete: 149,3 m².

A kápolna névadó szentjei

Szent Jeromos
Szent Jeromos egyházatya, ünnepe: szeptember 30.

Élete: 347-ben Dalmáciában született. Rómában tanult, 366-ban ke-
resztelkedett. Remeteként is élt, késõbb pappá szentelték. A Szent-
írás majd minden könyvének szövegét eredeti nyelvbõl lefordította,
ezzel megteremtette azt a latin nyelvû alapszöveget, melyet Vulgata
néven máig is használ az egyház. 419-ben húnyt el.
Patronátus: tanítók, fordítók, teológusok, tudományos egyesületek.

Szent Kristóf
Szent Kristóf vértanú, ünnepe: július 24. Nevének jelentése: Krisz-
tus hordozó
Élete: A III. század derekén lett vértanú. A róla szóló legendák tel-
jesen elfedték a történelmi alakot, ezért pontos életrajzi adatok nem
állnak rendelkezésre. 
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Patronátus: gépjármûforgalom, keresztény ifjúság, hajósok, fuvaro-
sok, zarándokok, utasok, orvosok.

Boldog Vácz remete
A Boldog Özséb által alapított egyetlen magyar szerzetesrend,

a (pilisi) pálosok szentéletû tagja, aki a Hetey-ek kitûnõ nemesi
nemzetségébõl származott, s megszökött otthonról a visegrádi erdõ-
be, ahonnan átvándorolt a váczi erdõk vidékére. E remetét, akit
„Vatus”-nak is hívtak (Vates latin szó, és jóst jelent), Szent László
igen kedvelte, hisz õ volt az, aki megjósolta a mogyoródi csata ki-
menetelét Géza vezérnek 1074-ben. A legenda szerint Vác(z) váro-
sa róla kapta nevét. Boldog Vácz remete imádságos tevékenysége a

váci Hétkápolnától a csörögi vidékre is kiterjedt.

A régi csörögi kápolna

A régi csörögi kápolnát (titulusa a Szent Kereszt felmagasztalá-
sa volt), amely napjainkban már nem létezik, Majsai János váci ura-
sági juhász építtette. Az említett juhász egy köcsög aranyat talált a
Kígyós-hegyen (vagy másnéven Kiós-hegyen), és ezért hálából, „az
Istennek kegyelmébõl szerzett” vagyonából, a jelenlegi vácrátóti
vasútállomással szembeni Kígyós-hegy elõtti mezõn – ahol koráb-
ban egy feszület és harangláb állt – 1081 forint költséggel felépíttet-
te az említett kápolnát. 1820-ban írta kérvényében: „Hogy nehéz ké-
zi munkánkat Istennek áldása kövesse és szõllõmíves Társaimnak is
ájtatos szándéka teljesedhessék (...) Istennek dicsõségére egy Ká-
polnát építeni és azt a belsõ megkívánhatóságokkal is fölékesíteni
magamban eltökéllettem, avégre hogy abban olykor olykor, a mi-
dõn tudni illik Szerzetes Papok ottan megfordulnak Szent Mise
szolgáltassék, s a kívül nyaraló munkás keresztény ember Istennek
áldásáért buzgóbban könyöröghessen.” 

A kápolna „conserválását” a földesuraság és a szõlõket bíró vá-
ci lakosok vállalták. A kis kápolna a második világháború során sú-
lyosan megsérült, helyreállítása nem történt meg, és mivel igazi
gazdája sem volt, magára hagyottan elpusztult. 1958-ban még állt a
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tornya, és látható volt a homlokzata, mára azonban már a romjai
sem maradtak meg.
A kápolna belsõ terét díszítõ képek közül az oltárkép (amely vélhe-
tõleg a kincset megtaláló juhászt és családját ábrázolja) jelenleg a
vácrátóti katolikus templomban található.

Szõd község plébánosai

Márton pap 1332-1337
Aradi Ignác 1740-1743
Alberti Jakab 1743-1749
Szabó Benjamin 1749-1753
Perneki Ferenc 1753-1755
Kerbelyi Lõrinc 1755-1757
Rehák Antal 1757-1759
Fejérpataki Lõrinc 1759-1897
Krchnák János 1897-1933
Bartoss Géza 1933-1956
Delia István 1956-1971
Antal József 1971-1984
Gedeon József 1984-

Köszönettel tartozom Gedeon József plébános úrnak minden segít-
ségéért, Fila Lajos nyugdíjas plébános úrnak a latin szövegek
szakszerû fordításáért és Szabados Ferenc úrnak a mûvészi fotó-
kért.  
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HORVÁTH LAJOS

Göd és a Pest-Vác postaút 
a XVIII. században

I. Lipót Magyarországon és a hozzákapcsolt részeken az összes
postát örökölhetõ hûbérként adományozta Paar Károly Józsefnek,
az osztrák tartományok örökös fõpostamesterének és öccsének Paar
József Ignácnak és a fiú utódaiknak 80 ezer forintos követelésük ki-
egyenlítése fejében.

A török kiûzése után, 1690-ben azonnal megindult a magyaror-
szági postaszervezet kiépítése. A Rákóczi-féle szabadságharc lehe-
tetlenné tette ezt a Habsburg postaszervezetet és helyére a kuruc pos-
tát állította, amelyik szervezett postautjaival elkerülte vidékünket.

A szatmári béke, 1711 után a Paar család ujjászervezte a hazai
postát, de 1722-ben a király visszaváltotta a családtól a posta-regá-
lé jövedelmet, tulajdonképpen államosította azt, bár a Paar család
férfi tagjai továbbra is magas postatisztségeket töltöttek be.
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A Pest-Vác postaút a pestis idején

A postautak sugarasan ágaztak szét Pest-Budáról a Kárpát-me-
dence egészét behálózandó, ez hazánk páratlan természeti egységé-
bõl is következett. Ezek között is az egyik korán megszervezett fon-
tos út volt a Pest-Vác, illetve a Vác-Pest postaútvonal szakasz.
Az 1738-1741-es pestis járvány az alig kiépült postaszervezetet a
megsemmisülés szélére sodorta. Buda 1739-ben annyira pestis súj-
totta város volt, hogy a Helytartótanács 1739. május 14-én el is ha-
tározta, a postaszolgálatnak el kell kerülnie Budát. A Dunától kelet-
re menõ posta új fogadó állomása Dorog helyett Szob lett, Szobról
azután Vác felé lehetett továbbítani a küldeményeket.1

A Helytartótanács azonban 1739. május 24-én úgy döntött, hogy
Buda helyett Dunakeszi legyen a postaállomás és innen fognak in-
dulni a futárok Felsõ-Magyarország felé, azaz Göd pusztán keresz-
tül.2

Néhány hét múlva azonban kiderült, hogy a megyeri komp nem bír-
ta a szokásos forgalmat és a postaszolgálatot is ellátni, ezért 1739
június 19-én az uralkodó mandátuma elrendelte, hogy ismét munká-
ba kell állítani a Szentendrei kompot, amelyik korábban Dunakeszi
és a Szentendrei sziget csúcsa alatt közlekedett, most kizárólag a
postaszolgálat érdekében. A vármegye ez ellen foglalt állást, mire
az uralkodó 1739. július 3-án megtiltotta, hogy a tervezett Dunake-
szi – Szentendrei-sziget csúcsa – Békásmegyer útvonalat megvál-
toztassák.

Ugyanakkor elrendelte, hogy a hajókat nem szabad Vácra been-
gedni, hiszen a váltás helye Kisvác, amelynek megfertõzése ve-
szélybe sodorhatná a váci postaszolgálatot.3

A járvány tovább tombolt, és a dunakeszi postamester augusz-
tusban azt kérte PPS vm. Hatóságától, hogy elmenekülhessen Vác-
ra, mert Dunakeszi fertõzött hely lett. A közgyûlés 1739. augusztus
25-én eleget tett a kérésnek és engedélyezte, hogy Vácott a Zöldfa
nevû külsõ kocsmában szervezze meg lakását.4

A budai postamester jelentését 1739. szeptember 15-én tárgyal-
ta a vármegye közgyûlése, mely szerint Dunakeszin teljesen uralko-
dik a járvány. 
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Szeptember elsõ felében meghalt Dunakeszin a postahivatalban egy
füstölõ komisszárius, a holttestét egy jégverembe dobták és náddal
fedték be. A budai bizottság kérte a vármegyét, hogy biztosítson
megfelelõ helyet a postaállomány számára és a jégvermet gyújtassa
fel.5

Közben megérkezett a kancellária levele, mely elrendelte, hogy
a dunakeszi postaállomást helyezzék Monostorra a községházába,
és a füstölõ komisszáriust az azzal szomszédos parasztházba. Ez
megtörtént.6

A vármegye közgyûlése 1739. november 2-án kénytelen volt el-
utasítani a budai postamester követelését, aki Monostorról más
megint költözni akart Kalászra és új kompot is követelt. A várme-
gye szerint a postamester Budáról Dunakeszire, onnan Szentendré-
re, majd a monostori serfõzdébe költözött és nyomában mindenhol
kiütött a pestis.7

A járvány enyhülni kezdett, ezért a megyegyûlés 1740. március
28-án már tárgyalta, hogy a budai postamester térjen vissza eredeti
székhelyére, hiszen Buda városa megtisztult. Ugyanakkor elhatá-
rozták, hogy a postaszolgálat számára épült békásmegyeri révet
meg kell szüntetni, mert nincs már rá szükség.8

Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlése 1740. október 31-én a gödi
révhez rendelt hajósok járandóságát állapította meg, fejenként és
havonta 4 forint és egy pozsonyi mérõ búza (62,5 liter vagy 42 ki-
ló). Korábban a gödi rév említésével nem találkozunk a XVIII. szá-
zadban.  Lehetséges, hogy a gödi révátkelõt ekkor szervezték meg a
megszûntetett békásmegyeri helyébe.9

A Pest-Vác postaút egy 1783-as térképen

A pestis elmúltával helyreállt a rend a postaközlekedésben is.
A Pest-Vác, illetve Vác-Pest útvonalon közlekedtek a postajáratok.
Magyarországon a delizsánsz (utasokat is szállító postajárat) meg-
szervezése 1752-ben kezdõdött el a Pozsony-Bécs járattal, majd év-
tizedek alatt ez a szolgáltatás is behálózta az egész Kárpát-medencét.

Balla Antal (Nagykõrös, 1739. december 18. – Nyáregyháza,
1815. szeptember 11.) földmérõ és vízépítõ mérnök, a XVIII. század
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második felének legkiválóbb magyar térképésze, 1777-1812-ig PPS
vm. mérnöke volt. Az õ kezébõl sok térkép maradt meg korunkra,
többek között egy 1783-ból, amelyik a megyén keresztül haladó
postautakat ábrázolja.10

Ezen a térképen a 3. postaút a Buda-Pest-Vác vonalon látható,
amelyik természetesen keresztül halad Dunakeszi, Göd puszta,    Rá-
kos puszta és Vác város földjén (Szõdliget ekkor még nem létezett.)

Ez a térkép számunkra értékes adatokat tartalmaz. Elemzését
délrõl északra haladva végezzük el. Dunakeszi és Göd puszta hatá-
ra délnyugati irányban Monostor belterületével szemben érte el a
Dunát. Göd területét, nagyjából fele-fele arányban egy világosabb
és egy sötétebb árnyalattal különböztette meg a térképész. A déli,
amelyik Alsógöd területének felel meg, szárazabb és homokosabb
vidéknek látszik, míg az északi, amelyik Felsõgöd térsége, egyértel-
mûen vizenyõs. A kettõ határán, tehát a mai Gödnek a közepe táján,
a térképész egy vendégfogadót (beálló, másként beszálló csárda) je-
lez (diversorium).

Sajnos, a vendégfogadó nevét nem tüntették fel. Ettõl északra
három párhuzamos vízfolyás látszik, amelyik Göd területén ered, de
egyik sem éri el a Dunát. Egyik nyilván az Ilka-patak. 
Mind a három vízfolyáson hídon halad át a postaút, mely hidakat
(pons) jelölt is a rajzoló.

Egy negyedik vízfolyáson, mely hasonló az elõzõekhez, szintén
híd vezet keresztül és itt van Göd puszta és Rákos szállás (Diver-
ticulum Rákos) határa. A postaút, mely eddig távol volt a Dunától,
innentõl kezdve közeledik ahhoz, és egy újabb pataknál, mely két ág-
ban ömlik a Dunába, közvetlenül a Duna partján halad. Ez a vízfo-
lyás azonosítható a Szõd-Rákos patakkal, melynek déli ágán híd,
északi ágán egy vizimalom állt az 1783-as térkép szerint is. A ma-
lomtól északra nem túl messze kezdõdött Vác püspöki város határa.

Ez a Rákos szállás azután a XIX. században felosztatott, déli fe-
lébõl Felsõgöd részesült, északi felén létrejött Szõdliget település.
Az ismertetett 1783-as postaút természetesen egybeesett az akkori
országúttal, melyen a postajáratok haladtak. Ennek az országútnak
a nyomvonala nagyjából megeggyezik a postai Pest-Dunakeszi-
Göd-Szõdliget-Vác országúttal.
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BÁTORFI JÓZSEF

Göd sziget okozta jeges árvíz Vácott 
1775. február 15-én.

„A most elmúlt év december havában iszonyú emlékezetet megha-
ladó idõ óta nem látott, folyton esõ hó borította el az egész vidéket,
úgy, hogy onnét a legszomorúbbakat gyanítani s a következõ év ele-
jét a tapasztaltabbak, mint igen veszélyest kezdték sejteni.
Az aggodalom nem is volt alaptalan, ugyanis a Duna ugyanazon hó-
ban igen vastag jéggé tömörülvén, ezen hó 15.-éig megmaradt
ugyan a szilárd hidegségben, de folyton növekedve emelkedésében,
míg a hidegség enyhülni kezdvén, az olvatag hó a földekrõl és he-
gyekbõl nagy folyamokban rohanván le, a már önkény megáradó
Dunát szerfölött feldagasztotta, és az eddig kiáradó víz nagyságát
majdnem megközelítette, midõn íme a következõ nap hajnala ha-
sadtakor iszonyú dördüléssel, mintha az ég dörgött volna, talán fo-
lyását gátoltatni nem akarván, meg törte a jeget, és egy kissé szabad
folyást engedett a víznek, de déli 11 órakor GÖD szigeténél feltor-
lódott, és a homokra emelkedõ jég gátolta a folyást, és midõn így a
szegény polgárok magokat a legnagyobb veszélynek kitéve lenni
vélték, az akadályozott víz visszatért az ismert mederbe, s ezt csak-
hamar elhagyva, az egész közeli földre annyira kiöntött, hogy míg
az emberek aggódva néznek körül és holmiaik összeszedésérõl gon-
doskodnak, ezen káptalani város alsó részén mely alacsonyabb fek-
vésû és a Dunához közelebb van, a legtöbb házat annyira elfoglalta,
hogy mindkét városban 105 házat nagyrészt leomlasztott, a többit
pedig megrongálta.  …”

Ez a korabeli beszámoló Karcsú Arzén: „Vácz város története
I-IX”, második kötetének 106-107. oldalain olvasható.

Még él emlékezetünkben az 1956. évi télvégi jeges árvíz emléke.
Való igaz, hogy a gödi sziget északi végére akkora hegyet épített a
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zajló folyó a jégtáblákból, hogy az utolsó jégdarabok április végére
olvadtak el.

Vácot is a gödi sziget változtatta romhalmazzá 1775-ben? Igen,
de nem a még meglévõ, lassan haldokló kis szigetünk.
Egy másik szigetrõl van szó.

Középkori oklevelek és kora reformkori térképek nyújtanak se-
gítséget. Zsigmond „király a császár” 1415-ben egyéb javak mellett
visszaadja Széchy Miklós tárnok mesternek Göd birtokot is, miután
Széchy a római császári méltóság megszerzésében sokat fáradozott.

Csaknem huszonöt év multán Széchy Miklós fia már az özvegy
Erzsébet királynõtõl kapott vagyonkiigazítást egy 1439 december
29-én, Óbudán kelt adományozó levélben: „Özvegy Erzsébet ki-
rályné meggyõzõdvén arról, hogy Zsigmond király Széchy Miklós
fia Tamástól az õ Göd birtokukhoz tartozó szigetet azon feltétellel
vette el, hogy mással kárpótolja, de mivel ez  nem történt meg, a szi-
getet visszaadja.”

Egyértelmû, hogy a jelenlegi kicsiny sziget nem lehetett ennyire
fontos.

A Gödi Almanach 2000. évi kötetének utolsó oldalai azonos mé-
retû, léptékhelyes térképet mutatnak be az 1750-es évektõl napjain-
kig.

Az elsõ, u. n. Mária Terézia korabeli elsõ katonai felmérés való-
ban egymástól független két szigetet ábrázol. A mai kis szigetet a
balpart közelében és attól északra egy nagyobbat. A kép torzít. Ak-
koriban a távolságokat egységnyi idõ alatt megtett lépések számá-
val közelítették. 1. sz. térkép

A második térkép, amely 1790 és 1839 között volt érvényben,
mint kataszteri térkép már jóval pontosabb. Jól látható, hogy a Du-
na fõ sodrásvonala a nagy szigettõl nyugatra haladt. 2. sz. térkép

A húsz-harminc évenként bekövetkezett, egész városokat el-
pusztító jeges árvizek végül arra késztették a hatóságokat, hogy a
gödi nagysziget környékét is rendezzék.
Elképzelhetetlen erõfeszítésekkel, technikai megoldásokkal a nagy-
sziget keleti felének földanyagából feltöltötték a nyugati folyóágat
és az így keletkezett, ma már csak nevében sziget a „Fegyveresi szi-
get” Suránytól Szigetmonostorig.
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Az is lehet, hogy ekkora volt a középkorban annyira áhított „Gewd”
sziget, csak az akkor még szabályozatlan folyó formált belõle egy
bajtokozó zátonyt. 3. sz. térkép

Ezt a térképet az 1894. évi hadgyakorlatokhoz pontosították.
Összesen huszonhat lakóházat számlálhatunk meg rajta, nem szá-
mítva az uradalom épületeit az egész mai gödi térségben. Érdekes
feladata lehet a Gödi Almanach eljövendõ szerzõi, szerkesztõi szá-
mára, hogyan lett a Göd szigetbõl Fegyveresi sziget.

A 2000. évi Gödi Almanach 19. oldalán közölt fénykép az 1956
évi jeges árvizet mutatja a kis sziget északi végénél. Ezen a vízjár-
ta helyen ma villákat építenek.
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DR. BODA LAJOS

Göd a vasútépítés korában

Az Almanach rendszeres olvasóinak nem tûnik fel, hogy nem-
csak itt élõ, vagy innen elszármazott gödiek küldenek szerkesztõsé-
günkbe írásokat, dokumentumokat Kaliforniától Új-Zélandig. Segí-
tenek bennünket a közeli településeken élõk is.

Most is, innen a szomszédból, Bagról jött a nagy boríték. Bag
nincs messze, de még az õstörténetünk is összeköt bennünket, ugya-
nis a község határában még látható a szarmaták és rómaiak által épí-
tett árokrendszer egy szakasza, amely valamikor, úgy 1700 éve a
mai térségünkben vette kezdetét.

A Bagon élõ dr. Boda Lajos egy verset és egy térképet küldött,
amely utóbbi az 1846-ban felavatott Budapest-Vác vasútvonalat áb-
rázolja. Charles Zimpel amerikai mérnök mûvérõl van szó és a tér-
képen nagy betûkkel írva látható Göd neve.

Mint korosztályom csaknem minden tagja, Boda Lajos is a há-
ború után bejárta a nem módos családok gyermekeinek életútját. Az
aszódi gimnázium elvégzése után vasúti szolgálatba lépett. Három
mûszak, nehéz testi munka a szülõi földdarabkán, édesapja évekig a
fronton, majd évekig hadifogságban. A munka megedzette a fiút.

Diplomázott, a maga emberségébõl végighaladt a ranglétrán és
amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, a vasút elsõ tíz embere közé tarto-
zott.

Tizenhárom éve nem láttam, de ma is elõttem van széles válla,
mackós járása, hallom határozott hangját.

Senki nem tudta Boda Lajosról, hogy verseket ír és hogy közben
retteg attól a gondolattól, hogy epigonsággal vádolják! Ugyanazon
gondolatok foglalkoztatták mindig – sorsánál fogva – mint a „Pusz-
ták népét”. Ma is!

Tisztelettel közreadom Boda Lajos küldeményét. (B. J.)
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A térképet 1838-ban ké-
szítette Charles Zimpel
amerikai vasúti fõmérnök.
Göd térségében még jól
láthatók a selyemhernyó
tenyésztéshez nélkülözhe-
tetlen eperfa allék még a
Mayerffyak korából.
Nagyítóval felfedezhetjük
az uradalom központi épü-
leteit, a Kincsem csárdát
és a dunaparti sörgyárat.

ELKÉSTEM

Költõ nem lehetsz vénkorodban,
Nem áldoztál érte! Borítékokban
Hordtad haza a fizetést
Hogy a család is élni tudjon.
Nem kopott kávéház pulton
Csiszoltad elméd! A kevést
is meg kellett becsülni,
s nem volt több erõd lelkesülni
s áldozni néked Múzsa!
Így lassan el is telt az Élet.
Hiába álmodtál ezer szépet!
„A szegény embert az ág is húzta!”
Víg macsók világa jött el!
A versekben már nincsenek rímek!
Nagy hullámokban jön a fájdalom!
Megértem már „Hortobágy poétáját”.
Szép lelkét, búját, nemakaromját.
Sorsát és sorsom fájlalom.

1999. Uzsoki onkológia
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BÁTORFI JÓZSEF

A gödi tégla.

Téglagyûjtésbe kezdtem 1974-ben. Ugyanis akkor bontották le
Budapest korban második vasúti indóházának, a Déli pályaudvar-
nak eredeti felvételi épületét. Akik hírét vették a dolognak és szí-
vükben vonzódtak mindahhoz, ami régi és magyar, - siettek leg-
alább egyetlen téglát megszerezni a bontási anyagból. Gyönyörû,
dombornyomású koronás régi magyar címer volt mindegyiken. Ma
is õrzöm, õrizzük.

Legutoljára két téglatöredéket találtam egy az országút mellett
elhelyezett, építési törmeléket tartalmazó konténer mögött a földön.
Mindkettõn ovális keretben GÖD felirat van. A Pesti út 77. szám
alatti épület átalakítása során nagy számban került elõ ilyen tégla.

Barátaim, ismerõseim fel is tették a kérdést, hol volt itt tégla-
gyár? A 2000. évi Almanach térképmellékletei megmutatják a tég-
laégetõk helyét térségünkben, elsõsorban a Duna partján.

157Gödi Almanach
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Az 1806. évi katonai
felmérés szerint Z. S.,
vagyis (Ziegelschlagen)
vagyis téglavetõ volt ott,
ahol ma a Duna gát a dé-
li végén bekanyarodik az
Albakert felé és volt egy
másik is a felsõgödi
kertváros helyén, még a
gát megépítése elõtt.

Mindkét téglaégetõt
mutatja az 1872-es tér-
kép is, de az ott fellelt
téglákon semmiféle fel-
iratot nem találtunk.

Az 1894 évi hadgya-
korlathoz pontosított ka-
tonai térképen (lásd
153. oldal) már Z. O.
(Ziegelofen) téglaégetõ
kemence látható, füstöl-
gõ gyárkéménnyel, az
Alagut utcával szemben.

Az 1910. évi térkép már csak a kimerült bányagödröt és a volt
gyár legnagyobb épületeit ábrázolja.

Az 1872. évi térképen láttatott téglaégetõ nyomai sokáig megma-
radtak. A Kissziget és a part között - a Szent István utca Duna parti
végétõl északra néhány méterre az 1950-es évek elején megépített
vízfolyást csendesítõ hatású gát megléte ellenére – a fõág partja még
egy évtizedig végig iszapmentes, kemény agyagtalaj maradt. Min-
denfelé láthatóak voltak a százharminc év elõtti téglaégetés nyomai.
Több volt a téglatörmelék, mint a kavics és ott, ahol mostani ásott
medrében a Dunába torkollik az egyesített Ilka és Karaj patak, látha-
tó volt egy hatalmas, legalább két méter átmérõjû összesült téglákból
álló tömb.
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A szõdi kataszter szerint 1883-ban a mai Alsógöd közepe mezõ-
gazdasági terület, illetve katonai gyakorlótér volt, Arany László tu-
lajdonában.

A kiegyezés után Pest robbanásszerû fejlõdésnek indult. A szá-
zad végére 250 ezerrõl 700 ezerre nõtt a lakosok száma az ipar el-
képesztõ munkaerõ igénye miatt. A bérkaszárnyák építéséhez ren-
geteg tégla kellett.

Az agyagbányákat az olcsó vízi szállítás miatt elsõsorban a Du-
na mentén keresték és tárták fel. Lovag Floch-Heyhersberg Henrik
szõdrákosi gyár mellé meg is vette Gödön Arany Lászlótól a nagy
mennyiséggel és jó minõséggel kecsegtetõ agyagdombot a Kisszi-
get végétõl az országútig terjedõ területtel együtt.

Nem egyszerû téglavetõ-téglaégetõt építtetett, hanem modern,
folyamatosan üzemelõ, úgynevezett Hoffmann rendszerû körke-
mencés téglagyárat. A téglát nem kézzel vetették, hanem egy külön
üzemegységben présgép sajtolta az elõkezelt agyagot alakra és csak
szeletelni kellett.
A gyár területe 50 katasztrális hold volt.
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„Lovag Floch-Reyhersberg Henrik János dr. gödi tégla és cement-
lapgyára gyárt kézi és géptéglát, tetõcserepet, burkolattéglát és kúp-
cserepet. Különlegessége a kút és csatornatégla. Épületek: Körke-
mence, téglaprésház gépházzal, irodaépület, modern lakóházak és
szárítók. Hajtóerõ 35 lóerõs szívógázmotor, a préshajtáshoz: 4 ló-
erõs benzinmotor víz és villanyhoz: 2 lóerõs szivattyú és 7 lóerõs
bányaszivattyú. Munkások száma átlag 100, kik közül 40-60 nõ.
Napszám (napi 10 órás munkáért) férfiaknál 120-250 fillér, nõknél
80-180 fillér. (Tájékoztatásul: akkoriban a Tolnai Világlapja c. ké-
pes folyóirat ára 6 fillér volt. A szerk.)
Éves termelési képesség 7-10 millió tégla. Fõfogyasztói Budapest
és Újpest." Írja a dr. Borovszky Samu szerkesztette és az országos
Monográfiai Társaság által kiadott Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
monográfiája 1910-ben.
A legutolsó téglagyári szakember Nényei István kõmûvesmester
volt, aki az egyik, ma is álló, országút menti, hosszú házban lakott.

A gyár a századfordulón
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A térképek alapján Nagyréti Tamás grafikusmûvész készített az
egykori gyárról és környékérõl felülnézeti képet. Balszélen az egy-
kori gazdasági iroda, késõbb Walch villa, ma iskola. Középen az
Alagút utca és az országút találkozásában a Biciklista nagyvendég-
lõ (ma Mûvelõdési ház.) 

A szenet a Dorogi Bányáktól Gödre és a kész árút Gödrõl Buda-
pestre a Dunán szállították. Ugyancsak Nagyréti Tamás alkotása a
berakodó embert(eket) próbáló munka bemutatása.

A gödi kikötõben horgonyzó uszályok képét Miskolczi József
gyûjteményébõl, az Újpesti Rakparton (ma a Pozsonyi utca környé-
ke a Margit szigettel szemben) történõ kirakodást pedig korabeli
sajtófotón mutatjuk be.
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Rakodás

Kirakodás az újpesti rakparton
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TÓTHNÉ BARCS ÁGNES

A százéves Barcs-ház lakói

Nagyszüleim emlékének

Egy régi ígéret, az elõke-
rült fényképek és egy közel-
gõ évforduló kapcsán írom
meg a Pesti út 59. szám alatt
található ház és lakói törté-
netét a fennmaradt iratok és
a családi anekdoták alapján.

1903. március 28-án Mis-
kolcon, „az ágostai evangé-
likus egyház kebelében”
Zelenka Pál evangélikus püspök elõtt örök hûséget fogadott egy-
másnak az 1867-ben Szepes-Iglón született Barcs Samuel, a Cs. kir.
szab. kassa-oderbergi vasúti (Ks-od) fõfelügyelõje és a Miskolcon,
1880. március 15-én született Fischer Margit, a miskolci Hitelbank
fõpénztárosának leánya. Ugyanebben az évben a fiatal házaspár
telket vásárolt Gödön. A családi legenda szerint azért adta el a két
Baitz-villa közt lévõ üres területet a szigorú tábornok úr a déd-
szüleimnek, hogy a „Baitz-sógornõk ne tudjonak trécselni egymás-
sal”.

A Barcs-ház építése 1904-ben kezdõdött, s két év múlva már be
is költözhetett a család az akkor kétéves Lajossal, nagyapámmal és
az 1906 januárjában már Gödön született György fiukkal. 

Barcs Lajos és Kosztelnik Lya
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Margit leányuk 1913. február 1-jén látta meg a napvilágot.
A nagy ház fenntartása és az evangélikus egyháztól kapott köl-

csön visszafizetése okán a telek Duna felõli oldalán, az akácerdõben
kaptárokat  állítottak fel dédszüleim, sõt Tahiba is áttelepítettek mé-
heket, mert ott késõbb virágzik az akác. Így a mézeladás bevételé-
vel enyhítettek az adósságokon. 

Dédnagyapám mint az elsõ virilis képviselõk egyike  1922-32
között részt vett az alsógödi  községháza munkájában (ld. Gödi Al-
manach 2002. száma), 1933-ban azonban lemondott tisztségérõl –
egészségi állapota miatt. Felesége imádságos könyvében a követke-
zõk állnak: „Jó férjem meghalt 1936. április 22-én, 69 éves korá-
ban”.

Barcs Samu részese volt annak is, hogy a kisgödi szórványegy-
házból 1923. május 20-án megalakuljon az alsógödi evangélikus fi-
ókegyház. Felügyelõvé Horch Ernõ ny. (Nagycsalomjai ) községi
fõjegyzõt, gondnokká Barcs Samu felügyelõt, jegyzõvé Chován
Kálmán MÁV-fõintézõt 

A presbitérium tagjaivá Kuthy Ágostont, Kutyka Jánost, dr.
Sholtz Oszkár kincstári jogügyi tanácsost és Thomka Jánost válasz-
totta az egyházközség.

Dédnagymamám a kor szokása szerint a háziasszonyi teendõket
látta el. A kertben megtermelt mindent, amire a nagy családnak szük-
sége volt. (Valószínûleg nagyapám késõbb e példa láttán lett kertész-
mérnök.) 
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Chován Kálmán dr. Sholtz Oszkár Thomka János
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A harmincas években a Vöröskeresztben ill. a Nõegyletben tevé-
kenykedett Margit lányával együtt. 
Barcs Margit, Babi egyetlen leánya volt a házaspárnak.
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Vöröskeresztes gyûjtés a gödi utcán (Barcs Babi, Barcs Samuné, 
a többiek ismeretlenek.)

Barcs Margit
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Dallos Gusztávval, a Magyar Mezõgazdák Országos Szövetke-
zetének tisztviselõjével 1939-ben kötött házasságot. Az idõsb. Dal-
los a gödi zenei élet ismert alakja, a Felsõgödi Zene és Kultúregye-
sületben mint hegedûs vett részt a 30-as években. Mivel a Dallos
család feje tartalékos katona volt, 1942-ben katonai szolgálatra hív-
ták be, a család Ungvárra költözött, ahová dédnagymamám is velük
tartott. Így a Barcs-ház a 40-es évek közepén üresen állt, csak a kis
épületben – ma mûhely – élt bérlõként elõször a Nádudvari család,
köztük Gábor néni, majd a Koczka-család. Margit a II. világháborút
követõen – mint oly sokan – vonatok tetején utazva járta az orszá-
got, hogy a családnak élelmet szerezzen. Ez aláásta egészségét, és
1956 januárjában negyvenkét évesen, agyvérzésben meghalt. Férje
egy évre rá követte. A két kamasz fiút, Dallos Gusztávot és Istvánt
nagyszüleim vették magukhoz.

A kisebbik fiúgyermek, Barcs György vegyészmérnöknek ké-
szült, a 20-as évek közepén Franciaországban telepedett le, végezte
el az egyetemet, alapított családot.

Gödi Almanach166

Vácott készült 1924-ben, a bérelt házban, ahová a család nyaranként 
költözött, hogy a gödi házat ki tudják adni az üdülni vágyóknak. Állnak:

György, Margit, Lajos, ülnek a szülõk, Fischer Margit, Barcs Samu 
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A kép a Barcs-családról készült utolsó fotók egyike. A II. világ-
háborúban György barátaival együtt életét kockáztatva gyógyszer-
szállítmányokkal segítette a rászorulókat. A Máltai Lovagrend kitün-
tetettje. Több gyógyszer- és vegyi gyár tulajdonosaként az ötvenes
években nem látogathatott haza, késõbb pedig már nem jött Magyar-
országra. Még 1973-ban is – szüleim párizsi látogatásakor – Gyuri
bácsi akcentus nélkül, tisztán beszélt magyarul, megõrizve a század
eleji szóhasználatot. Arra a kérdésre, mikor tekinti meg újra a szülõi
házat, mindig azt válaszolta: „Majd, ha az oroszok kimentek”.

1990 óta egyik gyermeke, unokái többször is ellátogattak a csa-
ládi kapcsolatokat ápolandó az öreg házba.

Barcs Lajos, a legidõsebb gyermek kertészmérnök lett. „1905.
év óta lakom Alsógödön megszakításokkal” – írta nagyapám egy
1963-ban kelt önéletrazjban, majd így folytatta: „Az akkor még leg-
magasabb kertészeti képesítést 1925-ben szereztem meg a Kertésze-
ti Tanintézetben (jelenleg Fõiskolán)”. Ez ma a Kertészeti Egye-
tem, ahol 1990-ben 86 évesen átvehette a diplomaszerzés 65. évfor-
dulójára kiadott vasdiplomát.

Kanyargós életútjának szimmetria-tengelyében a II. világháború
állt. 1927-ben magánkertészként tevékenykedett a nõtlen fiatalem-
ber, majd a hivatalnokvilág iránt kezdett érdeklõdni, szerzett köz-
igazgatási szakképesítést. Egy 1929. április 29-én kiadott Községi
bizonyítvány szerint: 

„Igazoljuk, hogy Barcs Lajos alsógödi lakos, aki Budapesten
1904 évben született ág. hitv. ev. vallású 1927. évi december havá-
tól a dunakeszi forgalmi adó hivatalnál mint gyakornok, 1928. júni-
us 15-tõl pedig Alsógöd községnél mint községi írnok van rendsze-
resen alkalmazva, azonkívül 1925. szeptember 1-tõl Alsógödön a le-
venteoktatással is meg van bízva, úgy erkölcsi mint politikai tekin-
tetben kifogástalan, tudomásunk és nyilvántartásunk szerint büntet-
len elõéletû. Aláírás: Pátz Lajos fõjegyzõ és Horch Ernõ bíró.  
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Községi bizonyítvány

Barcs Lajos leventeoktató tanítványaival
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1931-ben a felsõgödi községháza adóügyi segédjegyzõje, majd
1934-ben –  hivatalos adatok alapján – közfelkiáltással aljegyzõnek
választották meg. Nagyapám alparancsnoka volt a felsõgödi Önkén-
tes Tûzoltó Egyletnek is.

169Gödi Almanach

Az Önkéntes Tûzoltóegylet 1934-35 körül, kalapban 
Matirkó Ervin fõjegyzõ, mellette Barcs Lajos

A Kaszinóban 1931. február 2-án, állnak balról jobbra Barcs Lajos
(elõtte ül Kosztelnik Józsefné), N.N. Kosztelnik Lya, Szabó Rezsõ (Rudi)
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A felsõgödi évek a munka mellett a szerelmet, a házasságot is
meghozták nagyapámnak. Az akkor már 30 éves fiatalembert több
lányos család is szívesen fogadta volna vejének. A „véletlen” az ak-
kor már 26 éves Zeneakadémiát végzett zongoratanárnõnek kedve-
zett. Kosztelnik Lya, az egykori Floch-intézõ leánya nagy társasági
életet élt amint azt a felsõgödi Kaszinóban készült kép is mutatja. 

Nagymamám özvegy édesanyjának Kosztelnik Józsefnénak
1931-ben bejegyzett cukrászdája volt Felsõgödön, a Lenkey utcá-
ban, az óvodával szemben. Volnhofer Nándorról, dédanyám – a
Mutti – testvérérõl pedig a következõk állnak a korabeli hivatalos
Pest megyei ismertetõkben ill. a Dunamenti nyaralóhelyekrõl c. ki-
adványban: „Volnhoffer Nándor Sopronban született 1868-ban, kö-
zépiskolái után 1893-ban a MÁV kötelékébe lépett. Budapesten,
1896-tól Veszprémben, Tófejen (Zala vm.) állomáselöljáróként tel-
jesített szolgálatot, majd 1929-ben vonult nyugalomba. A Vasuta-
sok Jótékonysági Országos  Egyesületének elnöke, a felsõgödi  róm.
kat. egyház világi elnöke, a Sport Egylet társelnöke, a Vasutasok Jó-
tékonysági  Országos Egyesületének Felsõgödi Fiókjának elnöke.”

Gödi Almanach170

Esküvõi csoportkép az alsógödi evangélikus templom elõtt 1935-bõl
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Nándor fia végigküzdötte a háborút (az I. vh. – a szerk.), megsebe-
sült. Kétszer Sgn. Laudis kisezüst, Károly cs. ker. seb. érem tulaj-
donosa, majd az OTI hivatalnoka.

A Barcs-Fischer és a Kosztelnik-Volnhofer család nemsokkal a
fiatalok megismerkedése után együtt ült a vasárnapi ebédeknél,
ugyanis Barcs dédnagymamám bejegyzése szerint: „Barcs Lajos
felsõgödi aljegyzõ nõül vette Kosztelnik Lya zongoratanárnõt 1935.
január 13-án”.

Ezután nagyapám továbbra is  Felsõgödön dolgozott 1937 õszé-
ig, még itt született 1935-ben édesapám, Lajos . 
1937 év végén a családfõt Õrszentmiklósra helyezték segédjegyzõ-
nek, majd 1938-ban Csomádon elõbb jegyzõnek, majd a 40-es évek
elején fõjegyzõnek nevezték ki. 

„1945-ben Újpesten – ahová a harcok alatt kerültem – üzemi
kertészeteket vezettem” – írja önéletrajzában nagyapám, majd mint
közellátási miniszteri biztos Szekszárdra költözött feleségével,
anyósával és három fiúgyermekével (Lajossal, Rezsõvel és Attilá-
val). Itt a Szekszárd-Palánki Gazdasági Iskola kertészetének vezetõ-
je lett, majd a Vízügyi Igazgatóság Terv- és Statisztikai Osztályának
vezetõjeként és a Közlekedési Szakszervezet Elnökeként dolgozott
tovább. Az ötvenes évektõl kezdve a Földmûves Szövetkezet járási,
majd megyei beosztású agronómusa, fõelõadója. 

1958-ban, a Dallos-házaspár  halála után költözött vissza a ház-
ba a család: Barcs Samuné valamint a Barcs-házaspár, Lajos és Lya
a három saját és a két nevelt fiúval. Nagymamám, mindenki Lia né-
nije szigorúan, de hatalmas szeretettel irányította a kibõvült csalá-
dot. Mind az öt fiúnak szakmát adott a kezébe. Lajos ( édesapám) és
Guszti földmérõ mérnök, Rezsõ tanár, Attila és István mûbútor-asz-
talos lett. 

A 60-as évek elején az öreg házban több házibuli is lezajlott a
BVSC akkori kosárlabda csapatának edzõjével, Bokody Károllyal
és a fiatal sportolókkal: Gyulai Géza, Kunics Péter, Frenreisz
(Bujtor) István, Kovács Gábor… „Ha a manzard mesélni tudna …”
– somolyognak az emlékeken a Barcs-fiúk.
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A „Barcs-fiúk” 1960-ból (fent. Barcs Attila, Dallos István, 
lent: Barcs Lajos, Barcs Rezsõ, Dallos Gusztáv)

Szabadtéri nyúlkiállítás a Pesti út 59-ben
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Még egy bejegyzés dédnagymamám naplójából a Családi em-
léknapoknál: „Unokám házasságai – Attila eljegyezte 1961. dec.
24. Németh Juditkát Alsógödön. Lajos eljegyezte 1961. dec. 25.
Kecskés Margitkát Mezõtúron. Guszti eljegyezte 1961. dec. 26.
Kremszner Erikát Sopronban. Lajos fiam mind a három eljegyzésen
jelen volt és õ kérte ki a leánykákat a szülõktõl.” (Érdemes a
dátumokat és a helyszíneket összevetni! – a szerzõ)

Nagyapám hosszú idõn át foglalkozott házinyúl-tenyésztéssel,
rózsanemesítéssel. Nyugdíjba vonulása után is sok szakember, te-
nyésztõ fordult meg a házban tanácsot kérve illetve tapasztalatcse-
rére. Az akkoriban szokásos kultúrházi kiállításokkal szemben ren-
delkezésre bocsátotta kertjét egy szabadtéri nyúlkiállítás megrende-
zéséhez. 

Az eseményen megjelent a volt NDK-ból Dr. Joppich (?) úr, a
szakma képviselõje valamint az Nyúltenyésztõk Országos Szövet-
kezetének fõtitkára Dr. Csíkvári László és Dr. Póka Géza úr, az
Állatkert akkori fõorvosa. 
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Nyúlász szakemberek társasága 
balról a 3. Dr. Csíkvári, a 6. Barcs Lajos, a 7. Dr. Joppich (?) 
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A Kertbarátok Klubjában is aktív szerepet vállalt. ( GA
1998/216. old) IBUSZ-utak idegenvezetõjeként gödieknek és kör-
nyékbelieknek szervezett magyarországi és európai utakat 86 éves
koráig.

Helytörténeti kutatásokat is végzett nagyapa. Az összegyûjtött
anyag okán is sokan felkeresték õt. 

A Barcs-család mindennapjait – még a legnehezebb idõkben is –
átszõtte a keresztény hithez, az evangélikus egyházhoz való tartozás
tudata. Barcs Lajos a 60-as években lett az alsógödi gyülekezet pres-
bitere, majd felügyelõje. 

A hetvenes évek közepén egy felsõgödi hittestvér, Kökény néni
telket ajándékozott a gyülekezetnek imaház építése céljából. Abban
az idõben minden ilyen szándék tiltott volt. Bolla Árpád tisztelendõ
úr, nagyapám és édesapám, ifj. Barcs Lajos (aki földmérõ mérnök-
ként dolgozott) hivatalos úton szereztek engedélyt egy „lelkészi
üdülõ” felépítéséhez. Azóta azaz majd' harminc éve tartják isten-
tiszteletüket az evangélikus hívek ott, a Sport utca és a Vasúti sor
sarkán álló imaházban vasárnap reggelente.
A 80-as évek elején nagyapámat a Pest Megyei Egyházkerület pres-
biterévé választották. Ebben az idõben volt a ház vendége egy egy-
házi összejövetel alkalmával Dr. Káldy Zoltán püspök úr és
Keveházi László esperes úr. 1984 januárjában a nagy tiszteletnek
örvendõ gödi polgárt, Lajos bácsit 80. születésnapján 80 fõs ven-
dégsereg köszöntötte, köztük egyházi és helyi közjogi személyisé-
gek. Akik részt vettek ezen alkalmon, talán emlékeznek az alkalmi
házi borversenyre, melynek csak nyertesei voltak!

Barcs Lajos a rendszerváltást a betegágyából kísérte figyelem-
mel – egy dunai hajóúton, ahová egy csoportot vitt, megfázott, s at-
tól kezdve nem javult egészségi állapota. A médiából áradó, szá-
munkra újdonságnak ható kifejezéseket (többpártrendszer, jobb- és
baloldal, adósáv stb.) ismerõsként üdvözölte, de a tévé képernyõjén
szereplõ, hozzá nem értõk okoskodását „Ez csak duma” szavakkal
illette. Nagyapám egyik utolsó mondata az volt: „Ha egy kicsivel
több erõm maradt volna, olyan sokat tudnék nektek, fiatalok-
nak segíteni, tanácsot adni.”

Drága Nagypapa köszönöm, de ennyi épp elég.

Gödi Almanach174
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Elegendõ ahhoz – bár nagyszüleim nem érhették meg testvérem,
Barcs Lajos Balázs, az egyetlen fiú unoka esküvõjét Koncz Eriká-
val, és negyedik dédunokájuk, Barcs Benedek megszületését – hogy
a család nevét és szellemi örökségét tovább lehessen ápolni.

Családunk Barcs ága a Felvidékrõl, Szepes-Iglóról, Miskolcról,
Kosztelnik-Volnhofer ága Sopron környékérõl került Gödre. Itt ta-
lálták meg helyüket a dédszülõk, nagyszüleim e közösségben éltek
és tevékenykedtek. Olyan sok szállal kötõdtek ehhez a Pest környé-
ki üdülõhelyhez, hogy csak a teljesség igénye nélkül tudnék szemé-
lyeket felsorolni, akkor pedig a kimaradóknak okoznék fájdalmat.
Mivel személyes anyaggyûjtést nem állt módomban végezni, csak a
fennmaradt iratokat vehettem alapul. 
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A „Barcs-dédunokák”
Tóth Balázs, Váczai Enikõ, Tóth Bence és ölében Barcs Benedek
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Kérem a Gödi Almanach olvasóit, aki bármilyen információval il-
letve pontosítással tud szolgálni a fent leírtakkal kapcsolatban, és
szívesen segítene, kérem jelezze a cikkben feltüntetett címen, ahol
Barcs Attila él családjával.

E helyen szeretnék köszönetet mondani Bátorfi József úrnak
(Dodi bácsinak), aki erõt és tanácsot adott ehhez a munkához, Dr.
Széll Andrásnénak (Márta néninek) az evangélikus egyházról szóló
írásos anyaga felhasználásáért és Láng József úrnak, aki kutatásai
során további adatokat talált a Barcs-családról valamint a lektori
munkát végezte.
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Pesti út 59.( Készítette Tildy Tibor fotómûvész, 1980 körül)
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LÁSZLÓFFY EMIL
(1881-1970)

Adalékok 
Felsõgöd kialakulásához 
és fejlõdéséhez 1907-tõl 1959-ig

A szerkesztõk megjegyzései

Lászlóffy Emil eredeti neve Eisler Emil volt. Õt, mint a Földmû-
velésügyi Minisztérium fõtanácsosát felkérték német hangzású ne-
vének megmagyarosítására. Ezért 1933. májusában magyar nevû
édesanyja vezetéknevét vette fel, amit a Magyar Királyi Belügymi-
nisztérium jóváhagyott.

A visszaemlékezés írásakor – lehet ennek három-négy évtizede –
a Szerzõ több esetben „jelenleg”-et említ, ami mára régmúlttá lett.
Ezért bizonyos utcanevek, az intézmények helye nem mindig azonos
a mai, 2003. évivel.

Felsõgöd és környéke, részben futóhomokos, agyagos és vize-
nyõs területével a XX. század elején Szõd községhez tartozott, így
Vác, Szõd és Pest környékének történelmi eseményeiben osztozott.
A birtokviszonyok is ennek megfelelõen sûrû változáson esetek át.

Mária-Terézia királynõ uralkodása alatt ez a földterület gróf
Grassalkovich Antal gödöllõi földbirtokához tartozott, majd báró
Sina Simon birtoka lett, ezután gróf Szapáry Gyula tulajdona. A hu-
szadik század elején már a Widder testvéreké. Ezek eladósodásakor
a Budapest Belvárosi Takarékpénztár lett a birtokosa, majd Dr.
Szécsi Kálmán, Dr. Hajcsi György és Dr. Héder Lajos tulajdonába
került. E terület egyik része szántó, futóhomok, másik része birka-
legelõ, rét volt. A Dr. Hajcsi féle birtok, a temetõ felé esõ rész, az
úgynevezett Usztató-major, néhány épülettel lakott volt. 
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Ez utóbbi birtokosok 1907-ben elhatározták, hogy ezen a területen
200-400 négyszögölnyi feldarabolással lakótelepet létesítenek.

Vasútállomás

A földbirtokos parcellázók mindenek elõtt az Államvasutakhoz
fordultak, hogy a 169. számú vasúti õrháznál feltételes megállóhe-
lyet létesítsen. Eddig ugyanis vasúti megállóhely nem volt, az átha-
ladó vonatok itt nem álltak meg. Az Államvasutak tizennyolcezer
arany korona biztosíték ellenében feltételesen vállalta a megálló-

hely létesítését, nevezetesen pénz-
tár és várakozóhelyiség építését,
peronok elkészítését stb. A feltéte-
les megállóhelyen nem minden
vonat áll meg. A megállni engedé-
lyezett vonatok is csak utasok je-
lentkezése esetén álltak meg. Fel
és leszálló utasok hiányában, még
ezek a vonatszerelvények is to-
vább robogtak. Felszállni kívánó
utasok esetén a vasúti õr piros
zászló, vagy éjszaka piros lámpa
körbeforgatásával végezte a vonat
megállítását. Leszállás esetén, a
jegy kezelésekor, meg kellett kér-
ni a kalauzt, hogy jelezze a moz-
donyvezetõnek, hogy Felsõgödön
van leszálló utas. Egy alkalommal
megtörtént, hogy az utolsó – éjféli
– vonat a mozdonyvezetõ mulasz-
tása folytán nem állott meg
Felsõgödön és az azon hazaigyek-
võ Brada Ede operaház tánc- és
balettmestert szépen elvitte Vácra.
Brada kénytelen volt Vácon szál-
lodába menni és ott éjszakázni. 
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A Felsõgöd feltételes 
megállóhelyen megálló vonatok

menetrendje, 1909.-bõl
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A felmerült költségeit a MÁV megtérítette.
A vonatok feltételes megállása csak 1910-ben szûnt meg, attól

kezdve az arra engedélyezett vonatok rendszeresen megálltak
Felsõgödön. Ezeken kívül voltak olyan személyvonatok, amelyek
menetrendszerûen nem álltak meg. Külön kellett kérelmezni, amíg
végre minden személyvonat Felsõgödön való megállását elrendelte
a MÁV.

Elsõ idõben csak egészen kisméretû pénztár és két várószoba ál-
lott az utazók rendelkezésére, egészen 1931. évig, amikor a mosta-
ni állomásépület elkészült.

Megemlítendõ, hogy a helybeli gyors- és teheráru forgalom csak
1931. május 15. óta áll a lakosság rendelkezésére. Addig az összes
gyors- és teherárut, darabárut Göd vasútállomáson kellet átvenni.
Természetesen a község házainak felépítéséhez szükséges építési
anyag Göd állomásra érkezett, onnan lovaskocsi fuvarral kellett azt
Felsõgödre szállítani. Ez a helyzet az építkezéseket drágábbá tette.
A vasúton kívül, a Dunán uszályokban is érkezett téglaanyag.
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A Duna út a kitûzése utáni években
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Felsõgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete

A birtokosok a parcellázás megindulásakor közszükségletre kü-
lön telkekrõl nem gondoskodtak. Ezeket késõbb, a helyi lakosoknak
kellett megszerezniük.

A parcellázó földbirtokosok, az általuk felállított parcellázási
iroda útján értékesítették a telkeket, amelyek ára, fekvés és nagyság
szerint, négyszögölenként 3-7 arany korona volt és részletfizetési
kedvezmény mellett voltak kaphatók.

A budapesti nyomasztó lakásviszonyok, különösen a nagy csalá-
dokra nehezedõ élelmezési, gyermeknevelési és taníttatási stb. kö-
rülményeknek itteni kedvezõbb megoldási lehetõsége, az 1907.
nyarán megindult telekeladást nagymértékben elõmozdította. A te-
lekvásárlókat, érdekeik elõmozdítása céljából „Felsõgödi Családott-
hon Telepeseinek Egyesülete” néven 1907. december hó 15-én si-
került egyesületbe tömöríteni. Ez az egyesület képviselte a telekve-
võket és letelepülõket a közhatóságok, a birtokosok stb. elõtt és
minden igyekezete oda irányult, hogy Felsõgöd telep mielõbb fej-
lõdjön és felvirágozzon.

Az egyesület elsõ elnöke Hoffmann Károly, a Magyar Általános
Hitelbank fõpénztárnoka, pénztárosa Eisler Emil (névmagyarosítá-
sa után Lászlóffy Emil) Földmívelésügyi minisztériumi tisztviselõ,
gondnoka idõsb Horeczky Ferenc vendéglõs volt.

Ez az egyesület a közlekedõ vonatok megállásának szaporítása,
elemi iskola, posta létesítése és minden, az emberi megélhetés meg-
könnyítéséhez való szükségletek kielégítésére törekedett.

Elemi iskola

Mindenek elõtt a gyermekek iskoláztatásáról kellett gondoskod-
ni. Bár az 1886. évi XXXVIII. törvénycikk értelmében, a telepesek-
nek a tanulók csekély létszáma folytán igénye még nem lehetett, –
a törvény ugyanis minimálisan harminc tanulóra nézve biztosított
iskolát – ezért mégis, a Felsõgödi Családotthon Telepeseinek Egye-
sülete, Dr. Hajcsi György és Dr. Szécsi Kálmán anyagi támogatásá-
val, valamint Eisler Emil hathatós utánjárása után, magánjellegû,
egyesületi népiskolát állított fel. 
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Ebben az iskolában már 1908. november 3-án Schollek Anna okle-
veles tanítónõ, Steibl Ferenc (ma Somosi) állami iskolaigazgatónak,
1922. évben elhalt felesége vezetése alatt, 16 tanulóval, bérelt helyi-
ségben, az Ady Endre út 40. szám alatt meg is indult a tanítás. E tan-
év végén, 1909. június havában, a május havi költözködések, új te-
lepülõk gyermekei révén a tanulók száma 16-ról 22-re emelkedett.

Az elemi népiskola felállítása mindenki elõtt nemcsak rokon-
szenves volt, de a település lakóira oly ösztönzõen hatott, hogy az
1909-10-es tanévre, 1909. õszén, már 72 tanuló iratkozott be.
A nagy létszám oka az volt, hogy 1908. év õszén több tanuló Vác-
ról és Budapestrõl iratkozott át, ezek azután 1909. szeptembertõl
kezdve már ide jártak. Ez a tanulói létszám, egy osztatlan elemi nép-
iskolára nagy feladatot rótt. Az elöljáró hatóságok támogatásban,
vagy adományokban nem részesítették az iskolát.

A községi iskolává való átminõsítés ellen Szõd község élénken
tiltakozott, és azt szerette volna megakadályozni. Ez azonban fel-
lebbvitel miatt nem sikerült, és egy évi kemény harc után, 1910. év-
ben megnyílt a Szõd-felsõgödi elemi népiskola, 120 tanulóval.

Megjegyzem, Szõdön római katolikus, egyházi fenntartású nép-
iskola volt és így Szõd községnek, mint közigazgatási szervezetnek,
eddig iskolafenntartási gondjai nem voltak.

A tanítás váltakozó rendszere mellett gondoskodni kellett a két
tanerõssé való fejlesztésrõl. Ez meg is történt, már az 1911-es évben,
azonban az elõzetes hozzájárulások, rendszeresítés stb. miatt csak az
1912-es évben került kivitelre és a második tanerõ Steibl Ferenc, va-
lójában csak 1913. év április havában kezdhette meg a tanítást.

Az iskola állapotára vonatkozóan meg kell jegyezni, hogy az ok-
tatási intézmény bérhelyiségekben, a mai Ady Endre út 65. sz. és a
Kálmán utca és a Deák Ferenc utca sarkán nyert elhelyezést. A tan-
termek fûtése, takarítása stb. csak nagy utánjárás után, felsõbb ható-
sági beavatkozásra rendezõdött. A két tanerõ a Szõd községtõl járó
illetményét, egy év múlva akkor is csak polgári per eredményeként
tudta megkapni.

Tekintettel a tanköteles gyermekek egyre növekvõ számára, a ta-
nítók létszámát is szaporítani kellett. Felsõgöd, amely idõközben,
1915. évben községgé alakult, sok más közügyrõl való gondoskodás
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miatt, saját erejébõl az iskolát továbbfejleszteni nem tudta, ezért ar-
ra törekedett, hogy a községi jellegû iskola államosítassék. Az
eziránt való törekvés sikerrel járt. Az iskolát az állam 1918-ban
négy tanerõvel saját hatáskörébe vonta. 1927-ben hat tanerõs, 1929-
ben pedig nyolc tanerõs let az iskolánk.

Az állami elemi népiskola gondnoksági elnöke, Dr. birodalmi lo-
vag Floch-Reyhersberg Alfréd, szõdrákosi földbirtokos, jegyzõje
pedig az iskola igazgató-tanítója lett. A képviselõ testület iskolaszé-
ki elnökké Dr. Hajcsi Györgyöt, gondnoknak Eisler Emilt, tagjaiul
pedig idõsb Horeczky Ferencet, Dr. Szécsi Kálmánt, Weltz Gáspárt,
Dr. lovag Floch-Reyhersberg Alfrédot, Krchnák Jánost, Dinka Já-
nost, Dinka Mihályt és Snapp Lajost választotta meg.

A bérelt helyiségekben berendezett iskolai tantermek idõvel szû-
keknek bizonyultak, további bérbevehetõ helyiségek nem akadtak,
ezért állandó iskolaépületrõl kellett gondoskodni. A község, a Val-
lás és Közoktatásügyi Minisztérium 1926. évi iskolaépítõ akciójába
be tudott kapcsolódni és ezután Felsõgöd, minden helyi anyagi hoz-
zájárulás nélkül, egy hat tantermes iskolaépülethez és egy két tanter-
mes óvodaépülethez, valamint megfelelõ igazgatói lakáshoz jutott.
Az állam, akkor mintegy 120000 pengõt folyósított erre a célra.

Megjegyezni kívánom, hogy a községi iskola államosítása, vala-
mint az állami iskolaépület megszerzése körül Somosi Ferenc igaz-
gatónak nagy érdemei voltak.

Az új iskolaépületben a tanítás 1930. év április hó 14-én kezdõ-
dött meg.

Tûzoltóság

1910. év májusában egész napi esõzés után, Felsõgödön az Ady
Endre út 44. szám alatti Kökény Pál féle ház udvarán lévõ fáskam-
rában tûz ütött ki. Abban a kamrában ugyanis jutazsákokban oltat-
lan meszet tároltak, amely zsákok alá befolyt esõvíz következtében
a mész begyulladt, forrni kezdett. A meszes zsákok felett lévõ
stukatur nád lángot kapott és a fáskamra teljesen leégett.

Ekkor a község lakossága körében felmerült a tûzoltóság meg-
szervezésének gondolata és ezzel kapcsolatban tüzifecskendõ és
tûzoltószerek beszerzésének szükségessége. Rövid idõ múltával,
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már 1910. június hó 26-án a Felsõgödi Családotthon Telepeseinek
Egyesületébõl megalakult a Felsõgödi Telepesek Önkéntes Tûzoltó
Testülete.

Legyen szabad szószerint leírnom a „Felsõgöd és Környéke” cí-
mû újság II. évfolyamának hetedik számából, amely 1910. július 1-
én jelent meg, a lap negyedik oldalán található közleményt:

„Tûzoltóság Felsõgödön, június hó 26-án a lakosság nagy ér-
deklõdése mellett alakult meg a Felsõgödi Telepesek Önkéntes Tûz-
oltó Testülete, melynek megalakulásán fõképpen Holubech János és
Jacsánszky Sándor buzgólkodtak. Az alapszabályok letárgyalása
után megválasztották elnöknek: Eisler Emilt, pénztárnoknak: id.
Horeczky Ferencet, s titkárnak: Schönberger Lajost. A telepeseket
ezúton is felkérik, hogy az új, s támogatásra mindenképpen érdemes
egyesületbe minél számosabban lépjenek be, vagy mint rendes ala-
pító, vagy mûködõ, vagy pártoló tagnak. A tûzoltó felszerelésre ado-
mányokat köszönettel fogadnak és lapunkban nyilvánosan nyugtáz-
nak.”

Az alapító tagok egyszer s mindenkorra 30 korona, a pártoló ta-
gok évi 4 korona tagsági díjat fizetnek. Már az alakuláskor, az ala-
pító tagsági díj egyidejûleg való befizetése mellett beléptek:
Brautigam József, Eisler Emil, Fried Sándor, Heyek Ede, Martini
József, majd még Dr. birodalmi lovag Floch-Reyhersberg Alfréd
szõdrákosi, Nemeskéri Kiss Pál Göd-pusztai birtokosok, Dr. Szécsi
Kálmán és Dr. Hajcsi György és Szõd községe.

Az alakulás után, az Önkéntes Tûzoltó Testület Elnöksége a Kõ-
bányai Takarékpénztár RT-nél (Budapest, X. ker. Belsõ Jászberényi
út 2. sz.) tíz éven át, évenként 240 arany korona tõke visszafizetési
kötelezettsége és a mindenkor fennálló tartozás után 6 %-os kamat
térítése ellenében leszámitoltatta az Eisler Emil és Heyek Ede alá-
írásaival kiállított kötelezvényt, amely egyúttal a nevezettek szemé-
lyi vagyonára is vonatkozott.

A kézhezvett 2400 arany koronával, valamint az alapító és pár-
toló tagok által befizetett tagsági díjakból 300 koronával, összesen
tehát 2700 koronával megvásárolhatta a Köhler István tûzoltó sze-
relvények gyárában (Budapest Kõbánya) a még ma is használatban
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lévõ tüzifecskendõt, lajtoskocsit, létrákat, szerelvényeket és a Holu-
becz János parancsnok mellett mûködõ 12 önkéntes tûzoltó tagnak
nyári egyenruházatot. A tüzifecskendõ és a szerelvények Bittmann
Mihály kocsiszínében nyertek ideiglenes elhelyezést, míg végre a
Tûzoltó Testület 1912. évben felépítette az õrszobával ellátott szer-
házat.

1911-1914. években a tûzoltó Testület által rendezett, úgyneve-
zett nyári mulatság bevételei a mindenkor esedékessé vált tõketör-
lesztést és kamatok fizetését biztosították. Annak megemlítése mel-
lett, hogy az 1914-1918. évi világháború, a mûködõ és tagsági tagok
hadba vonulása folytán az Önkéntes Tûzoltó Testületre is befolyás-
sal volt, mégis a Testület anyagi kötelezettségének mindenkor pon-
tosan eleget tett és 1919. évben minden tartozását kifizette.

Az Önkéntes Tûzoltó Testület mûködõ tagjai ötven év alatt,
helyben és a közvetlen környéken, Szõdön, Gödön tûzvész alkalmá-
val mindig a helyszínen termettek és nemegyszer igen komoly érté-
ket mentettek meg.

Jelenleg már 400-as motorfecskendõvel és még egy kézifecsken-
dõvel rendelkezik a Testület.

A Parancsnok: Steuer Sándor, elnök Vági István, titkár Lászlóffy
Emil. A mûködõ tagok száma 38.

A posta

Településünk elsõ éveiben, természetesen „Postahivatal” nem
volt. Minden postai küldemény a Szõd községhez tartozó Göd-pusz-
tai Nemeskéri-Kiss Pál uradalmában lévõ, a körülbelül három kilo-
méterre fekvõ postahivatalba érkezett, illetve onnan továbbítatott.

Nem is kell említeni, hogy ez postai küldönc hiányában, rendívül
nehézzé tette a postai küldemények kézbesítését. Amennyiben a te-
lepesek közül valaki a pusztai postahivatalban megfordult, szíves-
ségbõl hozta, vagy vitte a leveleket. A legtöbb telepes lakó a buda-
pesti munkahelyére címeztette postáját.
A Telepesek Egyesülete, többszöri kérelme után a Magyar Királyi
Postaigazgatóság, egy úgynevezett „Postaügynökség”-et engedé-
lyezett, amely 1910. november hó 27-én kezdte meg mûködését.
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Ennek ellenõrzõ hivatala, ahová minden postai küldeményt küldeni,
illetve ahol átvenni kellett, a Göd-pusztai postahivatal maradt. Na-
ponként egyszer, rendszeresen közlekedõ küldönc vitte és hozta a te-
lepre a küldeményeket. A küldönc évi fizetését, 300 arany koronát,
három éven át a Felsõgödi Telepesek Egyesülete fizette.

Az elsõ postaügynökség az Ady Endre út 29. szám alatt, Eisler
Emil házában nyílott meg. Felesége volt az elsõ postaügynök, majd
rövidesen Pogány Eleonóra követte a Vasúti fasorban, ezután né-
hány éven át, Sütõ Miklósné. Végül 1919. évtõl kezdve, amikor az
ügynökség megszûnt, és a posta rendes hivatallá minõsíttetett, ezzel
a mozgóposták is itt helyben álltak meg, Schöner Mária volt a veze-
tõ. A postahivatal ezidõben a Kacsoh Pongrác utca 28. szám alatt lé-
võ bérleményben nyert elhelyezést.

A Postaigazgatóság késõbb, a hivatal jobb elhelyezése céljából,
megszerzett egy Ady Endre úti ingatlant és ez bizonyos átalakítások
után, ma is a postahivatal helyiségéül szolgál. A hivatal az idõk fo-
lyamán távirdával és távbeszélõ központtal bõvült.
Schöner Mária elhalálozása után Seres András vette át a posta veze-
tését és ma négy tiszti és négy kezelõi személy dolgozik benne.

A távbeszélõnek helyben negyven állandó elõfizetõje, a rádiónak
1384, a televíziónak pedig 80 elõfizetõje van. A Postaforgalom igen
megnövekedett, havonta kb. 1200 távbeszélgetést bonyolít le, cso-
magfeladás kb. 300 db, kézbesítés pedig kb. 400 db.

A római katolikus egyház
A római katolikus vallású hívek, valamint Krchnák János szõdi

plébános felkérésére a katolikus vallású tanulók hittan tanítását az
elemi iskolában a tanítók végezték. Mindez természetesen nem elé-
gítette ki a hívek, – különösen nem a felnõttek – lelki szükségletét.
Ezt érezvén, Eisler Emil, 1910. Szilveszter estéjén tartott mulatsá-
gon felvetette egy harang beszerzésének és haranglábon való felál-
lításának gondolatát. A javaslatot a jelenlévõk szívesen fogadták és
már akkor ötvenkét korona gyûlt össze a nemes célra.

A harang beszerzésére való gyûjtés 1911. év tavaszán folytató-
dott, majd több összejövetel után, annak õsszel való felállítása elha-
tároztatott.
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A harang felszentelésére 1911. Október 8-án került sor, mely
eseményrõl a „Felsõgöd és Környéke” címû újság az alábbiak sze-
rint számolt be:

„Október hó 8-án délelõtt volt Felsõgödön a közönség áldozat-
készségébõl készült harang ünnepélyes felszentelése. A felszentelést
a váci püspök képviseletében Krchnák János esperes plébános vé-
gezte, ki az egyházi szertartás elvégzése után igen szép és magasz-
tos beszédben méltatta Felsõgöd közönségének örömét, a harang je-
lentõségét stb.

A szertartás alatt és után az elemi népiskola növendékei egyházi
énekeket énekeltek. Azután megkondult a szép haranglábon nyugvó
harang, melynek érces hangja egész Felsõgödön hallható. Eisler
Emil, ki id. Horeczky Ferenccel a harang létesítésének eszméjét fel-
vetette és annak megvalósítását, tevékenységével nagyban elõmoz-
dította, néhány szép szóban megköszönte a közönségnek a szíves ál-
dozatkészségét. 

A harang felszentelésekor a Boldogságos Szûz Mária nevét kap-
ta. Egyik oldalán a Boldogságos Szûz Mária képe, a másik oldalán
pedig e szöveg van beöntve: „Isten dicsõségére öntetett Felsõgöd
közönségének áldozatkészségébõl az 1911. évben.”

A haranghoz szükséges állványt a felsõgödi iparosok készséges
és díjmentes szolgálatukból készítették. Az iparosok közül pedig
többen még az állványhoz szükséges anyaggal is hozzájárultak.
Közremûködtek: Holubecz János, Heldt Antal, Kudet Pál ácsmeste-
rek, Brezula Jakab és Makrai Pál kõmûves mesterek, Kubis Rezsõ
és Gajdócsi János kovácsmesterek, Marinkás József fuvaros,
Fischmann Ignác és fia, Hirschfeld Mátyás fakereskedõk és Szûcs
János kereskedõ pedig a haranglábhoz anyaggal járultak hozzá.

A harang és állványa összesen 473,14 koronába került, mely
összegbõl a harangra 383,80 korona az állvány és szállítási fuvardíj,
az adományozott anyagokon kívül még szükséglendõ anyagra, fes-
ték stb. pedig 89,34 kor. esik.

A harangszentelés idejében Felsõgöd telepen hétszáz lélek la-
kott.
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Ezután a római katolikus hívek buzgósága és vágyakozása szent-
mise és a szentségek után – akár csak egy iskolai tanteremben, vagy
esetleg egy kápolnában – egyre fokozódott. A megvalósításnak az
1914-ben kitört világháború vált akadályává.

1917. augusztus 20-án, Szent István napján, a község elsõ bírója
Heyek Ede, fõvárosi kereskedõ, Petrovácz Gyula nyugdíjas igazga-
tó-tanító, Eisler Emil és mások tevékenysége eredményeként, az Er-
zsébet téren (ma Bozóky Gyula tér) a már ott álló harangláb alatt,
Dr. Horváth Elemér pápai kamarás tábori szentmisét tartott. Dr.
Horváth Elemér a szentmisén felolvasta gróf Csáky Károly váci me-
gyéspüspök üdvözlõ levelét, melyben közölte a hívekkel, hogy a
vasár- és ünnepnapi szentmisék lelkészérõl gondoskodni fog és,
hogy Felsõgödön építendõ templom javára, pénztárából 5000 koro-
nát adományoz. Ez  az összeg akkor, mindegy 50000 db tégla árá-
nak felelt meg.

A templom építésének szervezése, a háborús viszonyok miatt el-
maradt és csak a háború után, 1919. év õszén indult meg.

Az elsõ szentmise (tábori) után a váci egyházmegyei hatóság,
Dr. Miskolczy Jenõ, akkori tanulmányi felügyelõ paptanárt bízza
meg, hogy vasár- és ünnepnapokon a szentmisék végzésére járjon ki
Felsõgödre. A szentmiséket az Állami Elemi Népiskola Vilmos
Császár út 60. (ma Ady Endre út) szám alatti épület iskolatermében
tartották.

Ebben az idõben egyházközségi szervezet nem volt, de a szüksé-
ges feladatok ellátását néhány lelkes férfi, akik addig is a katolikus
egyház ügyeiért tevékenykedtek, nevezetesen Petrovácz Gyula, Dr.
Zákonyi Mihály, Szeges Mihály, Steibl Ferenc, aki a kántori teen-
dõket látta el, továbbá Szabó József, Bordás Imre, Hunscha Hugó,
Rácz András, Englchner Lajos végezték.

A keresztelések a településrõl, a leginkább vonattal elérhetõ Vá-
cott, vagy pedig Budapesten történtek. A legkevesebb keresztelés a
szõdi templomban történt, annak ellenére, hogy Felsõgöd egyházi-
lag oda tartozott.

A Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Miniszter, a Váci
Püspökség javaslatára, Dr. Béky László lelkészt, úgy Alsó, mint Fel-
sõgödön való vasár- és ünnepnapi szentmisék megtartása céljából,
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1919. év augusztus havában, Alsógöd székhellyel kinevezte azzal a
kiegészítéssel, hogy e helyeken az elemi népiskolákban a hitoktatás
is ellássa.

Az ideiglenes egyházközségi szervezet Dr. Béky László állami
hitoktató lelkész, mint egyházközségi elnök vezetésével, 1919.
Szeptember havában megalakult és ugyanakkor az egyházközség
világi elnökévé Eisler Emil minisztérium fõtanácsost, kántorává
Steibl Ferenc igazgató-tanítót, sekrestyéssé Szeges Mihály MÁV
nyugdíjast választotta.
Megválasztották továbbá a húsztagú egyháztanácsot is. Az egyház-
tanács világi elnökének javaslatára az egyháztanács és a községi
képviselõ testület is szükségesnek látta, hogy egy telket, plébánia
vagy templomépítés céljára az egyházközség megszerezzen. Az
egyházközség, az akkori infláció idején semmi anyagi erõvel nem
rendelkezett, egyházi adót, párbért nem szedett, mégis megbízta a
világi elnököt, hogy Dr. Szécsi Kálmánnal egy telek megvételét tár-
gyalja és oldja meg.
A legalkalmasabb telek az egyház részére az Erzsébet tér (jelenleg
Bozóky tér) és a György utca (ma Teleki Pál utca) sarkán lévõ, 400
négyszögölnyi terület látszott. Dr. Szécsi Kálmán ezt a telket az
egyházközség részére 25 %-os engedménnyel, 18000 koronáért el is
adta. Amikor a világi elnök az eladó birtokos elõtt feltárta az egy-
házközség nehéz anyagi helyzetét, Dr. Szécsi, a vételárból 10000
koronát adományként elengedett. A fennmaradó 8000 korona meg-
fizetésére Eisler Emil és Petrovácz Gyula vállalt anyagi garanciát.

Mindnyájunk nagy és osztatlan örömére, teljesen megfelelõ he-
lyen a plébánia, esetleg a megépítendõ templom részére a terület
biztosítva volt.
1920-21. és 22. években Felsõgöd lakossága gyorsan és folyamato-
san nõtt, így a vasárnapi és ünnepnapi szentmiséken az iskolai tan-
terem kicsinek bizonyult. Felvetõdött tehát egy kápolna vagy temp-
lom építésének gondolata. Az akkori nehéz körülmények ellenére az
egyháztanács mégis hozzálátott a templomépítés elõkészítéséhez.
Az 1922. évben a világi elnöknek sikerült mintegy negyven vagony-
nyi használt kõ és téglaanyagot Dr. Szécsi Kálmán birtokostól el-
kérnie.
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Ez az építési anyag már komoly kiindulási alap volt a templomépí-
téshez és a tervezéshez.

A Felsõgödi Egyháztanács felkérésére 1922. Július 30-án Dr.
Boros Alán a gyõri Bencés Fõgimnázium igazgatója a megépítendõ
templom helyén a templomépítés ünnepélyes megkezdéseként
VENI SANCTE tábori szentmisét tartott. Ezen a szentmisén a
szentbeszéd mély hatást gyakorolt a jelenlevõkre, mindnyájan buz-
gón kértük a jóságos Istent, hogy segítse egyházközségünket a
templom megépítésében.

A hívek óhaja az volt, hogy az épülõ templom az Erzsébet tér kö-
zepére kerüljön, hogy ezzel a felemelõ, komoly elhelyezéssel a tér
és az egész község díszévé váljék.

Õszinte, igaz és mélységes kérésünk, mely a VENI SANCTE
szentmise és a szentbeszéd alatt szíveinkben fakadt, a jóságos Isten
elõtt meghallgatásra talált, mert három héten belül a román meg-
szállásból idemenekült és itt telepedett le pilismaróti Bozóky Gyu-
la, nyugállományú vezérkari ezredes, aki már néhány hónap múlva
az egyháztanács munkájába bekapcsolódott és a templomépítési bi-
zottság elnöke és vezetõje lett.

Óriási szervezõ képességével, rendíthetetlen mély hitével, buz-
góságával, ernyedetlen szorgalmával, fáradságot nem ismerõ erejé-
vel, vasakaratával, belevetette magát a templomépítés munkájába.
Mindenkit magávalragadó lelkesítõ beszédeivel arra törekedett,
hogy a templom – majdnem minden anyagi erõ hiányával – elindult
építése mielõbb befejezést nyerjen.

Valóban, nemcsak kisközségünk apraja és nagyja, nemcsak a
környék és Budapest lakossága, de a világ minden részében élõ ró-
mai katolikusság sietett segítségünkre. Ez a katolikus testvéri szere-
tetnek igen szép kifejezése is volt.

Hálával telt szívvel gondolunk arra, hogy a munka részesei le-
hettünk.

Pilismaróti Bozóky Gyula ezredes munkásságát méltóan kifejez-
ni és értékelni gyengének érzem magam. A templomépítõ gárdája és
nagyszámú munkatársai emlékét soha el nem múló hálával szívük-
be zárják.
Hálatelt szívvel az ég felé emelik gondolataikat Felsõgöd imádkozó
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hívei és csak annyit mondanak: „Bozóki Gyula, a kövek rólad be-
szélnek”.

A templomot 1924. szeptember 14-én szentelték fel. A plébánia
épülete 1928. évben készült el.

Orvosok, Gyógyszertár, Egészségügy

Meg kell említenem, hogy a település elsõ éveiben, 1912. õszé-
ig helyben lakó orvos nem volt. A hivatalosan kijelölt Dr. Hasenfeld
Zsigmond váchartyáni körorvos az elemi iskola megnyitásától
kezdve, három éven át egyszer sem tartott iskola-egészségügyi vizs-
gálatot. Szõd, 1912. év õszén, Felsõgöd telep székhellyel létesített
körorvosi kerületet. Az elsõ orvos Dr. Nagy Sándor volt, aki egyút-
tal kézi gyógyszertár tartására is volt kötelezve. Elhalálozása után
Dr. Háden Pál lett a körorvos. Vele egyidejûleg és azután is több or-
vos lakott itt, így: Dr. Domonkos István, Dr. Kovács Ferenc.

A jelenlegi orvosok: Dr. Tavas József járási fõorvos, Dr. Varas-
dy Sándor, Dr. Benedek Andor, Dr. Legéndy István.

1912-1914. években a Felsõgöd-kertvárosi Attila utcában Dr.
Nagy féle vízgyógyintézet is mûködött.

Állandó jellegû gyógyszertár Korbuly Dezsõ gyógyszerész veze-
tésével csak 1919. évben nyílt, a Vasúti fasor 10. Szám alatt. Ez a
gyógyszertár késõbb átkerült az Ady Endre út 10. Szám alá, majd a
jelenlegi helyére. Ebben az idõben Székely Béla gyógyszerész a
gyógyszertár vezetõje.

A közegészségügynél megemlítem, hogy az elsõ években, hely-
benlakó szülésznõ hiányában, szükség esetén Vácról, vagy Szõdrõl
jött szakképzett bábasszony.  Késõbb Bornstein Adolfné jár ki Új-
pestrõl a szülések levezetésére. Végül, 1912. év után már Felsõ-
gödön lakó személy Baranyai Gusztávné látta el a feladatokat. Ezt
követõen több szülésznõ is mûködött a községben, úgy mint Túri
Ferencné, akit Vikor Ferencné váltott fel.

A „Zöldkereszt” szervezet, az elemi népiskolában a gyermekek
fogápolásával. A „Gödöllõi és Váci Mintajárás” létrehozása idején,
1929. évben kezdte meg nálunk a mûködését.
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Önálló közigazgatás

Az idetelepült lakosság számának növekedésével, mindinkább
elõtérbe került az elõzõ lakóhelyéhez hasonló színvonalú közigaz-
gatási ellátásuk igénye, amelyet itt az új otthonában nem volt mód-
ja és lehetõsége igénybe vennie.

Bár a Telepesek Egyesülete ezen a téren is sikeresen tevékeny-
kedett, mégis azt érezte, hogy mindez nem pótolja egy községi elöl-
járóság feladatát és hatáskörét. A különbözõ ügyes-bajos dolgaik el-
intézése végett a felsõgödi telepeseknek Szõdre kellett menniük. Ez
a körülmény, mivel az anyaközség négy kilométer távolságra volt,
jelentõsen növelte a lakosság terheit. Más tekintetben is hátrányát
érezték annak, hogy Felsõgöd nem önálló község, annak ellenére,
hogy mint Szõd község külterülete, az 1882. XXII. törvénycikk ér-
telmében a községi háztartáshoz való hozzájárulást illetõen 50 %-os
adókedvezményt élvezett.

Az önálló községgé való alakulás ügyében 1911. szeptember 8-
án a legtöbb adót fizetõ birtok és telektulajdonosok az önállósodás
kivitelezésére bizottságot választottak. A bizottság elnöke: Dr. Haj-
csi György, társelnöke: Dr. Szécsi Kálmán, tagjai: Angyal Béla,
Eisler Emil, Dr. Héder Lajos, Lissák Kálmán és Schwarz H. Ármin.

A bizottság és a lakosság ezen törekvését és ezirányban kifejtett
munkásságát siker koronázta, amennyiben a telep Szõd községtõl
1915. évben különvált, kisközség lett és Szõd községgel körjegyzõ-
séget képezett. A kisközség elsõ bírájának neve: Heyek Ede fõváro-
si kereskedõ.

Mint érdekességet megemlítem, hogy az új kisközség képviselõ-
testületének egyik elsõ terve az volt, hogy Felsõgöd nevét
Dunafüredre változtatja, azzal az indoklással, hogy a sok Göd vas-
útállomás megtéveszti az ideutazókat. A Belügyminisztérium azzal,
hogy bár Felsõgöd a Duna mellett terül el, nem fürdõhely, a névvál-
toztatási kérelmet elutasította.

Csakhamar kitûnt, hogy a kisközség igazgatása Felsõgöd háború
utáni rohamos fejlõdése következtében oly nagymérvû munkát ad a
helyi hatóságnak, hogy a körjegyzõ hetenként egyszeri kiszállása
nem elegendõ a közigazgatási munkák elvégzésére. 
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Személyes ügyeik elintézésére a felsõgödi lakosoknak továbbra is
Szõdre kellett átmenni, emiatt a lakosság a teljes önállóságra töre-
kedett. 1920. évben, amikor a kisközség lakóinak száma már 1760-
ra nõtt, Szõd községtõl elválva községgé alakult: Alsógöddel,
Felsõgöd székhellyel körjegyzõséggé vált. A község elsõ jegyzõje:
Ungvári Antal volt.

A körjegyzõség 1928. évben, amikor Alsógöd szintén önálló
község lett, megszûnt.

A község hivatalos helyiségei másfél évtizeden át bérházakban
voltak, amíg vásárlás útján a jelenlegi Tanácsházat sikerült megsze-
rezni.

Kultúrélet

A lakosság kulturális igényeit is igyekezett kielégíteni. Így ala-
kult meg 1911. évben a „Felsõgödi Kaszinó”, amely azonban a há-
ború és az azt követõ nehéz anyagi helyzet miatt megszûnt.

1913. évben, az általános közóhajnak engedve, Steibl Ferenc
igazgató-tanító dalárdát szervezett, amely, miután tagjai háborúba
vonultak, 1914. évben megszûnt. Az akkor beszerzett harmóniumot,
jelenleg is a késõbb megalakított felsõgödi dalárda birtokolja. Ez a
dalárda az 1927. évi szegedi országos dalversenyen díjat is nyert.

A község lakossága igényeinek kielégítésére filmszínház áll ren-
delkezésre. Filmelõadások, még az önáramfejlesztõ gépek idejében
is voltak. Elsõ a Brezula féle Ady Endre út 57. sz. házban, azután a
Kuhár féle házban. Az Iparoskör épületének felépítése után ott tör-
téntek a filmvetítések, végül a Nika Jenõ és Gruber Árpád által,
Hirschfeld Mátyás közvetítése mellett, a Deák Ferenc utcában épí-
tett helyiségben voltak a filmvetítések.

Duna, Hajókikötõ, Áradások, Gátépítés

1914. évben a Dunaparton hajóállomás épült, ahol a Dunán köz-
lekedõ helyi hajójáratok mind megálltak. A hajóállomás nemcsak
személy, hanem áruszállítást is lebonyolított. Ez a körülmény lehe-
tõvé tette a fõváros vízi úton való megközelítését is.
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A hajóállomás váróterme és pénztárfülkéje téglából épült, azon-
ban 1916. évben a Duna áradása alkalmával a folyót borító jégtáb-
lák csaknem nyomtalanul eltüntették.

A Duna egyébként igen sûrûn kereste fel Felsõgöd Kertváros ne-
vû részt. Volt esztendõ, – 1920. – amikor kétszer, tavasszal és õsz-
szel is elöntötte ezt a területet. Végülis 1925-ben védõgáttal kellett
megakadályozni a Duna sûrû áradásait. Jelenleg a terméskõbõl épült
gát a Dunapart felsõgödi szakaszának legszebb része.

A Duna szabályozása az Ármentesítõ Társulat szervezésében
történt. A munkálatok vezetõje Jõrös András igazgató-fõmérnök
volt.

Útépítések

A Felsõgöd községen átvezetõ Budapest-Vác országút a lakosok
betelepülése idején makadám burkolatú volt. 1938. évben építették
át kilenc méter széles betonburkolatú országúttá. Ugyanakkor épült
a Vasúti fasoron át a temetõ felé, a Dr. Floch-Reyhersberg uradalom
területén keresztül egy kiegészítõ makadám út is, amely a kettes
számú fõközlekedési utat a betonozási munkálatok alatt helyettesí-
tette.

Az országúttól elágazóan a Duna, valamint az Ady Endre úton
haladó közutat, 1933. évben makadám úttá építették át. Ez az út a
késõbbiekben bitumen burkolatot kapott.

Az elsõ cementlapos járdaút, amely a vasúttól az Ady út, Kál-
mán utcáig, majd ezen az utcán befordulva a Lenkey utcán át az ele-
mi népiskola elõtt a római katolikus templomig haladt, 1938. évben
épült.

Temetõ

A parcellázó birtokosok annak idején temetõ területrõl nem gon-
doskodtak. Ezt késõbb kellett megszerezni. Ennek megtörténte után
az elsõ temetés a helyi temetõben, 1918. év április havában történt.
Addig a község halottait vagy Szõdre, vagy a gödi uradalmi teme-
tõbe kellett átszállítani. Mind a két helyen a temetõk szûk volta mi-
att halottakat nem szívesen fogadtak be.
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A felsõgödi temetõben lévõ feszületet a római katolikus hívek
1919. November 1-én állították fel. A ravatalozót, elõször csak egy
helyiségest, évekkel késõbb építették meg, amely azután még két
helyiséggel bõvült.

Boltok, Üzletek, Sütödék, Vendéglõk

A betelepülés kezdetén, mintegy másfél évig, helyben semmifé-
le élelmiszer nem volt beszerezhetõ. A telepesek kenyeret, húst, fû-
szerárut, naponta Vácról vagy Budapestrõl hordták haza. Végre,
1909. év nyarán Hirschfeld Miksa az Ady Endre út 44. szám alatt
vegyeskereskedést nyitott, majd 1910. évben Kornfeld Bernát is lé-
tesített egy vegyeskereskedést. Ugyanezekben az években idõsb
Balázsovics János, az Ady Endre út és a Margit utca sarkán lévõ he-
lyiségben húsüzletet nyitott.

Megemlítendõnek tartom, hogy 1911. évbõl kezdve, éveken át,
elõzetes megrendelések alapján, kocsival, szombati napokon, Pintér
Gusztáv újpesti fûszer-élelmiszer nagykereskedõ küldött ki árut. Ez
olyan megoldás volt, amely minden igényt e téren ki tudott elégíte-
ni. Késõbb, a háború vége felé ez az áruszállítás megszûnt.

Helyben sütõüzemet 1916. évben az Ady Endre út 27. szám alatt,
Láng pékmester nyitott. Ez a sütödét 1917-ben Bogdán Bálint vette
át. Volt itt még Kettlernek, Gaviczkynénak és Vesselynek is sütõ-
üzeme. Az emberi megélhetéshez feltétlenül szükséges kenyér hely-
ben való sütése nagy megkönnyebbülést hozott a lakosságnak, mert
addig ennek beszerzése is gondot okozott.

A Kálmán utca és Árpád utca sarkán 1907. november havában,
idõsb. Horeczky Ferenc nyitott vendéglõt. A telepesek, valamint a
fõvárosból kirándulók ennek helyiségeiben adtak találkozót egy-
másnak. Itt voltak az elsõ években a Telepesek Családotthon Egye-
sületének, a Tûzoltó Testületnek az összejövetelei, gyûlései, meg-
beszélése, nyári, vagy szilveszter esti mulatságai. 1910. évben, a
mai bölcsõde helyén épült Dr. Szécsi Kálmán borkimérése, megfe-
lelõbb, nagyobb termekkel. Az elsõ világháború elõtt volt már
Huszty Ferencnek és Csabon Antalnak is kocsmahelyisége. Ezidõ-
szerint a Vendéglátóipari Vállalatnak van az országúton italboltja,
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az Ady Endre úton Vendéglõ-étterme és a Földmûves Szövetkezet-
nek pedig egy italboltja az Erzsébet utcában.

A Népbolt Vállalatnak négy Fûszer-Csemege boltja, két Hús-
boltja, egy tejkimérése, végül a Mezõkernek egy Gyümölcs és Zöld-
ség üzlete.

A lakosság ruházati szükségletét egy ruhaszaküzlet látja el.
Megemlítendõnek tartom, hogy még az elsõ világháború elõtt,

1913. évben, szerdai napokon volt a heti piac, a háború alatt ez kis-
sé szünetelt. Ezután szerdán és vasárnap, végül most szerdán és
szombaton van a piaci nap. Ezeken a piacnapokon egyidõben igen
sok tüzifát adtak el, amely a fakitermelést végzõ munkások fa járan-
dóságának áruba bocsátásából származott. A piacra általában szõdi
és környéki õstermelõk, de Nógrád megyei földmûvesek is hozták a
terményeiket.

Közvilágítás

Meg kell emlékeznem a telep, illetve a késõbbi község közvilá-
gításáról is.

A település kertvárosi kerületében, néhány petróleum lámpa ké-
pezte a közvilágítást. Ez semmiképpen sem volt komoly világítás-
nak mondható, vagy nevezhetõ. Volt is, meg nem is.

Már az elsõ világháború végén mozgalom indult a villanyvilágí-
tás bevezetésére. Ez azonban csak 1926. év õszén valósult meg és
december 24-én indult meg, elég költséges módon a villanyáram
szolgáltatás. Azóta nagy lépésekkel haladt elõre a közvilágítás ki-
építése. Mivel a község, mint olyan, volt a villanyáram vásárlója és
szolgáltatója a fogyasztók részére, amit bizonyos ártöbblettel adott
tovább, ennek megfelelõen bizonyos haszon jelentkezett a község
háztartásában. A magánfogyasztók által fizetett díjakból fedezték a
közvilágítás fejlesztését. A fennmaradó összegbõl vásárolta meg a
község a Kisfaludy utcában lévõ Tanácsházat, valamint a jelenlegi
Bölcsõde épületét és a Dunaparton  lévõ fürdõterületet.
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Sportélet

Sportról is legyen szabad megemlékeznem. 1920. év szeptember
havában megalakult a Felsõgödi Testgyakorlók Körének labdarúgó
csoportja, amely az idõk folyamán játékával a körzeti bajnokcsapat
címet is elnyerte.

Helyi újság

Nem szabad megfeledkeznem arról sem, hogy a Felsõgödi Tele-
pesek Egyesülete minden lehetõséget kihasznált, hogy egyrészt a te-
lep fejlõdjék, másrészt azok a telektulajdonosok, akik még nem lak-
nak a telepen, mindenrõl tudomást szerezzenek és a fejlõdést támo-
gathassák. Ezért már 1909. évben a „Felsõgöd és Környéke” címen,
egy havonta megjelenõ közlönyt adott ki. Az elsõ szám 1909. szep-
tember havában jelent meg. Ez a közlöny a telep fejlõdésére nagy
hatással volt, mert például megemlíthetem, hogy a Kereskedelmi
Minisztériumhoz, a MÁV-hoz, a váci Fõszolgabíróhoz intézett kü-
lönféle „Nyílt levelek” minden esetben meghallgatásra találtak, már
ezzel is betöltötte hivatását. Ez a közlöny 1911. végével, közel há-
rom évi fennállása után megszûnt.

Megemlítendõ még, hogy Szabady Ervin újságíró az 1930-as
évek elején megújította és megindította a lapot, de vállalkozása a
résztvétlenség és közöny miatt néhány hónapi megjelenés után
megszûnt.

Építõ mesterek, Házépítõ Szövetkezet

Az elsõ középítkezéseket idegenbõl, leginkább Vácról idejáró
építõiparosok végezték. Ezek az építõiparosok, kõmûves, ács, aszta-
los stb. látva Felsõgöd életrevalóságát és fejlõdését, a jobb jövõ re-
ményében maguk is a letelepülõk sorába állottak és itt építettek ma-
guknak házat. Ezért azután volt idõ, amikor a helybenlakó kõmûve-
sek száma a tizenkettõt is meghaladta. Ennek megfelelõen a többi
iparág mûvelõinek száma is növekedett, úgy, hogy az 1930-as évek-
ben több segéddel dolgozó, két nagy asztalosáru üzem, a Radó Gá-
bor féle és a Stenger András féle látta el a község lakóinak ezirányú
szükségletét.
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A „Felsõgöd és Környékének Takarék és Házépítõ Szövetkeze-
te”, amely az építkezésekhez szükséges mindennemû anyagból ál-
landó jelleggel nagy raktárt tartott és kedvezõ fizetési feltételek mel-
lett hiteleket is nyújtott, ezáltal Felsõgöd fejlõdésére nagy hatással
volt. Ezen jelentõs szövetkezet mellett még Fischmann Ignác és fia,
valamint Hirschfeld Mátyás is tartott fenn építkezési anyag üzletet.

Azonban nemcsak az építõiparosság telepedett le rohamosan
Felsõgödön, hanem a szolgáltató iparosok, cipészek, szabók, stb. is,
akik itt új otthonra találtak.

Tõzeg kitermelés

Alapos talajkutatás és feltárás után, 1954. évben, közvetlenül a
község határában, tõzegtalajra találva, megkezdõdött a tõzegkiter-
melés. Eleinte a felsõgödi lakosok a kitermelt tõzeget fûtésre hasz-
nálták, de az alacsony fûtõértékû tõzeg nem felelt meg a hozzáfû-
zött várakozásnak, ezért csakhamar megdarálva, talajjavítás céljára
használták fel az ország különbözõ területein.

Jelenleg is teherautókra rakva, majd Göd vasútállomásról to-
vábbszállítják a felhasználás helyeire.

Végül visszatérve a kezdetekre a parcellázásra, megemlítem,
hogy elsõ ízben a telkek kijelölése, csak a vasúttól a Határ útig (ma
Terv utca) és a Széchenyi utcáig terjedt. A Széchenyi utcán túl lévõ
terület a Család, az Áldás, a Szõdi út csak 1910. évben lett felpar-
cellázva.

A vasúttól a Dunapartig terjedõ területen bolgár rendszerû kerté-
szet volt. Ezt a területet is, miután az úgynevezett „Családotthon”
telep telkeinek eladása bíztató sikerrel járt, az 1910-11-es években
felparcellázták és árúba bocsátották.

A vasúttól a váci országútig terjedõ, Dr. Szécsi Kálmán féle te-
rület a felparcellázás elõtt intenzív szõlõmûvelés alatt állott. A terü-
let fele részén szõlõültetvény, a másik felén néhány katasztrális hold
szilvás volt.
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A Dr. Hajcsi György féle terület, amely közvetlenül az elõbbihez
csatlakozott, szintén szõlõ, szántó és rét volt. Ezt a területet a Jezsu-
ita Rend vette birtokába. Nagy tehenészet és konyhakertészetet lé-
tesített ott, amíg azután ezt a részt is 1937-ben fel nem parcellázták.

Meg kell említenem, hogy a parcellázás elõtt az Ady Endre út-
nak a vasúttól a postaépületen túl esõ részén a páros oldalon magas,
mintegy egy-másfél méteres homokdombhát feküdt, körülbelül öt-
ven méter szélességben. A páratlan oldalon viszont ugyanilyen, ha
nem mélyebb mélység terült el. A dombhát éveken át tartó elhordá-
sával és a másik oldalon lévõ mélyedés feltöltésével végül is elfo-
gadható képet kapott a késõbb kialakítandó utca.
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BALÁZSOVITS MÓNIKA

A Balázsovits család

A Balázsovits család az 1800-as években került Magyarországra,
szerb területrõl. Ezt nevünk is õrzi. 

Dédapám: Balázsovits (I.) János (1872-1948), dédanyám szüle-
tett Kassai Katalin (1872-1928). 
Dédapám 1872-ben született Veresegyházon, 1888-ban szaba-
dult fel Rákospalotán, Monoron és Cinkotán folytatott segédi
gyakorlatot. 
1901-ben alapította meg üzletét Szõdön és Veresegyházon,
melyben 1 segédet és 1 tanoncot alkalmaz. Saját maga szerezte
be a környékrõl az állatokat, majd inasaival levágta és kimérte
húsukat. 
Dédanyám óvónõ volt Szõdön, itt ismerkedtek meg és ott is lak-
tak.
1906-ban építették fel a felsõgödi húsboltot a Vilmos császár út
(mai Ady Endre utca) 15-ben, melynek egyik felében éltek.
Az üzlet 1907-ben Balázsovits Húsboltként volt bejegyezve az
iparosok könyvébe. Az udvar hátsó részében gazdasági udvart
alakítottak ki, a hús tárolására  jégvermet építettek.  

Házasságukból két gyermek született egy fiú és egy lány.

A fiút Balázsovits (II.) Jánosnak (1904-1943), a lányt
Balázsovits Máriának (1906-1968) keresztelték.  Mária házas-
sága révén késõbb a Blehacsek Károlyné nevet viselte. Nagy-
apám örökölte apja mesterségét, kitanulta a hentes szakmát és
késõbb õ vette át az egyre növekvõ vállalkozást. 
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Dédapám és nagyapám is tevékenyen részt vett a felsõ-gödi
templom építésében, mely 1924-ben készült el. (Pilismaróti Bozóky
Gyula: Felsõgödi templom építéstörténete 62., 64., 98. oldal.) Az
iparoskör alapításában, a felsõgödi sportélet (labdarúgás) megszer-
vezésében, patronálásában is vezetõ szerepet töltöttek be, választ-
mányi tagok voltak.
Dédapám 1921-tõl mint a község egyik legnagyobb adófizetõje a
képviselõtestület tagjaként részvett a helyi irányításban.

Az üzlet termékeinek híre a község határain is túljutott. Sõt a
mellékelt levél másolat szerint a szomorú emlékû Don kanyarban
harcoló Czajlik László az 1942 karácsonyára engedélyezett cso-
magban ezt kérte: 
„ Szerény kívánságom, hogy jó disznósajt (Balázsovicstól) ……”
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Nagymamám Tábor Paula élt 1903-1985-ig, a Vöröskereszt alapí-
tó tagja volt Gödön. Házasságukból három gyermek született: 1927-
ben Balázsovits (III.) János, édesapám, 1928-ban Balázsovits Ka-
talin és 1930-ban Balázsovits Pál.   

Édesapám iskoláit Pásztón kezdte, de a háború és édesapja 1943.
évi halála miatt ennek megszakítására kényszerült. A háború sok
levente barátjának halálát hozta.

Mivel édesapám árva lett és családfenntartóvá vált, így nem vitték
el katonának. Az üzlet vezetését a nagymamám vette át. A háború
alatt az üzlet folyamatosan üzemelt, elõször a németek majd az
orosz hadsereg foglalta el. Itt vágták az állatokat, így nagymamám
meg tudta szervezni, hogy a falu lakosságának is jusson élelem. 
Édesapám kitanulta a hentes mesterséget, jó kapcsolatokat épített ki
a községben mûködõ hentesmesterekkel, igyekezett tõlük megta-
nulni a speciális szakmai fogásokat, hogy minél jobban tudja segí-
teni nagymamámat. 
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Visszaemlékezésük szerint a háborút követõ idõkben nem feledke-
zett meg a hadifogság és más ok miatt nehéz helyzetbe került kolle-
gák családjairól.

Az államosítás a mi boltunkat is érintette, elõször a Szövetkezet-
hez, majd területi rendezés folytán a Váci Élelmiszer Kiskereske-
delmi Vállalathoz került a bolt üzemeltetése. 

A szûkebb család történetéhez  édesanyám Mészáros Borbála,
édesapám születésének 70. évfordulóján elmondott visszaemlékezé-
sét idézem:

„Bácskában, Mélykút községben, születtem 1932-ben harmadik
gyermekként, jómódú kereskedõ családban. 

1950-ben ismerkedtem meg Jánosommal Ili nõvérem férje által,
én akkor még a bajai tanítóképzõ diákja voltam. A Gabi nõvérem is
itt lakott már családjával, Ili nõvéremék pedig Vácrátóton. Ili nõvé-
reméknél voltam látogatóban, amikor Jánosom megjelent egy
szombati napon, elkért nõvéremtõl, de nem mondta meg hová me-
gyünk. Hétkápolnára vitt, ahol búcsú volt, a gyertyák égtek, a hívek
imádkoztak, énekeltek. Ketten oda térdeltünk a Szûz Anya lába elé,
oda súgta nekem, hogy kérlek imádkozz a szándékomra. Ez volt az
elsõ közös utunk.
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Iskoláim befejezése után Gabi nõvérem és szeretett Lajos sógo-
rom pártfogoltak. Feljöttem dolgozni Gödre, majd Dunakeszire a
Váci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalathoz. Jancsikám udvarolt
nekem, természetesen fõként a meccsekre vitt. 

1952 áprilisában eljegyeztük egymást. Õ akkor a Váci Húsipari
Vállalatnál dolgozott. 

Elvitt egy nagy húsipari bálra és ezt követõen kezdõdött a kálvá-
riánk. A bálon egy magas rangú egyén fogadást tett rám. Jánosomat
hétfõi napon letartóztatták mondvacsinált vádakkal, de a húsipar
összes dolgozója, élen a vállalat igazgatójával és a párttitkárával
egyöntetûen kiálltak mellette, mert tudták, hogy nem igaz a vád.
Váltva õrizték a vágóhidat és a mellette szóló bizonyítékokat. Négy
nappal az esküvõnk elõtt szabadult ki. Mi ketten pedig sírtunk és sír-
tunk örömünkben.

Elsõ utunk volt Hétkápolna és a húsipari vállalat. Felmentünk az
igazgatóhoz, áldott emlékû Szlovik Pali bácsihoz és megköszöntük
segítségét. Majd a vágócsarnok közepére vitt,  és azt mondta: „Fiúk
mindent köszönünk!”.
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1952 májusában megesküdtünk. Nagyon szerény esküvõt akartunk
Felsõgödön, így nem mondtuk senkinek, hogy templomba is me-
gyünk, mégis megtudták. 

A templomnál hatalmas tömeg fogadott bennünket, a focisták
sorfalat álltak, de ott álltak a „belügyis” dzsippek is a két mellékut-
cában. Mikor megláttam õket összeszorult a torkom félelmemben. A
sok ember megvédett bennünket az ottlétükkel. Boldogan, köny-
nyekkel térdeltünk az Isten színe elé és mondtuk ki az igent.
Esküvõnk estéjén hat húsipari dolgozó három nagy kosár ajándékkal
lepett meg bennünket társaik nevében. Sírva köszöntük meg. Páro-
mat a templomi esküvõ miatt rendõri felügyelet alá helyezték három
évre, de másfél év után eltörölték. Ez alatt az idõ alatt a gödi veze-
tõség és az emberek sokat tettek értünk, mivel a felügyelet adta kor-
látok nem tették lehetõvé a nyilvános helyen való tartózkodást, így
mindig kérvényezni kellett a mérkõzéseken való részvételét. 

Még a felügyelet alá helyezés elõtt férjem elvitt a Derû vendég-
lõbe, ahol egy nagy mosolygó férfi társaság ült. Megfogta a kezem,
és azt mondta: „Tisztelettel bemutatom a dalosok minden tagjának
a feleségemet, Borikát.” Megöleltek, maguk közé ültettek. Drága
emlékû Papp Pista elénekelte nekem a Piros rózsák beszélgetnek cí-
mû dalt, és még sok más szép dalt énekeltek. Egy életre szóló kap-
csolat alakult ki közöttünk és a dalosok között. 

Miután közelebbrõl, mint házastárs is megismertem szorgalmát,
segítõkész jellemét nem csak szerettem, hanem tiszteltem is. Na-
gyon büszke voltam rá, amikor az országos fejtõversenyen az elsõ
díjat hozta el a Váci Húsipari Vállalatnak. 

1953 áprilisában megszületett Boca lányunk, majd 1954 augusz-
tusában Jancsi fiunk. 

Ebben az évben Jánosom boltvezetõként kezdett dolgozni a Vác
és Vidéke Földmûves Szövetkezetnél.  

1957-ben ismét a Váci Húsipari Vállalathoz került, amellyel
egyidõben én a gödi (volt Balázsovits) húsboltban dolgoztam. Elõ-
ször, mint bolti eladó, majd mint boltvezetõ. 

1964-ben õ is a Vác és Környéke Élelmiszer Kiskereskedelmi
Vállalat dolgozója lett, így együtt tudtunk dolgozni a gödi 177-es
számúnak elnevezett  húsboltban. 
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Éreztem elsõ perctõl a vevõk szeretetét. Nehéz idõk voltak az ötve-
nes évek, én is nagyon de nagyon megszerettem a gödieket, a sok
kedves vevõt, akik sokszor, mint dadus is szerepet vállaltak csalá-
dunk életében. Tiszta szívvel iparkodtunk mindketten Göd község
és környékének ellátását biztosítani (óvodák, bölcsõdék, napközik,
szociális otthonok, MHSZ, stb.).  

A vállalaton és Gödön belül nagy közösségi életet éltünk. 

Jó visszaemlékezni a sportnapokra, zsákbafutásokra, lepényevések-
re, közös fõzésekre, melyek szervezésébõl mi is kivettük a részün-
ket.

Bolti munkánk folyamán sok szakembert neveltünk ki, - közöt-
tük testvéreink gyermekeit is-  akik késõbb, mint segédek továbbra
is ott dolgoztak. Üzletünk a vállalat egyik legkiemelkedõbb egysé-
ge lett. Társadalmi munkánk nem maradt elismerés nélkül, amit bi-
zonyítanak a Minisztertanács, és a Gödi Tanács által adományozott
elismerõ kitüntetések, oklevelek. 

207Gödi Almanach
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Munka mellett tanulmányainkat folytattuk és így a szakmához szük-
séges minden iskolát elvégeztünk.

Szerelmünk bizonyítékaként 1971 januárjában megszületett Mó-
nika lányunk.

A kezdettõl fogva meleg kapcsolat alakult ki a gödi sportolókkal
és feleségekkel. Akkor jöttem rá, hogy a sportkörhöz és a gödiekhez
is feleségül mentem, mert számára a sport mindent jelentett: a bará-
tokat, a kihívást, a közösségi összefogást és a szórakozást. 
Simkó Gézát és Marikát úgy mutatta be, hogy õk az én legkedve-
sebb barátaim közé tartoznak, de aztán késõbb rájöttem, hogy neki
nagyon sok legkedvesebb barátja van. Az ötvenes évek nehézségei,
a zsíros kenyérrel, hagymával ünnepelt nyertes mérkõzések itt élnek
a szívemben, majd a Horváth Ferinél (Derû vendéglõ) eltöltött esték
az öregfiúkkal és a fiatal csapatokkal, akik ma már öregfiúk és
Jánosom emlékét õrzik, szívesen gondolok vissza. 
Sokat készültünk a mérkõzésekre, szendvicseket készítettünk, nem
maradhatott el barátnõm, Ica néni-féle pogácsa sem. 
A mai napig hiányzik a János napok zsivaja, dalolása. 
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Remélem, hogy a sporthagyományokat a fiatalok még sokáig õr-
zik és továbbra is énekelik, hogy „Kék-fehér dresszünkön megko-
pott a szín, de a dressz alatt még él a gödi szív.” 

Isten segítségével gyermekeinket felneveltük. Három unokánk
van, Bociéknál kettõ: Sándor, Zoltán, Jancsikáéknál Zsanett. (Azóta
tovább bõvült a család, nekem is született egy gyermekem ,……  )

Jánosom jó férj és családapa volt. Egyenes jellem, aki hitét meg-
vallotta, szavát mindig állta. A sport, a családja és a munka jelentet-
te neki az életet. Soha semmilyen eredményt nem tartott magáénak.
A jó edzõknek, focistáknak, segítõinek, támogatóinak titulálta. Egy-
más kezét fogva sok küzdelmen átesve, rengeteget dolgozva mind-
ketten szép eredményeket értünk el.

Aktív munkája során Göd Nagyközség felvirágoztatását tartotta
legfontosabbnak, hobbyja révén pedig a gödi sport vezetõ alakjává
nõtt.  

Csak a hitem és a neki tett ígéretem tartott életben, amikor har-
mincnégy évi házasság után 1986-ban elvesztettem õt. De  úgy ér-
zem, hogy amíg ennyien emlékszünk rá, olyan mintha még ma is
köztünk volna, mert   szelleme bennünk tovább él.”

Édesapám sportbeli tevékenységének részletes ismertetéséhez
bátyám, Balázsovits (IV) János ugyancsak az évfordulón elmondott
emlékezését idézem:

„Édesapám sporttevékenysége kiskorától a felsõgödi sporttal
összefonódott. Leventeként egy csapatban játszott a Simkó, Juhász
és Horeczki fiúkkal, de sorolhatnám tovább. Ahogy az idõk múltak,
úgy került feljebb a labdarúgás ranglétráján. Természetesen ezek-
ben az években a magyar sport világhírû volt. Így a labdarúgás is,
ki nem emlékszik az „Aranycsapatra”.  

Felsõgödön is kialakult egy kis aranycsapat, melynek édesapám
és testvére oszlopos tagjai voltak.

Engedjenek meg egypár nevet megemlíteni: Gergely, Artner,
Hatvani, Simkó testvérek, Debreceni, Juhász, Perényi, Horeczki,
Szabó, Gróf Pufi stb.  De sorolhatnám a neveket három csapatra va-
ló lenne. Ez a csapat híres volt az igaz barátságáról, szeretetérõl,
küzdenitudásáról, futballtudásáról. Igen sok örömteli pillanatot
okoztak Göd szurkolóinak és lakosainak.  
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(Szerk. megjegyzése :  Az 1950-beli  csapatra emlékszik Perényi Je-
nõ is írásában,  Az  1963. évben játszó csapat  fényképét Bátorfi Jó-
zsef: Golgota címû cikkének egyik  mellékleteként láthatjuk.)

Ahogy a csapattagok megöregedtek, megalakították az
öregfiúk csapatát. Elõször felsõgödi öregfiúk néven, majd 1970-tõl
PENOMAH Váci Húsos- ként szerepeltek. Így most már váci bará-
tok is csatlakoztak a csapathoz. Ilyenek például Bábi Mihály,
Neugam József (Öcsi), Czuczor Albert és még sokan mások. Itt is
sok bajnokságot nyertek, de legfontosabb, hogy igaz barátok lettek. 
Természetesen ez idõ alatt is és a késõbbiekben is édesapám össze-
fogta a gödi sportéletet. Nagy segítségére voltak legjobb barátai,
mint edzõk Haraszti Mihály, Simkó Géza , Juhász Imre , intézõként:
Udvardi Zoltán, Sárközi László, akik nem sajnálták idejüket, pénzü-
ket a sportért feláldozni. 

Édesapám 1969-tõl a gödi labdarúgó szakosztály elnöke lett és
most már, mint a vezetõség tagja kezdte irányítani a szakosztály éle-
tét. A legboldogabb pillanatokat az 1983-84-es esztendõ hozta, mi-
kor legjobb barátjának Bundzsák Dezsõ bácsinak irányítása alatt a
csapat Székesfehérváron megnyerte a Szabad Föld Kupát, mely egy
kiscsapatnak olyan mint a BEK-gyõzelem. Az egész ország látta a
televízión keresztül a kupa átadását, telt ház elõtt. Ekkor mondta ne-
kem: „Tudod fiam, mindig ezért dolgoztam, hogy a gödi sport híres
legyen!” 

Ennek a csapatnak, sok kedvence volt tagja mint például Mudri
József mint csapatkapitány, Mészáros Laci, Nagy Tibi és még sorol-
hatnám. Az 1983-84-es esztendõben megnyerték a bajnokságot is,
így felsõbb  osztályba léptek, melyben további két évig szerepeltek
haláláig. 

Nagy hangsúlyt fektetett az utánpótlás képzésére is, melyben
szintén szép eredményeket értek el, többször is dobogós helyezé-
sekkel dicsekedhettek. Sok híres labdarúgót nevelt fel a gödi egye-
sület, pl.: Nell Lajos, Fedor Sándor, vagy a ma is válogatott Nagy
Tibor, Nyilas Elek, akikre büszke lenne édesapám ha élne, hisz az õ
sportkarrierjüket is egyengette. 

Ezen kívül a nõi kézilabda csapat megalapításában is részt vett.
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Kishúgom, Mónika az NB II-es csapat kapitánya a jelen pillanatban
is. Õk is igen sok szép sikert mondhatnak magukénak.” 
A sikerek folytatódtak és a csapat több éve az  NB I/B osztályba fel-
került és megállja helyét. 

„Édesapám halálával a gödi sportélet új szakasza kezdõdött, de
a fiatalok tovább viszik a stafétát. Emlékére Balázsovits Kupát ala-
pítottunk, melyért minden évben játszanak a csapatok, igen nagy
létszámban.”

A Balázsovits Kupát 15 éve jelenleg is évente megtartjuk de-
cember-január hónapban.  Idõpontja miatt már Balázsovits Hó Ku-
pa lett a neve. A játék elõtt a csapatok és a Gödi Sport Klub képvi-
selõi megkoszorúzzák  édesapám sírját a felsõgödi temetõben. A
résztvevõk különbözõ korosztályokat képviselnek. Budapestrõl, a
környezõ helységekbõl és természetesen a városunkból nevezõ 10-
12 csapat méri össze tudását a díjért. A jó hangulatú mérkõzések
után a család vendégül látja a résztvevõket.  

1991-ben a privatizáció lehetõséget adott arra, hogy az üzlet újra
a család kezelésébe kerüljön vissza, amely 2007-ben lesz 100 éves.
Ezután néhány évig bátyám – aki ugyancsak megszerezte a család
hagyományos mesterségét – és a család többi tagjai vezették a bol-
tot. Majd édesapám egyik kedves tanítványa vette bérbe és jelenleg
is õ üzemelteti Arany-Híd diszkont néven.

Édesanyánk 1997-ben meghalt és mi gyerekek azóta az élet más
területein találtuk meg boldogulásunkat, de élénken él még ma is
gondolatainkban  a Balázsovits hentes és mészáros bolt és szeretett
szüleink emléke. Amennyiben lehetõségünk lesz rá méltón fogunk
megemlékezni 2007-ben a 100 éves házról, boltról, de elsõsorban
szeretett szüleinkrõl.
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KÖKÉNY JÓZSEF

Iparosok és kereskedõk Felsõgödön

A századeleji ipari fejlõdést és az alsógödi Iparoskört bemutató
cikkében Angyal Lukács a GA 2000. évi kötetében idézte fel a köz-
ség lakosainak igényeit kielégítõ iparosokat, kereskedõket.

A Dunamenti  nyaralóhelyek címû könyvbõl már megismerked-
hettünk a néhány felsõgödi  rövid életrajzával is. ( Batta István,
Csabon Antal, Hirschfeld Mátyás, Liebezeit Ferenc, Luksits János,
Sárközi József, Sütõ építõ mesterek és Wieser Rudolf.) Az idõköz-
ben elõkerült  1930-31. évben kiadott Ipari Almanachok,   címtárak
és baráti segítséggel az egykori Felsõgödön mûködõ iparosok és ke-
reskedõk névsorát és az emlékezet szerinti telephelyét próbáltuk
összeállítani. Nehézséget jelentett a 70-80 év távlat, a különbözõ
idõtartamú mûködés is. Bizonyára lesznek olyan olvasók, akik más-
ként emlékeznek vagy szerintük, kihagytunk valakit. Minden észre-
vételt szívesen fogadunk és ezeket összegyûjtve a késõbbi idõpont-
ban megjelentetjük.

Az Ipari Almanachokból újabb felsõgödi és alsógödi életrajzokat
és fényképet is közre tudunk adni, melyekbõl kiderül, hogy az iparo-
sok kereskedõk komoly részt vállaltak a község, a különbözõ társa-
dalmi, kulturális és sport egyesületek irányításában, mûködésében. 
(Megjegyezzük, hogy a korabeli utcaneveket megtartottuk: Vilmos
császár út = Ady Endre út, Bozóky Gyula utca = Lenkei utca,
György utca = Révay utca, Tátra utca = Teleki Pál utca, Iskola ut-
ca = IV. Béla utca, Templom tér = Bozóky tér, Határ út = Terv ut-
ca. A házszámok egyes esetekben csak tájékoztató jellegûek  az eset-
leges  épület  átalakítások és telekmegosztások miatt)  

Felsõgöd község kialakulásával egyidõben megjelentek az ipa-
rosok és kereskedõk is amint arról Lászlóffy Emil visszaemlékezé-
seiben olvashattuk.

A Felsõgödi Iparoskör az egyik  forrás szerint 1907-ben mások
szerint 1927-ben  alakult. Valószínûleg az utóbbi az igaz. 
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Az egyesület célja: „Célja az iparosok egyesítése, szellemi erkölcsi,
társadalmi és anyagi értékeik elõmozdítására.”
Választott tisztségviselõk:
Elnök: Nagy Lajos lakatos mester, alelnök Hajdú Lajos kõmûves
mester, jegyzõ: Steuer Sándor tüzelõanyag kereskedõ, gazda: Sár-
közi József kõmûves mester, pénztáros: Tanács József hentes és mé-
száros mester.

Most lássuk a szakmai névsort: 
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Néhány újabb rövid szakmai életrajz 
és végén fényképek a mesterekrõl és üzletekrõl

Ampelzohn Károly mérlegkészítõ, 
Árpád út 50
Szakmájában Budapesten szabadult fel 1895-ben és ott is dolgozott.
1923-tól Sarkadon cukorgyári mérlegszerelõ volt. 1930-óta helyben
önálló.
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Balázsovits János hentes és mészáros mester, 
Vilmos császár út 15
1872-ben született Veresegyházon, 1888-ban szabadult fel Rákos-
palotán, Monoron és Cinkotán folytatott segédi gyakorlatot. 
1901-ben alapította meg üzletét Szõdön és Veresegyházon, mely-
ben 1 segédet és 1 tanoncot alkalmaz.   
1906-ban építette fel a felsõgödi húsboltot a Vilmos császár út (mai
Ady Endre utca) 15-ben. Az Iparoskör választmányi tagja, 1921-tõl
községi képviselõ.

Bogdán Bálint sütõmester, 
Vilmos császár út 35
Nevetlenfalun 1886-ban született, Szatmárnémetiben tanult, 1902-
ben szabadult fel. Magyarország több városában fejlesztette szaktu-
dását. Budapesten 15 évig volt Glasner udvari szállítónál alkalmaz-
va, 6 évig mint mûhelyvezetõ. 1926-ban nyitotta meg mûhelyét,
melyben két segédet foglalkoztat. A felsõgödi S. E. alelnöke.
(1945-48 között a nagyközség bírója volt)

Erdélyi László fûszer és csemege kereskedõ, 
Vilmos császár út 62, majd Árpád utca
Selmecbányán 1900-ban született, 1918-ban szabadult fel. Buda-
pesten a Háztartási Fogyasztási Szövetkezetnél, az Általános Fo-
gyasztási Szövetkezetnél, és a Magyar Köztisztviselõk Fogyasztási
Szövetkezetnél volt üzletvezetõ. Mint kirakatrendezõ pályadíjat
nyert.

Gaál Mihály cipész, 
Bozóky Gyula utca 25.
Érsekújváron 1878-ban született, 1894-ben szabadult fel. Budapes-
ten többek között a Lichtmann gyárban fejlesztette szaktudását.
1915-ben nyitotta meg önálló mûhelyét. Az Ideal cipõfelsõrész elsõ
magyarországi mintakészítõje. Az Iparoskör választmányi tagja.
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Kisfaludy  Sándor cipész mester, 
Verseny utca 13.
Született 1866-ban, felszabadult 1883-ban. Szekszárdon és
Sárszentlõrincen volt segéd. 1890 óta önálló mester. Aranyérem
és díszoklevéllel kitüntetve.
1895-ben lépett a MÁV szolgálatába, Cserkúton és Alsóörsön ál-
lott alkalmazásban. 1922-ben ment nyugdíjba, azóta helybeli lakos. 
Hangya f. b. tagja, Iparoskör vál. tagja. (1931) Községi esküdt,
vasutasok helyi csoportjának volt elnöke, most örökös tiszteletbe-
li tagja. A Jó Magyarok  Asztaltársasága elnöke. Jóbarátok asztal-
társasága  ellenõre.

Kneizl  Károly mûszerész, 
Bozóky Gyula utca 10/a
Szakmáját Wienben tanulta ki 1900-ban, mint mûszerész
Wienben (Bécs), Németországban, Angliában dolgozott, 1927 óta
helyben önálló. Kerékpár és varrógépeladással és javításával fog-
lalkozik, elõzõleg Budapesten üzletvezetõ volt. Levente Egyesü-
let elnöke, volt községi képviselõ, tisztségviselõ, dalárda alapító
tagja elsõ elnöke, FTK kerékpár alosztály elnöke, Iparoskör szám-
vizsgálója.

id. Kossius Károly hentes és mészáros mester, 
Bozóky Gyula utca 25
Négy gimnáziumi osztályt végzett Rozsnyón, szakmáját ugyanott
tanulta ki atyjánál, 1884-ben szabadult fel. Mint segéd, majd mint
üzletvezetõ Budapesten dolgozott. 1899-ben önállósította magát,
1926-óta van helyben üzlete.

Kökény Pál, hentes és mészáros mester, 
Vilmos császár út 44
Szõdön 1902-ben született, 1922-ben szabadult fel.  Vácon töltöt-
te segédéveit. 1927-ben nyitotta meg üzletét.
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Máriássy Pál fodrász mester, 
Tátra utca, majd Vilmos császár út 10.
Nagybányai születésû, a szakmát Budapesten tanulta ki, 1910-ben,
ugyanott segédkedett. 1921-óta helyben önálló. Iparoskör, dalárda,
mûkedvelõ csoport tagja.

Mogyoródy Antal cipész mester, 
György utca  
Vácott született, szakmájában ugyanott szabadult fel, 1898-ban
önállósította magát, 1909-ben költözött Felsõgödre, azóta itt folytat-
ja iparát.

id. Nagy Lajos lakatos mester, 
Árpád utca 13.
Németkéren 1877-ben született, 1892-ben szabadult fel Újszászon. 
Cegléd, Abony, Kaposvár mûhelyeiben fejlesztette szaktudását. 
1904-ben 5 évig Magyaregresen önálló volt, majd a 1908-ban a
MÁV kötelékébe lépett és 17 évig mûködött, mint lakatos csoport-
vezetõ. 
A község elsõ telepesei közül való. 1925-ben ment nyugdíjba. (48
éves) és Felsõgödön létesítette mûhelyét. 
1920 óta tagja a képviselõtestületnek, 3 éven át esküdt, 3 éven át
törvénybíró, 1934 óta  a község bírája. (1945 után 1950-ig törvény-
bíró)
A Sportegylet alapítója és vezetõségi tagja, az Iparoskör alapító és
vezetõ tagja, volt elnöke, r. k. egyháztanácsos. OTT és az összes he-
lyi kultúregyesület tagja.
Kiváló érdemeket szerzett a község fejlesztésében.

ifj. Nagy Lajos bádogos, 
Árpád utca 13.
Szakmájában Budapesten szabadult fel 1924-ben. Mint segéd Buda-
pesten és a MÁV-nál dolgozott. 1926-óta önálló bádogos és vízve-
zeték szerelõ.
Az FTK fõpénztárosa, az Iparoskör vál. az OTT mûködõ tagja.
(1930)
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Preinsperger Ferenc fodrász mester, 
Vilmos császár út 10
Sopronban 1900-ban született. 1916-ban szabadult fel. Budapest
jobb üzemeiben bõvítette szaktudását. 1927-ben létesítette jól beren-
dezett üzletét, melyben minden igényt kielégít, külön hölgyfodrá-
szati teremmel. Egy segédet és egy tanoncot foglalkoztat. A Sport-
egyesület választmányi tagja, a szimfonikus zenekar aktív tagja.

Tanács József hentes és mészáros mester, 
Vilmos császár út 2
Iskoláit Cegléden végezte, szakmájában Kispesten szabadult 1900-
ban. Mint segéd Budapesten dolgozott, 1906-ban önállósította ma-
gát Alsónémedin, majd Budapesten lett vendéglõs. 1927 óta hely-
ben hentes és mészáros üzlete van. Az Iparoskör pénztárosa, FTK
választmányi tagja, MOVE alapító tagja.

Traupert János asztalos és temetkezési vállalkozó, 
Tátra utca 1
Tolnamegyei születésû, szakmáját Grábócon tanulta, 1886-ban sza-
badult fel. Mint segéd 7 évig vándorolt, majd 15 évig Budapesten
dolgozott. 1915 óta helyben önálló.

221Gödi Almanach

tördelés 213-230.qxd  2003.11.04.  9:26  Page 221



Gödi Almanach222

Liebezeit -Horváth vendéglõ

tördelés 213-230.qxd  2003.11.04.  9:26  Page 222



223Gödi Almanach

Alsógöd

Az Alsógödi Iparoskör 1925. október 14-én alakult. Elnöke:
Krizmanits Ferenc, jegyzõje: Kovacsik László, ellenõre: Bisztri-
ánszky János. A 60-nál több tagot számláló kör a nyomott gazdasá-
gi viszonyok dacára is a fejlõdés útján van, mert a község folyton
nagyobbodik, ami az iparosság fejlõdését is maga után vonja.

Bajusz József villanyszerelõ mester, 
XVI. u. 18. sz.,
Nagymaroson 1902-ben szül, 1919-ben szab. fel. Budapesten fej-
lesztette szaktudását. 1926 óta önálló, ugyanazon idõ óta az alsógö-
di villamos üzem vezetõje. A budapesti mûszerészek és villanysze-
relõk ipartestülete dicsérõ oklevéllel tüntette ki.

A Huszty
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Bauer Antal vendéglõs.
Budapesten 1895-ben szül, 1918-ban szab. fel, 1930-ban alapította
a legkényesebb igényeket is kielégítõ üzletét, a  Fácán vendéglõt.
Az Ipartestület, Iparoskör vál. Tagja. A világháborúban br. V. é. és
K. cs.-k kitüntetést kapott. Helyiségeiben talált otthont az Alsógödi
Úri Kaszinó.

Bisztriánszky János szabó mester, 
Pesti út
Gödön született 1900-ban. 1917-ben szabadult fel Budapesten, mint
nõi szabó. Késõbb elsajátította a férfi szabó mesterséget is. Mûhe-
lyét Gödön 1925-ben nyitotta meg. Az Alsógödi Iparoskör alapító
tagja, ellenõre. Az Alsógödi Sportkör vezetõségi tagja, elnöke is
volt több évtizeden át. 1930-1939 között községi képviselõtestület
választott tagja. Neje Hejtejjer Anna.

Boskó Bertalan korcsmáros, 
XI. u. 6.
Tereskén 1886-ban szül. Budapesten, Nagyszombaton folytatott
gyakorlatot, majd 1923-ban önálló lett. Az Iparoskör ellenõre. Az
orosz harctéren küzdve fogságba esett. Neje: Czuczor Mária.

Csery András sütõmester, 
Pesti út 39.
Szigetmonostoron 1893-ban szül, 1913-ban szab. fel. 1927-ben ala-
pította meg mûhelyét, melyet 2 segéddel és 2 tanonccal folytat. A
világháborúban megsebesült. Br. V. é., K. cs.-k, és seb. é. kitünteté-
se van.

Enyeszti István hentes és mészáros mester, 
Pesti út 32.
Pécsett 1901-ben szül, 1907-ben szab. fel. Pécs, Újpest és Budapest
mûhelyeiben töltötte segédi éveit. 1924-ben nõül vette Pozsonyi
Annát.
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Feiler József szobafestõ és mázoló mester, 
Pesti út 46.
Sopronban 1891-ben szül., 1907-ben szab. fel. Ausztriában. Német-
országban és Magyarország nagyobb városaiban fejlesztette szakis-
mereteit. 1929-ben pedig önálló lett. Résztvett a világháborúban.

Haszler Sándor építési vállalkozó, 
IX. u. 23.
Szül. 1887-ben, felszab. 1900-ban. Budapesten volt segéd kiváló
cégeknél, 1920-ban önállósította magát. Az orosz fronton tüdõlö-
vést kapott. K. cs.-k. és seb. é.-e van. Weekend házakat is épít.

Helembai Mihály hentes- és mészáros mester, 
Pesti út 94.
Kis állomás és IX. ucca. Szõdön 1894-ben szül, 1912-ben szab. Fel.
Vácott és Budapesten volt segéd. 1919-ben nyitotta meg önálló üz-
letét. Részvett a világháborúban. Neje: Deutsch Irma.

Heller Alajos férfiszabó mester,
XV. u. 35.
Borsokon 1887-ben szül., 1903-ban szab. fel, 1911-ben lett önálló.
Megrendelésre dolgozik. Az Iparoskör gazdája, jelentõs része van a
kör alapításában. A világháborúban kis ez., br. V. é., K. cs.-k. és
seb. éremmel tüntették ki. Neje: Kiss Katalin.

Huszár Bálint vendéglõs, ezüstkoszorús mester, 
Pesti út 65.
Szül. 1863-ban, fel. szab. 1882-ben. A fõváros elõkelõ üzemeiben
bõvítette szaktudását, majd 1901-ben önálló lett. Üzletében a legké-
nyesebb igényeket is kielégíti.

Kecskeméthy István építési vállalkozó, 
Pesti út 46.
Budapesten 1898-ban szül, 1906-ban szab. fel. Több magyar és kül-
földi városban gyarapította szakismereteit, 1930-ban pedig önállósí-
totta magát. Családi házakat tervez és épít. A világháborúban két-
szer megsebesült. Nagy ez., kis ez., br. V. é. és K. cs.-k. kitüntetést
nyert.
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Klein Mihály asztalos mester,
Szül. 1878-ban Kalocsán, 1895-ben szab. fel. Hosszabb segédi gya-
korlat után 1928-ban nyitotta meg önálló mûhelyét. 1902-ben fele-
ségül vette Kopeller Teréziát.

Kovács György cipész mester,
Pesti út.
Budapesten 1896-ban szül, Nagykõrösön 1912-ben szab. fel. Buda-
pest, Kolozsvár, Wien, Berlin, Pozsony voltak segédi állományhe-
lyei. 1929-ben lett önálló. Luxus és ortopéd cipõket is készít.
Résztvett a világháborúban.

Kovacsik László lakatos és takaréktûzhely készítõ, 
Pesti út 73.
Üllõn 1892-ben szül, 1910-ben szab. fel. Több városban folytatott
segédi gyakorlatot, 1926-ban lett önálló. Az ipartestület jegyzõje
volt. Résztvett a világháborúban.

Krizmanits Ferenc épület- és bútorasztalos-mester, XI. u. 22.
Herpácson 1885-ben szül., 1902-ben szab. Wien, Berlin, Gráz, Bu-
dapest, Szombathely, Gyõr, Pozsony jobb mûhelyeiben fejlesztette
szaktudását. 1908-ban önállósította magát. Az iparoskör elnöke, aki
mint ilyen nagy buzgóságot fejt ki az iparosság érdekében. Résztvett
a világháborúban.

Lelkes István cipész mester, 
XXV. u. 6. sz.
Jókán 1892-ben szül, 1910-ben szab. fel. Pozsony és Magyaróvár
voltak segédi mûködésének állomásai. 1921. óta önálló, 1 segéddel
dolgozik. A világháborúban a leszerelésig küzdött a hadi tengeré-
szetnél.

Mihály György asztalosmester, 
VII. u. 5.
Szül. 1886-ban, felszab. 1908-ban. Hosszú ideig segédeskedett,
2 évig mûvezetõ volt, majd 1924-ben önálló mûhelyt nyitott. Tech-
nológiai szaktanfolyamot is végzett. 
Résztvett az Iparoskör alapításában, 6 évig elnöke is volt. Közs.
képv., Ipt. vál. tag, ref. presbiter. Neje: Antal Borbála.
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Prónay István lakatos- és szerelõ mester, 
Pesti út 62.
Szegváron 1885-ben szül., 1901-ben Kisteleken szab. fel. Szege-
den, Cegléden, Miskolcon, Budapesten, stb. volt segéd, majd mun-
kavezetõ. 1930-ban alapította önálló mûhelyét. 1 segédet foglalkoz-
tat. Résztvett a világháborúban.

Tiedl Géza szobafestõ és mázoló mester,
Budapesten 1892-ben szül., 1907-ben szab. fel. A fõvárosban volt
segéd, míg 1927-ben önállósította magát. Kivette részét a világhá-
borúból.

Varga József sütõmester, 
Pesti út 54.
Debrecenben 1890-ben szül, 1910-ben szab. fel. Budapest, Debre-
cen, Miskolc, Kassa nagy üzemeiben fejlesztette szaktudását, mely-
lyel 1921-ben önállósította magát. Üzletében a legjobb árut hozza
forgalomba. A világháborúban megsebesült.
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Bicyklista (Horváth Gyula) nagyvendéglõ
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Bitter vendéglõ
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Helembai üzlet Volentics üzlet

Fácán vendéglõ
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LÁNG JÓZSEF

A községi közigazgatás Felsõgödön 1950-ig

A 2002. évi Almanachban mutattam be Alsógöd közigazgatásá-
nak történetét és megalakulástól 1950-ig. Részletesen ismertettem a
szervezet létrehozására vonatkozó törvényi elõírásokat és alkalma-
zásukat. 

Felsõgöd leírásánál fõbb vonalakban követem az Alsógödnél be-
vált  sorrendet.

A község alapítólevele a Levéltárban nem maradt fenn és ezért
errõl az 1925-ben készült Közigazgatási tájékoztató lapot idézem.
Meg kell jegyeznem, hogy a Gödi Almanach 1996. évi kiadásában
már megismerkedhettünk Felsõgöd kialakulásának és mûködésének
legfontosabb állomásaival. A képviselõtestületi jegyzõkönyvek tar-
talmának felidézésénél igyekszem az ismétléseket elkerülni, esetleg
az ott leírtak magyarázatára térek ki.

A közigazgatás létrehozása és mûködése (1915-1944) 

„A  Szõd nagyközséghez tartozó Felsõgöd puszta 587 kat. hold
területtel. A mai Felsõgöd területének nagy részét a század elején
dr. Hajcsi György és dr. Szécsi Kálmán által házhelyekre parcelláz-
tatott 1908. évben s mint ilyen Felsõgöd telep néven lakott hellyé
vált. Majd a 136925/1914 B. M. számú engedéllyel Szõd község kö-
telékébõl kivált és Felsõgöd néven kisközséggé alakult, azonban
közigazgatásilag továbbra is a szõdi jegyzõséghez tartozva.

Végül 1921. évi június 11.-én kelt 45817/1921 B.M. számú en-
gedéllyel nagyközséggé alakult. 
Mint telep, késõbb kisközség a szõdi anyakönyvi kerülethez tarto-
zott 1921. október 1.-ig.

Majd mint nagyközség 1921. október 1.-tõl önálló anyakönyvi
kerületté alakult a vármegye alispánjának 1921. szept. 14.-én kelt
39620/1921 sz. rendeletével.”
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1928-ig Alsógöddel közös körjegyzõségben mûködött. 
Az egyházi anyakönyvezés 1925-ig Szõdön történt. (Váci Egy-

házmegye Sematizmusa. 2000)
(1. sz. melléklet, Lásd. még GA 1996/58-59)

A telep kisközséggé alakulása és a  képviselõtestület alakuló ülé-
se 1915-ben volt. 

Még az év október 15-én 2735. sorszámmal terjesztették fel a
vármegyéhez a község mûködését meghatározó szervezési szabály-
rendeletet. Az elutasító válasz három év múlva érkezett meg. (A tes-
tület elõször ekkor hozta szóba a község nevének esetlegesen
Dunafüredre változtatását és ez volt az elsõ elutasítás, a felsõbb ha-
tóság részérõl, melyet az idõk folyamán még kettõ követett.) A ja-
vaslat több pontjában ellentétes volt egy község hatáskörére elõírt
törvényi szabályozással is. Biztosan jogosak voltak a kifogások, de
miért kellett erre három évig várni? Közben az önálló község jóvá-
hagyott szabályozás nélkül is már három éve valahogy tudott azért
mûködni. 

A település rohamosan növekedett, a hivatalos népszámlálási
adatok szerint 1920-ban a lakosok száma 1647 volt. Egy 1925-ben
elkészített „Közigazgatási tájékoztató lap” (1. sz. melléklet)  szerint
a község 3000 lelket számlált, melybõl 97% magyar, 2% német, 1%
tót nemzetiségû. Vallási megosztást tekintve 85% római katolikus,
5% református, 5% evangélikus, a többi egyéb vallású. Ugyanakkor
az 1930 évi népszámlálás 3024 fõt tartott nyílván. 
A változás kevésnek látszik vagy az is lehet, hogy 1925. évi adat
nem volt jó. Ilyen ellentmondással Alsógödnél is találkoztunk: a kü-
lönbözõ forrásokból kapott adatok nem voltak összhangban.   

Az 1941. évi népszámlálás 3733, az 1949. évi 4231 helyi lakost
mutatott ki. Új-Bócsát és Ilkamajort ugyanis 1947-ben Felsõgödhöz
csatolták.

Itt említem meg, hogy még két esetben, 1921-ben és 1925-ben
egyhangú testületi határozatot hoznak Riez Dezsõ és 17 társa majd,
Tímár József kezdeményezésére a község nevének Dunafüredre
változtatási javaslatáról. Mint tudjuk – szerencsére – a Belügymi-
niszter erre egyik esetben sem adta áldását.
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1/c. sz. melléklet
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1/e. sz. melléklet
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1/g. sz. melléklet
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Felsõgöd képviselõtestületi üléseinek történéseit az 1919 június
és 1938 december, továbbá az 1945 és az 1950 szeptember közötti
idõszakról a Pestmegyei Levéltár Váci osztályának 1952-ben a ta-
nácsi irányítási rendszer bevezetése után leadott képviselõtestületi
jegyzõkönyvek alapján próbálom bemutatni. (Az 1915-1919 máju-
sig és az 1939 január 1-1944 decemberig tartó idõszak közgyûlési
jegyzõkönyvei nincsenek a Levéltárban.) 

A Tanácsköztársaság idõszaka (1919 június 7- 28-ig)

Az I. világháború következményeként kitört az õszirózsás forra-
dalom. Megalakultak a Nemzeti Tanácsok, de alapvetõ változást
nem tudtak elérni az ország helyzetében. Ezért történhetett meg,
hogy 1919 március 21-én a budapesti Gyûjtõfogházban tartott kom-
munista és szocialista vezetõk puccszerûen magukhoz ragadták a
magyar állam irányítását, kihasználva a néptömegek jogos elégedet-
lenségét és létrejött a Tanácsköztársaság.

A Tanácsköztársaság helyi szerve a munkástanács, illetve szû-
kebb vezetõ testülete a direktórium.
Nézzük, hogyan érvényesült ez Felsõgödön.

A Gödi  Almanach 1997 évi számában Baitz Ilona, Kis Antal,  és
Nemeskéri-Kiss Géza visszaemlékezéseibõl kaptunk betekintést az
1918. október 31-én alakult Nemzeti Tanácsról, az 1919 március
19-én megalakult új tanácsról (direktórium?) és az akkori esemé-
nyek egy részérõl.

A Pestmegyei Levéltár Váci osztályán fennmaradt az  1919. jú-
nius 7 és június 28. között mûködõ Munkások és földmûvesek taná-
csa három ülésérõl készített hivatalos jegyzõkönyv. 

A váci járásban 1919 május 20-án a „dr. Floch Reyhersberg
Alfréd féle szocializált birtok cselédmunkásai” úgy nyilatkoztak,
hogy a birtok két pusztája, a Csörögi major és Szõdrákos puszta
Szõdliget teleppel együtt, Felsõgöd községgel egyesítve a jövõben
egy nagyközséget alkosson.
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tördelés 231-296.qxd  2003.11.04.  9:27  Page 241



Ezért:
I. Elsõ intézkedésük volt Felsõgöd nagyközséggé alakítása

Szõdliget telep, Szõdrákos, Csörögpuszta idecsatolásával.
A tanácstagok megválasztási eljárását nem ismerjük, de a jegy-
zõkönyvbõl kiderülnek a nevek: Elnök Kovács János, titkár
Tóth Gyula, alelnök Bogdán Bálint, tagok: Grúber Ernõ, Sza-
bó János, Huszka István, Kleisz János, Török Árpád, Bottló
Imre. (A változást a 2. sz. mellékletben láthatjuk)
A jegyzõi feladatokat Bazsó Gábor látta el, de az anyakönyvi
feladatokat továbbra is Szõdön végezték. Ezen változtatni sze-
rettek volna a törvényben elõírt pályázat útján, de nem jutott rá
idõ.

II. Az elnök felhívja a jelenlévõ szõdligeti elvtársakat, hogy je-
lentsék be kit delegálnak a tanácsba. A delegáltak névsora:
Varga Gusztáv, Kiss József, Kecskés József, Pochenál István,
Lóska István.
Az elnök bejelenti, hogy az elnöki állásáról le kell mondania,
mivel szakmájában (?) – Budapesten – termelõbiztosnak ne-
veztetett ki. Ezután elnöknek Varga Gusztávot választották
meg. Kovács János továbbra is az itteni tanács tagja maradt.
A szõdligeti küldöttek is helyet kaptak a különbözõ bizottsá-
gokban:
Élelmezési (Kiss József, Kecskés József), Lakásügyi
(Pochenál István), Tanügyi (Kiss József, Kecskés József), El-
lenõrzõ (Lóska István), Gazdasági (Brezoviszki János, késõbb
Huszka, Szabó L., Kis József).  

III. Az elnök fizetése havi 1600 K, titkár 1600 K, élelmezési elõ-
adó 800 K, jegykezelõ 600 K, felsõgödi raktárnok 600 K, jegy-
zõ 1800 K, napidíj Budapestre 20 K.

IV. Természetesen a közélelmezéssel még a háborús idõk hatása-
ként is problémák voltak. Az adóigazgatás sem mûködött meg-
felelõen, ezért 80.000 korona közélelmezési segélyt igényeltek
a Pénzügyi Népbizottságtól. 
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Két hét múlva 50.000 korona kamatmentes hitelt engedélyez-
tek, folyamatos igénybevétel mellett. Így magyarázható az
élelmezési elõadó, jegykezelõ, raktárnok kiemelt javadalmazá-
sa is.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
VIII. Meghatározták a hivatalos órákat, mely szerint még vasár- és

ünnepnap is 9-11-ig mûködött a hivatal.

A jegyzõkönyvet a régi és új elnök, a jegyzõ és két hitelesítõ írta alá.
A második június 16-i üléstõl kezdve a tanács tagja volt még

Bireják József, Szabó János, Szabó László, Szabó Mihály, Szõllõsi
Lukács, Bíró Márton is. 

A határozatok egy részét a járáshoz kellet jóváhagyásra felter-
jeszteni Pantz termelési biztosnak.
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A határozatokat külön nem számozták az elõterjesztések római
számaival jelölték, melyet egy darabig a polgári képviselõtestület is
követett.

Két alkalommal is foglalkoztak az önkéntes tûzoltóság megszer-
vezésével és a direktóriumot tették felelõssé a végrehajtásért. (XI,
XXV.)

Határozatot hoztak a Floch téglagyár és a Szõdrákosi malom kö-
zötti rész megnyitásáról a proletáriátus részére (XV.), fürdõkabinok
köztulajdonba vételérõl a tulajdonos Kertvárosi Kaszinótól (XVI.),
a burzsoázia kényelmes lakáskörülményeinek megszüntetésére Bíró
Mártonnal és Varga Gusztávval erõsítették a Lakásügyi bizottságot.
(XIII.)

A határozatok végrehajtásáért az egyes bizottságok feleltek.
Ezek közé sorolták a direktóriumot is.

A direktórium összetétele és a munkástanáccsal való kapcsola-
ta nem derül ki a jegyzõkönyvekbõl.

A június 28-i tanácsülésen a XXI. sz. határozatban még gratulál-
tak a Tanács kormánynak és Bõhm elvtársnak az ellenforradalom
leveréséért, de több jegyzõkönyv elkészítésére már nem került sor.

A felsorolt nevekbõl is nyilvánvaló, hogy az Almanachban em-
lített, a váci Hét Kápolnánál a románok által kivégzett  ártatlan ál-
dozatok egyike sem vett részt a kommünben  a Tanácskormány mû-
ködése alatt.

A Vörös Hadsereg a Tisza menti rosszul elõkészített támadásnál
– a tanácshatalom sorsát eldöntõ – vereséget szenvedett. Július 29-
én megkezdõdött a Vörös Hadsereg szétzüllése. A román csapatok
a szétesõ Vörös Hadsereget üldözve  elõnyomulnak Budapestig,
majd folytatják útjukat egészen Vácig. A Forradalmi Kormányzóta-
nács augusztus elsején lemondott, megbukott a Tanácsköztársaság
és rendkívül gyorsan visszaállt a proletárdiktatúrát megelõzõen már
mûködõ polgári közigazgatás.
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Újra polgári közigazgatás (1919 augusztus 12- )

A proletárdiktatúrát megelõzõ idõszakban készült jegyzõköny-
vek nem állnak rendelkezésünkre, de valószínû, hogy a munkásta-
nács március 22-tõl augusztus elsõ napjáig irányíthatta a községet.

A képviselõtestület

A 2002. évi Almanachban részletesen ismertettem – Alsógöd
község hasonló bemutatásánál – a testület tagjainak összetételét, a
választás szabályait, amelybõl csak az áttekintéshez legfontosabba-
kat idézem fel újra.

A képviselõtestület tagjai három csoportból tevõdnek össze.
Egyik csoportot a választott képviselõk jelentik, akiket a község
lakói határoznak meg, másrészt a virilis képviselõk, akik a legna-
gyobb adófizetõk jogán lesznek képviselõk, és tagjai a képviselõtes-
tületnek hivatalból az elöljáróság választott vezetõ tisztségviselõi:
a bíró, a másod bíró (törvénybíró) és pénztárnok, a közgyám, az
esküdtek és a község alkalmazottja a (fõ)jegyzõ. 

A képviselõk és a tisztségviselõk létszámát a lakosság számától
függõen a törvény határozza meg. A képviselõk között egyenlõ
arányban vannak a választott és a virilis képviselõk.

A kommün utáni polgári irányítás elsõ dokumentuma a járási fõ-
szolgabíró 3552/1919. számú rendeletére – valószínûleg a kommünt
megelõzõ idõszakban  megválasztott képviselõkbõl – augusztus 12-
én összehívott testületi ülés jegyzõkönyve. A határozatok számozá-
sa továbbra is a kommün alatt bevezetett római számmal történik,
szeptemberben már újra az arab számozás található.

Résztvevõk: Heyek Ede bíró, Petrovácz Gyula helyettes bíró, (a kö-
vetkezõ választásig vállalták) dr. Szécsi Kálmán, dr. Hajcsi György,
dr. Héder Lajos, Schwartz H. Ármin, Horeczki Ferenc, Steibl Fe-
renc, dr. Nagy Sándor, Sándor Markusz, Török Árpád, Hoffmann
Károly, Eisler Emil, Wágner Dénes, Csabon Antal.
Felsõgöd újra kisközség lett a szõdi körjegyzõségen belül. Körjegy-
zõ a szõdi Szirmák László, aki szeptember elején tért vissza a világ-
háborúból.
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Bazsó Gábor az egyetlen állandó irodai alkalmazott. A hátralé-
kos munkák elvégzésére Nuszer Lajos tanítót kérték fel.
A választás alapján pénztárnok Hoffman Károly, bíró helyettes, tör-
vénybíró Petrovácz Gyula, esküdtek: Röck József, Batta István, Ta-
karó Imre, Bordás Imre. 
Mivel a  tisztségviselõk megválasztása nem a járási fõszolgabíró je-
lenlétében történt ezért jóváhagyásra fel kellett hozzá terjeszteni.
Ezt egy nap alatt jóváhagyták. (3. sz. melléklet)
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A község 1915. évi megalakulásakor megválasztott testület ösz-
szetételét jelenleg még nem ismerjük.

A nagyközséggé válás elõkészítéseként 1921 márciusban próba-
költségvetést készítenek, tárgyalásokat folytatnak Göd nyaraló telep
kisközséggé alakításáról, majd Felsõgöd kisközséggel egyesítve
önálló körjegyzõségû Felsõgöd nagyközséget hoznak létre.

A Belügyminiszter jóváhagyta a nagyközséggé alakulást 1921
június 11.-én és ezért július 21-én képviselõ választást tartottak al-
ispáni kiküldöttként  Snapp Lajos nyugdíjas fõjegyzõ elnökletével. 
A nagyközségi státusznak  megfelelõen 10 képviselõt és öt póttagot
választott a 108 szavazati joggal rendelkezõ felsõgödi lakos. A la-
kosok száma ekkor 1647 fõ volt, de a szavazóképességre vonatko-
zó, a 2002. évi Almanachban bemutatott törvény értelmében csak
ennyinek volt szavazati joga.

A Levéltárban az eredeti, kézzel írt  jegyzõkönyveket tartalmazó
kötetek 1921 augusztusától tartalmazzák a választások lebonyolítá-
sának és eredményeinek jegyzõkönyveit másolati példányban:

Ekkor a képviselõtestület összetétele:
A legelsõ alkalommal választott nagyközségi képviselõk 1921-

ben: Eisler Emil, Wágner Dénes, Csabon Antal, Batta István, Taka-
ró Imre, Wenzl Gusztáv dr., Bársony Lajos dr., Miklós Antal dr.,
Nuszer Lajos, Prokos József
Póttagok: Hajek János, Deák Pál Lajos, Szabó László, Tímár József,
Grúber Antal

Virilis képviselõk: Szécsi Kálmán dr., Héder Lajos dr., Horetzki
Ferenc, Schwartz H. Ármin, Kerékgyártó Diamant Károly, Mogyo-
ródi Antal, Hajcsi György dr., Kornfeld Bernát, póttagok:  Csabon
Antal, Hajós Sándor, Fábián János, Magyar Gábor, Batta István

Elõljárósági tisztségviselõk: Batta István bíró, Takaró Imre  tör-
vény bíró, pénztárnok Csabon Antal
esküdtek: Dürr András, Virág Pál, Mohai Gábor, Nagy Lajos; köz-
gyám: Petrovácz Gyula  

A választások utáni ún. nagyközségi alakuló közgyûlést dr.
Krakker Kálmán fõszolgabíró elnökletével tartották meg. 
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Az errõl készült jegyzõkönyvben tûnik fel elõször az elõzõleg
Szõdön tevékenykedõ Ungvári Mihály késõbbi körjegyzõ neve,
még mint helyettes jegyzõ 2000 korona évi fizetéssel és 60 korona
napi utazási költséggel.

Szeptember 19.-én tárgyalják meg és terjesztik fel a vármegyére
jóváhagyásra nagyközség 17 fejezetbõl álló Szervezési Szabály ren-
deletét, mely a képviselõtestület és a község valamennyi alkalma-
zottjának (elöljáróság, segéd és kezelõ személyzet, közegek, szol-
gák) jogait és kötelességét írja elõ. Ezt mennyi idõ alatt hagyták jó-
vá, arról nincs feljegyzés.

A nagyközséggel járt a pénzügyi, jogügyi, gazdasági-közlekedé-
si-világítási, fogyasztási adó és bortermelési adó kezelés felügyelõ,
ellenõrzõ, építkezés és szépészeti, temetõ ügyeit intézõ bizottságok
létrehozása is.

Az új jegyzõség létrehozásával elfoglalt jegyzõ mellé október 1-
tõl 1500 korona/hó fizetéssel ideiglenesen egy írnok alkalmazását
határozzák el.

A választás
A különbözõ tisztségekre vonatkozó választási eljárások az

Alsógödnél részletesen leírtak szerint történik itt is az erre vonatko-
zó érvényes törvényi elõírásnak megfelelõen.  

A háromévenkénti képviselõválasztáson a lakosság számának
megfelelõen kezdetben nyolc, majd tíz és 3000 fõ felett (1936-tól)
tizenöt fõt választanak a virilis képviselõkkel azonos számban. Egy-
ben póttagokat is választanak, ha valaki kiesik, ne kelljen minden
esetben megismételni az eljárást. (4. sz. melléklet)

A bírói és fõjegyzõi választás kísérõje volt 1933-tól a választás
eredményének bírósági megtámadása, de minden esetben az erede-
tileg kihirdetett egyén nyerte meg az elrendelt  második fordulót is.
A jegyzõkönyvbõl egyszer sem derül ki, hogy milyen okkal, kik
voltak a kétkedõk.

Hosszabb ideig voltak választott képviselõk Eisler Emil, Prokos
József és Wágner Dénes. A pontos idõtartamot nem ismerjük, mert
sem az 1915 és 1919, sem 1938 és 1945 közötti adatok nem állnak
rendelkezésre.
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A virilis, legtöbb adót fizetõ  képviselõk (5. sz. melléklet) közül
dr. Szécsi Kálmánt és dr. Héder Lajost emelhetnénk ki, akik a kez-
detektõl egészen az ismert 1938-ig ott voltak a testületben, de lehet,
hogy 1944-ig is. 

Az 1918. évi lista szerint: 1. Dr. Szécsi Kálmán szõlõbirtokos, 2.
Dr. Hajcsi György szõlõbirtokos, 3. Schwarz H. Ármin ügynök, 4.
Horeczki Ferenc kocsmáros, 5. dr. Héder Lajos földtulajdonos, 6.
Hajós Sándor fakereskedõ, 7. Hirschfeld Mátyás fakereskedõ, 8.
Steibl Ferenc tanító. Póttagok: 1. Kerékgyártó Károlyné háztulajdo-
nos, 2. Szûcs János gazdatiszt, 3. Dürr Ádám kõmûves (6. sz mel-
léklet.) 

Balázsovits János hentes és mészáros mester, Hirschfeld Mátyás
fakereskedõ, Csabon Antal és Huszty Ferenc vendéglõs is hosszú
éveken át tevékenykedtek a község irányításában virilis képviselõ-
ként. 
Liebezeit Ferenc vendéglõs 1926-tól 1945-ig virilis, majd 1945-tõl
1950-ig párt (?) által delegáltként volt tagja a község legfõbb testü-
letének.  

Az elõljáróság tagjai közül a község legfõbb személye a bíró.
(7. sz. melléklet) Az elsõ bíró 1915-1920 között a hitelt érdemlõ
visszaemlékezések szerint valószínûleg Heyek Ede kereskedõ, bár
errõl hivatalos dokumentumunk nincs. 1919-ben Budapestre költö-
zik és ezért lemond (8. sz melléklet), (így Batta István helyettes bí-
róként tevékenykedik a választásig.) Batta István 1921, Takaró Im-
re 1921-1923, Szabó József 1923-1924, Batsik Géza 1924-1926,
Angyal Béla 1926-1930, Tímár József 1930-1934, Nagy Lajos
1935-1936, Rumpf Károly 1936-1938, Danyi János 1938-? Császár
Endre 1939?-?( 1940-42- ig van róla dokumentum) voltak.

A törvénybíró, bíróhelyettes (9. sz. melléklet) megbízatásban 8
személy tevékenykedett 1938-ig. Az elsõ ismert Petrovácz Gyula
1919-ben.  

Ki kell emelnünk Nagy Lajos lakatos mestert, aki az ismert idõ-
szakok alatt 1921-tõl választott képviselõ, esküdt, törvénybíró, bíró
volt, sõt 1946-1950-ig ismét törvénybírói tisztet töltött be. Több faj-
ta választott megbízatásban tevékenykedett Batta István kereskedõ
1921-1946-ig, és Dürr Ádám kõmûves mester is.
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A felsõgödi iparosok-kereskedõkrõl szóló cikkbõl megismerhet-
jük az e körbõl kikerült választott és virilis képviselõk, tisztségvise-
lõk foglalkozását, néhánynak az életútját sõt a fényképét is.

A képviselõtestületi közgyûlés szakmai vezetõje, a testületi ülé-
sen tárgyalandó témák elõterjesztõje, a fõjegyzõ. A jegyzõt , az ír-
nokot majd késõbb az aljegyzõt, is a járási fõszolgabíró elnökleté-
vel tartott közgyûlésen a képviselõtestület választja. (A részletes le-
írás GA 2002-ben)

Alsógödhöz hasonlóan elõször a jegyzõséget körjegyzõként a
Szõdön fõjegyzõ, Szirmán László irányította.
Ungvári Antal 1921-tõl helyettes, majd 1922-tõl községi fõjegyzõ.
(7. sz. melléklet) 

1927 novemberében a fõszolgabíró állásából felmentette és fe-
gyelmi vizsgálat alá vonta a fõjegyzõt. Az indoklás nincs a jegyzõ-
könyvekben. 

Ekkor a Vácon lakó Krenedits Imrét bízták meg a helyettes fõ-
jegyzõi teendõk ellátásával, aki 1925-ben végezte Egerben a jegy-
zõi tanfolyamot és addig a váci fõszolgabírói hivatalban dolgozott.
Mind több szabálytalanság került napvilágra, így az ügy csak 1931-
ben zárult le a testület jóindulatából, kényszernyugdíjazással. (A
közgazdasági bíróság a végleges ítélet 1935-ben hozta meg).   
Az eljárás lezárásáig a törvények értelmében sajnos nem tudtak tel-
jes jogú fõjegyzõt kinevezni, és tényleges javadalmazásban részesí-
teni a helyettesként dolgozó két szakembert. 

Krenedits Imre egészen 1931 októberéig végezte áldásos tevé-
kenységét, amikor is a fegyelmi eljárás bizonytalan ideig tartó befe-
jezése miatt Rákosszentmihályra ment közigazgatási jegyzõnek:
„Krenedits kiválóan képzett és szorgalmáról ismert tagja a jegyzõi
karnak.” (Rákos vidéke 1931. 40. szám 4. oldal) 
A községben az 1910-ben történt tûzeset miatt Önkéntes Tûzoltó
Testület alakult és ez az idõk folyamán továbbra is fennmaradt sa-
ját  kezelésében. Így ennek elnöke általában a fõjegyzõ vagy az al-
jegyzõ volt. Ennek köszönhetjük, hogy a Golgota címû írás az 1929.
évi Önkéntes Tûzoltó képén ott van az elnök Krenedits Imre arcké-
pe is. 

Ekkor jött Fejér megyébõl dr. Gesztesy László ugyancsak
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helyettes fõjegyzõként, vállalva az idõleges  méltánytalan javadal-
mazást is. Az új választáson 1933-ban már nem indult, Csobánkán
telepedett le. Matirkó Ervint, a 10 éven át  az adóügyi jegyzõi mun-
kakört betöltõ szakembert választották  fõjegyzõnek. 

(Az 1940-es években is választott tisztségviselõ lehetett, mert
egy 1942-ben kiadott anyakönyvi kivonaton már Muszkalay Ervin-
ként aláíró, 1945 után újra Muszkalay Ervin, három évig töltötte be
közgyám tisztséget.)

1937 január 27-én Matirkó Ervin nyugdíjba ment és 9 pályázó
közül Orbán László dr. a nyertes. A szokásossá vált  bírósági felje-
lentést követõen a május 29-én megismételt választás ugyanazt az
eredményt hozta. A feljelentõk nem nyugodtak még a következõ év-
ben, sem. A bíróság végül is elutasította a keresletet. 

Dr. Orbán László volt a fõjegyzõ  1945-ig, de a rendelet szerin-
ti felülvizsgálat megállapítása alapján, „háború alatti álláselhagyás”
címen 1945-ben, õt sem vették vissza állásába. 

Alsógöd – Felsõgöd körjegyzõségében – 1922-tõl mûködik mint
önálló község, de az elöljáróságon Ungvári Antal jegyzõ mellett,
csak Pál Ferenc aljegyzõ és Bazsó Elemér írnok dolgozik.
Csekkszámlát nyitnak 1923 márciusban, mert az adófizetõk 50%-a
külsõ lakos.

1923-tól képesített  adóügyi jegyzõt és aljegyzõt szeretnének
foglalkoztatni, az ide tartozó Alsó- és Felsõgöd adókezeléséhez. In-
doklásuk szerint a két községben 150 + 450 lakóház, 2500 adófize-
tõ van, ennek kezelése évi 3000 iktatást jelent.

Pál Ferenc aljegyzõ  (1922 - 1923. 06. 28) nemsokára távozik. 
Rövid ideig adóügyi jegyzõ dr. Tranczer Ferenc, majd Matirkó Er-
vin 10 évig, fõjegyzõvé való választásáig látja el ezt a feladatot
1925-ben néhány hónapig Simon József az aljegyzõ, majd az 1933
elején a közfelkiáltással megválasztott, Alsógödrõl átjött Barcs La-
jos aljegyzõ viszi négy évig az adóügyeket. 1936- ban adóügyi jegy-
zõ helyett segédjegyzõi besorolást vezetnek be. Utóda Lamár Ist-
ván, akit 1938-tól véglegesítenek. (9. sz melléklet)
Itt kell megemlíteni, hogy az  Alsógödi elöljáróság bemutatásánál és
a mellékletben – feltételezés alapján – Barcs Lajos ottani tevékeny-
ségét 1934-ig tüntettem fel, holott 1933-tól már itt dolgozik.
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Ugyancsak a 2002. évi Almanach Alsógöd közigazgatása címû
cikkben az alapító virilis képviselõk között találhatjuk Barcs Samu
( Barcs Lajos aljegyzõ édesapja) „Ksod. felügyelõ (sic!= így)”meg-
jelölést. Ksod. = Kassa–Odenburgi Vasút. Ennek Vezérigazgatósá-
gán felügyelõi rangban dolgozott Barcs Samu.) 

A képviselõtestületi ülés résztvevõje kezdetektõl fogva az írnok,
(irodatiszt), aki korlátozottan a jegyzõ helyettese.

Már a szõdi körjegyzõségi idõkben írnok Bazsó Elemér, aki
1915-tõl mint szõdi körjegyzõségi, majd 1921-tõl felsõgödi írnok.
1930-tól irodatiszt kinevezést kapott és még 1934-ben is itt dolgo-
zik. Késõbb Bánkövi Imre  látja el ezt a feladatot. (9. sz melléklet)
Mind Alsó- mind Felsõgödön is találkozunk Bogyó László nevével,
mint ingyenes gyakornok. Megemlíti a jegyzõkönyv Perényi Jenõ
és Oszkár nevét is.
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Képviselõtestületi közgyûlés

A község legfõbb  irányító szervén, a képviselõtestületi közgyû-
lésen bíró vagy távolléte estén a törvénybíró elnököl,  ezek távollé-
tében, az I. esküdt.  

Tagjai: a községi választott képviselõk, a virilisták, vagy hivata-
los képviselõik, az elöljáróság tisztségviselõi, ahogyan a bevezetõ-
ben részleteztem: a bíró, a másodbíró, pénztárnok, közgyám, fõ-
jegyzõ, aljegyzõ, írnok( irodatiszt).
A Szervezési Szabály Rendelet  határozza meg a község mûködését.  
Az üléseket általában havonta egyszer tartották, délután öt órai kez-
dettel. Egy ülésen általában 6-10, évente változóan 38-124 témát
tárgyaltak és hoztak határozatot. (7. sz. melléklet)

Az errõl szóló jegyzõkönyvek vezetése a jegyzõ feladata, egy er-
re a célra kialakított, oldalanként két részre osztott, 400 számozott
oldalas, kézzel írott  naplóban. Egy könyv általában 3 év anyagát
tartalmazza.

A képviselõtestület kézzel írott jegyzõkönyvei 1919 júniustól
1938 augusztus 8-ig és 1945 június 24-tõl 1950 augusztus 8-ig, 5
kötetben olvashatók.

Évente kiemelt szerepe van a zárszámadási és költségvetési
testületi ülésnek, ahol a Törvényhatósági Bizottság által kiküldött
számadási elnök vezeti az ezzel kapcsolatos napirend tárgyalását. A
zárszámadást ezt megelõzõen 15 napig közszemlére ki kell tenni.
A költséggazdálkodásnak országosan elrendelt és helyi speciális fe-
jezetei vannak.

Háztartási, közmunka, szegény, munkássegély, ínség, testnevelé-
si, tûzoltó alapok, községi letét, iskola építés, iskola mulasztási bír-
ság, közösségi közvilágítás, villamos üzem, vízlevezetési munkák.

Bevételi tételek: a strand bérbeadása, kompjárat (1931), a villa-
mos üzem mûködtetése, piaci bérleti díjak, a bor, a húsárusítási, fo-
gyasztási, vagyonátruházás ingatlanszerzési adó, különféle engedé-
lyezési illetékek: telekmegosztás, községi illetõség megadása. Épí-
tési és épülethasználati engedély díja a községet illeti 1928-tól. Hir-
detõtáblák kihelyezése, sportpálya kerítés bérbeadása hirdetésre.
Vadászati jog  bérbeadása községi területen. (1923, 1932)
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A zárszámadási elõterjesztés záradéka:„ Az elöljáróság jelenti,
hogy a számadások szabályszerûen okmányolva vannak, kéri meg-
vizsgálását, elfogadás után az elöljárósági felmentvény megadását.”

1920-ban a kommün után lassan visszaalakul minden a rendes
kerékvágásba. Tárgyalják az 1919 évi gazdálkodást, a 1920. évi
költségvetést. A hiány 1919-ben 5247 korona, 1920-ban 10341 ko-
rona. A megoldás pótadó kivetése az egyenes adók arányában.  
A gazdálkodás nehézségeit növeli a korona elértéktelenedése. A
község 24.445 korona pénzkészlete 2 hét alatt 12500 korona vesz-
teséget szenved. Bor és húsfogyasztási adó rendezésével igyekez-
nek javítani a helyzeten. 

1923-ban 23.928 korona bevételi elõirányzat  mellett, a várható
kiadás 616.296! korona, ehhez 400%-os pótadót rendelnek el. Med-
dig lehetett ezt még fokozni? Az adófizetõk tiltakozásáról nincs fel-
jegyzés. Több esetben pótköltségvetésre kényszerülnek. 1925-ben
áttérnek az aranykorona elszámolásra. Egy aranykorona értéke több
mint 30-szorosára nõtt.

1926 december 23-án a járási számvevõ biztos ellenõrizte az
1918-1924 év gazdálkodását. Kirívó szabálytalanságot nem tapasz-
talt és megadta a felmentvényt. 
Pozitív mérleggel elõször 1932-ben találkozunk 60.702 pengõ be-
vétel mellett a kiadás 58.660 pengõ.

Abban az idõben a község szerény bevételi forrásának egyike
volt a már említett letelepedési engedély megadása, mely a képvise-
lõtestület hatáskörébe tartozott. Ezt törvény szabályozta: 
Pl: „Dr Strasszer Lajos orvos dunapentelei lakos letelepedhet 500
korona (50-2000 díjhatár közül)  községi pénztárba befizetését kö-
vetõen, mivel a kérvényezõ önmagát és családját a község megter-
helése nélkül fenntartani képes, legutóbbi tartózkodási helyétõl ki-
elégítõ  erkölcsi bizonyítványt mutatott be, ennél fogva az 1886. tc.
9§ értelmében letelepedése megengedhetõ.”

Másik jellemzõ megfogalmazás 1937 szeptemberében: „Özvegy
Fejes Gyuláné községi kötelékbe való felvétele megelõlegezhetõ,
ha magyar állampolgárságát megkapja és a község pénztárába befi-
zet 10 pengõt. 
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A trianoni békeszerzõdés által egy idegen állampolgárrá lett jó ma-
gyar családnak válik lehetõvé, hogy újból magyar állampolgárrá
váljék és a magyar fiúk, magyar katonák lehessenek”

Közélelmezés területén az I. világháborút követõ években gon-
doskodnak a csecsemõk és a rászoruló betegek ellátásáról, mert a
szõdi földbirtokos megtagadta a szállítást; irányítják a tüzelõ elosz-
tását, sõt saját vágóhíd létrehozása is szóba került. A közélelmezés
irányítója a proletárdiktatúra idõszakában  és utána is Steibl Ferenc
iskolaigazgató.

A helyzet kezd konszolidálódni és a Budapest környéki Közellá-
tási Bizottság utasítására a tevékenység 1921 júniusában már csak a
lisztre korlátozódik, ezért alkalmazotti csökkentést kell végrehajtani. 
Ennek ellenére a kommün idõszakához hasonlóan 60.000 korona
közélelmezési hitelt kell felvennie a községnek. 

Már mûködik a „Felsõgödi Hangya Keresztény Fogyasztási Szö-
vetkezet”, de a testületi ülésen névszerinti szavazással a hatósági el-
osztású árúk kezelését a jó tapasztalatok alapján a helybeli kereske-
dõkre bízták. 
Steibl Ferenc iskolaigazgatót közélelmezésben végzett odaadó
munkájáért jegyzõkönyvi köszönetben részesítette a képviselõ tes-
tület.

A közgyûlések sarkalatos témái közé tartozott a folyamato-
san növekvõ lélekszám és a nyaralók ezrei részére biztosítani a
megfelelõ körülményeket, ezek megvalósításához kölcsönöket
kellett felvenni, néha állami segítséget kapott a község. A követ-
kezõkben ilyen napirendekrõl szólok.

Örökzöld témaként már 1919-tõl megjelenik a csatornázás
megvalósítása, fõbb utak (Duna utca) közmunkával való rendbe té-
tele, fogatos és családonkénti egy nap saját vagy bérmunkás bizto-
sításával, de ezért ez lassan haladt.

1922 elején megállapították, hogy a munkálatok elõrehaladása
nem kielégítõ, ezért a közmunka tartozás pénzbeli megváltását ha-
tározták el. Kézi napszám 40 korona, egyfogatos igás 250 korona,
kettõs fogatú 500 korona, gépjármû lóerõnként 250 korona.
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„KRESZ”: Egy korabeli, 1913-ban kiadott megyei rendelet az ál-
lati erõvel vontatott jármûvet a tulajdonos lakhelyét, a jármû sorszá-
mát és a tulajdonos nevét feltüntetõ magyar nyelvû jelzõtáblával
kellett ellátni. (11. sz. melléklet)

1929-ben a Vasútállomás és a Duna között 1,136 km útépítés
13.000 P kölcsönnel valósult meg.

1933-ban állami segítséget kér a község a Vilmos császár út
(Ady Endre út) rendbetételéhez. A piaci ellátás érdekében, megyei
úttá nyilvánítva Csomádig tervezték kiépíteni. 
Megyei segítség 1937-ben érkezik az olajozási technika alkalmazá-
sához, majd újból sikerül a Dunától az akkori gyógyszertárig, (a Kál-
mán utcáig) az út aszfaltozáshoz 25%-os állami segítséget kapni, hi-
vatkozással a kedvelt nyaralóhelyre és a község fennmaradására.

1938-ban a Vasúti fasori úttest építése kezdõdik. Árok rendezés,
vízelvezetés, Ilkamajori árok rendezése. A gyalogjárók burkolását
kezdik meg a Vasúti fasor, Vilmos császár út, Kálmán utca, és a
Bozóky Gyula utcában  az iskola oldalán egészen az Erzsébet térig.  

A villany bevezetésére vonatkozó tárgyalások 1924 szeptembe-
rében indultak meg. 1926 augusztusban kötötték meg a szerzõdést a
Phõbusszal, a Hajós és Szántó Rt és Bíró István cégekkel (18 pályá-
zó közül). A községnek 15.000 dollárt és 650 millió korona 20 év-
re szóló kölcsönt kellett felvennie. A lakossági kötelezõ hozzájáru-
lás szobaszám szerint 300.000 és 1.000000 korona között volt.

A villany 1926 december 24-én gyullad ki Felsõgöd egyes utcá-
in 16.5 km hosszban, 160 utcai lámpa világított és 140 lakásban, üz-
letben élvezhették a technika újabb eredményét.

A villamos üzem községi kezelésbe kerül, de nagyon sok volt a
probléma a szakszerûtlen irányítás, gazdálkodási, díjbeszedési hiá-
nyosságok, ellenõrzés elmaradása miatt. Ezért sor kerül mûszaki és
gazdasági vezetõ váltásra is.  
1934-ben tárgyalások kezdõdnek a villamos üzem koncessziós bér-
beadásáról a Villamos és Közlekedési Rt-nek.

Templom építés céljára 1923 márciusában az akkori Erzsébet
tér (mai Bozóky tér) 2145 -öl területének   közepén, (ahol addig a
piac is volt ) 234 -ölet, – hivatkozással a lakosság 80-85%-a kato-
likus voltára – a római katolikus egyháznak adományoztak. 
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Evvel kapcsolatban a testületi üléseken errõl többször éles vita volt.
Ugyanekkor a reformátusok, izraeliták hasonló kérését elutasí-

tották, sõt önálló temetõrészt sem engedélyeztek részükre. Késõbb,
1924 március 6-án hoztak határozatot, melyben kijelentik, hogy a
református templom céljára egy 246 öl telket adományoz a köz-
ség és a templom építés költségeinek felét fedezni  fogja. Izraelita
templom 1933 októberében épült.
(Lsd. még  GA 1996 59-60. oldal, GA 1999 130-133. oldal, Gödi
Körkép 1998 február I.)
A katolikus templomot nagy ünnepség keretében 1924 szeptember
14-én szentelték fel. 

A mindennapok gyakorlatában a templom építése illetve mûkö-
dése szorosan összefüggött a már meglévõ piactérrel, mivel ennek
közepére építették.

A hely kijelölésében sem volt már egyöntetû a képviselõk véle-
ménye. A csatározások nem szûntek meg a képviselõtestületben,
mert a templom ilyeténképpen való elhelyezése magával hozta a
Piac mûködésével kapcsolatos problémákat.

Az egyház részérõl szélsõséges és teljesíthetõ kérések többször is
foglalkoztatták a testületet: a piac teljes megszüntetése, csak a temp-
lom háta mögött legyen a piac, a szekerek ne álljanak a templom elé,
mise alatt szüneteljen a piac. A kéréseknek részlegesen helyt adtak,
illetve a piac háta mögötti területet több alkalommal bõvíttették.
Az Erzsébet (Piac) tér részletes bemutatása GA 1998 153-160. oldal

Az Állami Népiskola létrejöttét megismerhettük a 1996. évi GA
57-58 oldalán. Ehhez a kívülállók számára egy kis magyarázatot és
néhány részletet mutatok be a közgyûlési jegyzõkönyvek alapján.
Itt derül fény az 1996. évi Almanachban (57. oldal) említett Tarina
(1908-tól Deák Ferenc utca 13) és Mogyoródi (1910-tõl Ady Endre
út 60), iskola elnevezésének eredetére. Ugyanis Mogyoródi Antaltól
és Tarina Károlynétól bérelt épületekben folyt kezdetekben a tanítás.  

A Magyar Királyi Vallás és Közoktatási miniszter 48/789/1926
VIII ü. o. sz. rendeletével, melyhez a megye is csatlakozott
(6223/1926 számú) egy 6 tantermes iskola, tanítói lakás + mellék-
helyiség és óvoda foglalkoztatóval, játékteremmel, óvónõi lakással
és mellékhelyiségekkel való felépítésére utasították a községet. 
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Az állam az iskolához 800 millió korona, az  óvodához 300 mil-
lió korona államsegélyt ad, fizeti a tervezés, mûszaki ellenõrzés
költségeit. A következõ feltételekkel:

1. A fenti összegeken felüli költségeket Felsõgöd községnek kell
állnia

2. A Sugár úton (Bozóky Gyula utca) igénybeveendõ 801-806
hrsz. telek állami tulajdonba kerül, az óvoda céljára felajánlott
819 hrsz. 400 -öl telket 600 -ölre kell bõvíteni a Vilmos
Császár út (Ady Endre út) felé. 

3. Az intézmények mûködési költségeit a községnek kell fedez-
nie.

A testület 5/1926 számú határozatával „kellõ hálát rebegve” elfo-
gadta az adományt és vállalta a feltételeket.
A jóváhagyásban benne van, hogy így kisebb lesz az Erzsébet tér is.
Tehát arra lehet következtetni, hogy a mai napig is álló épület egy
része a valamikori Erzsébet ( Piac) téren volt.

1927 augusztusában 5 vállalkozótól kértek pályázatot a kivitele-
zésre. Kiderült, hogy az elõzetesen biztosított kerethez még 1 milli-
árd koronára lenne szükség. Ez csak államkölcsönnel lehetne meg-
oldani.

1928 márciusában az állam végül is 88.000 (64.000+24.000)
pengõt adományoz az iskola felépítéséhez. A vállalt költségvetés
125.392 pengõ. 

Dr. Szécsi Kálmántól 1928 áprilisában vásárolják meg a 823 tkv-
i betétben lévõ 75-78 hrsz, egyenként 393 -öl nagyságú, összesen
1572 -öl telkeket 10P/ -öl összegért négy évi részletfizetéssel.
Mikle Károly a tervezõ, kivitelezõ a Ruttkay és Lajta cég, akik a
helybeli kisiparosoknak is adnak megbízást. 
Az új állami támogatáson túl a községnek az iskola teljes befejezé-
séhez még 50.000 pengõ 25 évre szóló hitelt kell felvennie dollárban.

1930 júliusban még mindig nincs kész 2 tanterem, a tanári szo-
ba, az óvoda felszerelése. Még további 2.000 pengõ szükséges és az
iskolaépítés befejezettnek tekinthetõ. Októberben megállapítják,
hogy befejezõdött az iskola felépítése, de még mindig szükség van
1000 pengõre.
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Szécsi Kálmánnak 1932 óta, 1935-ben még mindig tartoznak 6.700
p-vel, melyet bírósági fenyegetésre kifizetnek.

Az 1920-as években Faiskolát kellett  létrehozni a kertmûvelés
és oltás elsajátítására, ehhez a község Dr. Szécsi Kálmán birtokában
lévõ 860 -öl telket használt teljesen ingyenesen, melyet a tulajdo-
nos 1925-ben ezt a községnek ajándékozott.

Itt említem meg, hogy a 30-as években Váli János személyében
a községbe telepített 12.000 gyümölcsfa kezeléséhez külön
gyümölcsészeti felügyelõt  alkalmaztak.

1930 szeptemberében helyi tanonciskolát is indítanak 40 tanuló
részére. Késõbb a tanulószám csökkenése miatt Alsógöd, Szõd be-
vonása vált szükségessé.    
Az 1948. évi költség vetés tételei között is ott van a tanonciskola ta-
nulóinak BNV látogatási költsége.

Szõdi-Felsõgödi ármentesítõ társulat terveiben gyalogút  és ko-
csilejáró, 1 km-es sétány kiépítése szerepel. Dr. Szécsi Kálmán
1927 októberében egy új hajóállomás létesítéshez ad helyet.
Dunai árvédelmi és kõfal partvédelem Hûvös Rezsõ és társai keze-
lésében van.

Egy szabadkikötõ építéséhez, hatóságilag jelöltek ki egy 501 
-öl területet Dr. Szécsi Kálmán birtokán. A község ennek egy részét
megvásárolta, a többiért cseretelket adott. 

1933-ban a strandot Venczel Vilmos bérli. A bérleti díj egy ré-
sze fejében szilárd épületekre alakítja át a létesítményt.  
1936-ban szerzõdés kiegészítés alapján felsõgödi lakosoktól nem
szedhet strand belépõt a bérlõ, és a kabinbérletnél 10%-os kedvez-
ményt kell adnia.

1930-ban a Családotthon Telepesek az 1400 P adóságuk kifize-
tése fejében községnek felajánlottak Dunaparton lévõ 629 -öles
telküket. A szerzõdést 1933-ban hagyták jóvá.

A Kertváros ( Duna út, országút, Nemeskéri-Kiss birtok fasora
(Thököly utca?), Duna által határolt terület) nyaralójellegét igye-
keznek megõrizni szigorúbb építési szabályokkal, telekmegosztási
tilalmak bevezetésével, továbbá megtiltják legeltetést és az állatok
itatását a Duna parton.
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Az eredeti 1907. évi és késõbbi parcellázás óta máig is megma-
radt utca elnevezések: Széchenyi, Deák Ferenc, Árpád, kereszt
irányban a Verseny, Toldi, Turista, Margit, Kálmán utca, némi kité-
rõkkel. 1910-ben alakították ki a Család, Áldás, és Szõdi utakat.
1930 decemberében a Szécsi telepen: Szécsi István (ma Kisfaludy),
Erzsébet, József, Mátyás király, Maros, Mária, Lehel, Szent Imre.
Bocskay utca nevet kapta az országúttól a Dunáig vezetõ út.  
Az 1937. évi Szécsi és a Jezsuita telekmegosztások miatt jött létre a
Kolozsvári utca.

A telekmegosztások keretében Dr. Szécsi Kámán a közút bizto-
sítása miatt kénytelen utca és köztér céljára összesen 19.897 -öl
nagyságú területet ingyen átadni.

A község már 1935-ben beszerezte a zománcozott házszám és
utca név táblákat. A zománcozott egykori utca és házszám táblák-
ból néhány látható még: Vilmos császár út, Árpád ucca, Petõfi ucca,
Szõdi ucca, stb., bár 1949-ben megtorló intézkedéseket helyeztek
kilátásba aki 30 napon belül nem cseréli le a reakciós és fasiszta
egyénekre emlékeztetõ táblákat.

A képviselõtestület több esetben utasította az elöljáróságot, hogy
vegye fel a MÁV Rt vezetésével a kapcsolatot különbözõ ügyek-
ben. Két esetben igényelték volna Felsõgödön kitérõvágány létesí-
tését, mert véleményük szerint a Göd állomásra érkezõ áru 90%-
ának itt van a célállomása.
Kérték, hogy állítsák meg a 136. sz. vonatot a számos bejáró érde-
kében. 1931-ben tiltakoztak személydíjszabás mértéke ellen és erre
buzdították a Budapest környéki községeket is.  
1936-ban gyalogos sorompót kértek a Mátyás (király) és Deák Fe-
renc utca közé.
Ezekbõl van még pótolni való ma is.
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Egy-két érdekesség a jegyzõkönyvekbõl

1928 július 8-án rendezett dalos találkozó költségeit a község fe-
dezi.

1928-ban központi elrendelésre pénzbeli támogatást kellett kül-
deni a Budapesti Bem József szobor, 1936-ban a mohácsi fogadal-
mi templom felépítéséhez. 

A választások 1933 októbertõl a „Magyar Hiszekegy” elmondá-
sával kezdõdtek.  

Kardos Józsefné 1935-ben a községre hagyott 2000 P-t, de a ro-
konok megtámadták a végrendeletet, a jegyzõt egyezségre való tö-
rekvéssel bízta meg közgyûlés. Az eredményrõl nincs feljegyzés. 
Özv. Bucsányi Jánosné, újból férjezett Fehér Edéné 1935-ben ha-
ranglábat és harangot állított fel saját költségén a községi temetõ-
ben, melyet a testület jegyzõkönyvi köszönetben ismert el.

Míg Alsógödön a megalakulástól 1950-ig csupán Endre Lászlót
fogadták díszpolgárrá, Felsõgödön több alkalommal éltek evvel a
lehetõséggel, ámbár volt közte némi ráhatással járó is.

1921-ben a fõispán és a fõszolgabíró javaslatára gróf Apponyi
Albertet 50 éves közéleti tevékenységéért, 

1922 március 28-án Dr. Krakker Kálmán járási fõszolgabírót
a nagyközség megszervezésében nyújtott segítségéért, 1923 decem-
ber 12-én a római katolikus templom és a községfejlesztésében vég-
zett tevékenységéért Bozóky Gyulát, a község díszpolgárává fo-
gadta. Egyidejûleg a vasúti pályát és a piacteret összekötõ Sugár-út
Bozóky Gyula utca elnevezést kapta. (12/13. sz. melléklet meghívó,
méltatás,); 

1931. szeptember 30-án Dr. Presly Elemér fõispánt a nagyköz-
ség fejlesztésben nyújtott segítségéért; 1931 december 20-án Dr.
Szécsi Kálmánt a  község egyik alapítójaként és a község iránt ér-
zett jóindulatáért részesítették díszpolgári elismerésben.
(Ettõl függetlenül talán egészen 1945-ig tartott a vita a képviselõ-
testülettel Szécsi Kálmán újabb és újabb telekmegosztási kérelmei
miatt, amelyek nem egyszer bíróságon végzõdtek)
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Nyilvánvalóan, hogy 1919 után eltörölték a házak kommunizá-
lását. Ez annyira jogszerû volt, hogy a dr. Papp Dániel 2 hónap múl-
va kiköltözteti villájából a Községházát. 
A szegénységre jellemzõ, hogy 1921-ben az iskolai szünidõ alatt a
községháza az iskolai tantermekben is mûködött.

Az új községháza témája a nagyközséggé válásnál jött szóba új-
ra a Tarina féle épület 20.000 koronáért törlesztéssel való megvásár-
lására gondoltak. Ezért  

1922-ben a nagyközség 3 db 1000 koronás Kõbányai Részvény-
társasági részvényt helyezett el  a községház építési alapjába.

1922 és 1937 között a tervpályázat kiírásáig többször költözött
az elöljáróság.

1922 január 1-1923. december 31-ig  községháza és jegyzõi lak
céljára Kudett Gyulától bérelnek egy házat 10.000 K/év díjjal és va-
lószínûleg 1926 december 31-ig ott is maradnak.

1923. 09. 27 fõjegyzõ Dr. Bársony Gyula házába költözik (Vas-
úti fasor 17.) 1926 december 31-ig.

1927 január 1-tõl a jegyzõ elköltözik a Vasúti fasorból és a köz-
ségháza pedig folytatja a bérletet (földszinten két, az emeleten hat
helyiség) 1934. év végéig.

1935-tõl özvegy Deák Pál Lajosné házában, Vasúti fasor 15
szám alatt mûködik a községháza egészen az új, 1938-ban létesíten-
dõ végleges épület megszerzéséig.    

1937. 08. 27 tervpályázatot hirdetnek  a községházára 35.000 P
költségkerettel. A több pályázó közül Szécsi István ingatlanát vá-
lasztották ki. (A mai Kisfaludy utcai orvosi rendelõ épülete, a köz-
ségházák képei Perényi Jenõ cikkében )

A szerzõdést 1938 április 30-án kötötték meg az 1140 tkv-i be-
tétbõl 1455, 1456, 1457/1, 1458/1; 1510 tkv-i betétbõl 1457/3 ösz-
szesen 1635 öl, 35.000 pengõért,  ebbõl 10.000 P készpénz, a töb-
bi 5 éven belül 4% kamattal fizetendõ. 

Az idõnként ülésezõ képviselõtestület mellett a közigazgatás
másik és folyamatosan mûködõ szerve – mint ezt Alsógödnél is be-
mutattam – a községi elöljáróság.
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Ennek tagjai a választott elöljárósági tagok: bíró, másodbíró és
pénztárnok valamint az esküdtek, akik valamennyien tiszteletbeli
társadalmi megbízatásban, bizonyos tiszteletdíj mellett látják el fel-
adataikat.  

Másik részük a köztisztviselõk, községházi dolgozók, akik élet-
hivatásszerûen, rendszeres fizetésért látják el tisztségüket. A java-
dalmazást a testület határozza meg az éves költségvetésben. Ezen
felül mind a választott, mind a hivatásos tisztségviselõk költségve-
tésben tervezett félhavi fizetésüknek megfelelõ karácsonyi jutalmat
kaptak.  

A választott elöljárósági tisztségviselõk közül kiemelt jogkörû a
bíró. Képviselte a községet és elnökölt a testületi üléseken.

Az elöljáróság ténylegesen közigazgatással foglalkozó vezetõje,
az igazgatást hivatásszerûen végzõ jegyzõ. Rajta kívül fizetett se-
gédszemélyzet az aljegyzõ, írnok, irodatiszt, díjnok, közellátási és
egyéb megbízottak; közegek: orvos, szülésznõ, éjjeli õr, húsvizsgá-
ló, törzskönyvvezetõ, kisbíró (aki kidobolta a község hivatalos köz-
leményeit) és a kézbesítõ szegõdményesek.

A hivatalos községházi személyzeten kívül az esetenként felhal-
mozódott munkára  kisegítõket, jegyzõgyakornokokat, „önkéntese-
ket” is alkalmaznak, így 1919 után Nuszer tanítót. A 30-as években
Perényi Jenõ szerzõtársunkat 15-18 éves koráig, több mint  két évi
ingyen munka után jutalomban részesítették, melynek híre az alis-
pánhoz is eljutott.

A fõbb tisztségviselõk alkalmazásáról az elõzõ részben részlete-
sen szóltam.
Az elöljáróság mûködési szabályai is testületi hatáskörbe tartoznak.
Így például testületi határozatban rögzítik a hivatalos órákat: hétfõ-
tõl-péntekig 8-2-ig. Pénztári órák, adóbefizetés 9-12. Késõbb kedd,
csütörtök 10-12, péntek 4-5.

A közigazgatási, jogi munkához már 1934-ben is számos szak-
mai közlönyre, hivatalos lapra volt szükség, amelyek a költségvetés
külön sorait képezték: Belügyi Közlöny, Községi Közlöny, Pest
Vármegye Hivatalos lapja, Budapesti Közlöny, Vasárnapi Könyv,
Pestmegye Lapja, Rendeletek Tára, Grill Törvénytár mint
Alsógödön. 
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A község az 1915-ben kialakított községi pecsétet használta még
1940-ben is. (14/a., 14/b. sz. melléklet)
Az elöljáróságon már 1929-tõl sokszorosító gépet, villany számoló-
gépet pedig 1938 júliusától használtak.

A közigazgatás ujjászervezése (1945-1950)

A front elvonulása után a szovjet befolyás közvetítésére újként,
megalakult a Kommunista Párt. Ezt megelõzõen a községben sem-
miféle legális csoportosulásuk nem volt. A Szociáldemokrata Párt,
a Független Kisgazdapárt és a Kommunista Párt az országos, me-
gyei utasításoknak megfelelõen megalakítják a közigazgatás mellé
(fölé) rendelt Nemzeti Bizottságot. 

A Nemzeti Bizottságban kezdettõl fogva irányító szerepet játszik
a Kommunista Párt, hatalmi súlya minden más párténál nagyobb. E
bizottság készítette elõ azután a képviselõtestület létrejöttét.

Az új képviselõtestület 1945 június 24-én alakult meg. A képvi-
selõválasztás törvényes rendszerét figyelmen kívül hagyták. A vir-
ilis képviselet megszûnt, a jegyzõkönyv tanúsága szerint 23 fõ vett
részt a közgyûlésen az elnöklõ helyettes bíró és a lemondó vezetõ-
jegyzõn kívül.  

A jegyzõkönyv nem ismerteti az egyes képviselõk pártállását,
mint Alsógödön Résztvevõk: Holtspach János helyettes bíró (többet
nem találkozunk a nevével), Török Antal (két sorral lejjebb már Bé-
la) vezetõ jegyzõ (mikortól nem derül ki), Bogdán Bálint, Berte
Károly, Schneider Pál, Petõházi Emilné, Szigeti Tibor, Medgyes
Tiborné, Sárközi Elemér, Ács Albert, Lovászi Lajos, Kovács István,
Jerger József, Szabó Gyula, Zvala József, Fazekas Lajos, Takács Já-
nos, Fehér Mihály, Eõri Lajos, Éder Antal, dr. Juhl Marcell, Balázs
Lajos, dr. Antal Pál, Koháry István, Liebezeit Ferenc, Bécsy
Elemér. (15. sz. melléklet)

Három személy már megtalálható az 1938. évi képviselõtestüle-
ti tagok közöttl is.

Sajnos a közvetlen háború elõtti jegyzõkönyvek hiánya miatt
nem tudható maradt-e még más valaki a testületbõl
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A képviselõk személyi változásait  a pártok határozták meg, me-
lyek a testületi jegyzõkönyvekben csak elvétve követhetõk az ülé-
sek gyér látogatottsága miatt is.  

A továbbiakban községi bíró Bogdán Bálint sütõmester, aki
1919-ben is a képviselõtestületben volt.  

A hivatalos elöljárósági tisztségviselõi választást, ha volt is, azt
a jegyzõkönyv nem rögzíti. 
Így a kommunista befolyás a demokráciát „népi demokráciává”
alakította át és a választási rendszer módosításával mintegy „le-
váltotta a népet”.

Az elsõ közgyûlés elsõ napirendi pontja Török „Béla” vezetõ-
jegyzõ lemondása, aki még ezen alkalommal ellátja jegyzõi felada-
tát. Az új jegyzõ Keresztes Pál aki a vezetõjegyzõi feladat mellett az
adóügyi jegyzõi munkakört is ellátja. Igaz, hogy az adóügyi jegyzõ
már a 30-as évektõl segédjegyzõként szerepel, de õket ez nem za-
varja. Mint ahogy valaki Antal vagy Béla.

Ugyanekkor  határozatot hoztak az elöljáróság létszámáról: ve-
zetõjegyzõ, adóügyi aljegyzõ, irodatiszt, 2 díjnok. A villamos
üzemben Urminszky Erzsébet a könyvelõ és Bédi János a villany-
szerelõ.

Keresztes Pál végül is 1945-1949 között volt a község fõjegyzõ-
je, akkor Szõdre helyezték át. Utódja a Veresegyházról idehelyezett
Mészáros István volt, aki a tanács rendszer bevezetése után is mint
VB titkár egészen 1956 év végéig  töltötte be ezt az állást (7. sz.
melléklet). 1957-tõl Aszódra helyezték át.

A témához tartozik a tisztviselõi állások rendezésérõl szóló
14/1945 és 1030/1945 számú kormányrendelet és végrehajtása is.
Ezen  rendeletek szerint újra kell választani a megyei, városi közsé-
gi (bíró, jegyzõ) legfõbb vezetõket. Továbbá nem vehetõk vissza
azon személyek akik „elhagyták állásukat”. Erre a sorsra jutottak dr.
Orbán László fõjegyzõ, Thurzó Béla aljegyzõ, Vancsek Károly és
Nagyréti Klára díjnokok  is.

Pelczéder Tituszt bár „elhagyta állását” hagyták dolgozni, majd
1946 január 1-tõl 3 hónap betegszabadságot kapott, de március 1-i
határozat szerint elhagyta állását, ezért nem tudják visszavenni.
1947 elején miután nem találtak megfelelõ szakembert Pelczéder
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Titusz irodatisztet, – aki megfelelõ szakértelemmel és jártassággal
végezte munkáját –, az MKP ideiglenes aljegyzõnek javasolja.

1947-ben Újbócsa és Ilka major idecsatolásával 850 holddal nö-
vekedett a földterület és 352 földmûvelõ lakos ügyes bajos ügyét
kell intézni a községházán ezért két kisegítõ létszám szükséges.

Második legfontosabb feladat az MKP átiratára az utca névvál-
toztatás. Levente utca helyett, Dózsa György utca (ma Jászai Mari),
az Erzsébet tér Szabadság tér, Vilmos császár út (Ady Endre út), Vi-
téz utca József Attila ( ma Virágos) utca, a Duna út Bajcsy Zsilinsz-
ky út lett. 1949-ben 30 napon belül meg kellett szüntetni minden re-
akciós és fasiszta utca nevet, de errõl már írtam az elõzõ fejezetben. 

1950 májusában döbbennek rá, hogy „a Szovjet felszabadító
Hadseregrõl, valamint a magyar nép nagy barátjáról, Sztálin elvtárs-
ról nincs utca elnevezve. Hálánkat oly módon is kifejezésre juttat-
juk”, hogy az Újteleptõl a Felsõgöd fenyvesig vivõ út a Malinov-
szkij út, az Országút a Sztálin út, a Vasúti fasor a Vöröshadsereg út-
ja elnevezéseket kapja.
(Fenti utcanevekbõl és Lászlóffy Emil visszaemlékezéseihez mellé-
kelt 1907. évi térképbõl látható, ha a két község összevonásakor
Felsõgödnek és Alsógödnek azonos utca neve volt, Felsõgödön kel-
lett más nevet adni neki: Petõfi, Arany János, József Attila stb.)

Felújítják a háború elõtt létrejött  Közellátási Bizottságot, amely-
ben az MKP-t Pauer Emil, az SZDP-t Szevecsényi Sándor, az
FKGP-t Juhász Bálintné és a Nemzeti Paraszt Pártot Varga János
képviselte. Egy jellemzõ kordokumentum a „Zsírbeszolgáltatási
jegy” (16. sz. melléklet) 

Polgárõrséget állítanak fel a község lakosságának élet és va-
gyonbiztonsága érdekében.

1947-ben egy cserkészcsapat létrehozását engedélyezik melyben
a képviselõtestület alakítja majd a „demokratikus szellemet”.

Újbócsát és Ilka majort a községhez csatolják, amelynek végre-
hajtásával Varga Jánost bízták meg 25 Ft/hó javadalmazással. 1948-
ban villany bevezetését határozták el ezen a területen is. A 71 csa-
lád lakhelyét érintõ területet Újtelepnek nevezték el 1949 március-
ban. Belterületi határaiként északról az I-II., dél és nyugat felé az V.
és keletrõl a II-III. dûlõt jelölték ki. 
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A földosztásnál 1947-ben a község 3 katasztrális holdat és 800
-öl területet kapott. 1948-ban Szõd községtõl egy határrészt ide-

csatolnak. 
Egy feljegyzés szerint Göd pusztán 22 fõnek 88 hold, 4800 -öl

területet osztanak ki. Csankó József és neje Kovács Júlia is 9 holdat
kap a 3105 hrsz alatt.

A község területén 866 khold és 183 -öl található. Ebbõl 567
khold és 1010 -öl a szántó. Többen kapnak 300-400 -öles ház-
hely telkeket.

1949 október 1-tõl a község a Földmûves Szövetkezetnek bérle-
ményként átadja a birtokában lévõ 72 kh 960 -öl legelõt és 24 kh
507 -öl szántót.

Kijelölik a község belterületét: északról a Szõdi út, községi te-
metõ, csomádi rétek; délrõl a Puszta-dûlõ patak, közlegelõ; keletrõl
a Kinizsi utca; nyugaton a Duna a határ.
Újtelep külterületnek számít.

1949-ben Tímár József-valószínûleg az egykori községi bíró  en-
gedélyt kért arra, hogy háza elõtt az utcán az évtizedekkel korábban
általa ültetett diófa termése az övé lehessen. 

A határozatban általános érvénnyel kimondják, hogy a magán-
személy által utcán ültetett gyümölcsfa termése õt illeti, de a fa tu-
lajdonosa a község. 

1949 január 1-tõl a villamos üzemet állami tulajdonba veszik.
1948 szeptember 30-tól Medgyes Tiborné a községi bíró majd

1949 december 13-án lemond, és evvel egyidejûleg kicserélõdik az
MDP teljes képviselõ gárdája. (15. sz. melléklet)
Ekkor találkozunk elõször választásnak titulált eljárással. A Függet-
lenségi Népfront új elöljárósági tisztségviselõket jelöl és a testület
ezt egyhangúlag elfogadja. A bíró Orbán Ferenc, a törvénybíró újra
Nagy Lajos lesz.
Az elöljáróság eddigi  tisztségviselõit  egyes jegyzõkönyvi utalá-
sokból lehet kikövetkeztetni. (17. sz. melléklet)

1950-ben a község tulajdonát képezõ Teréz utca 4-ben mûködõ
rendõrség épületét a BM egyszerûen kisajátítja.
Ekkor szüntetik meg az Iparoskört és az épület  község tulajdonába
megy át.
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A strandvendéglõ és a strand üzemeltetési jogáról a község le-
mond és átadja az FMSZ-nek.

A temetõi ravatalozó használata közegészségügyi szempontból
kötelezõ, díja anyagi helyzettõl függõen 7-35 Ft között változik.
Az utolsó 1950 augusztus 3-án felvett jegyzõkönyvben tárgyalják
az 1951. évi költségvetést, melyben – újra – a kiadás ötszöröse a
várható bevételnek.
Iskola tatarozásról és a kivitelezõ személyérõl döntenek.
Kiderül, hogy abban az idõben a községházán vendégszobát kellett
fenntartani a hivatalos úton lévõknek, aki egy éjszakai tartózkodá-
sért 5 Ft-ot fizettek.

A legutolsó rögzített határozatban autójárat bevezetését határoz-
ták el az MDP Felsõgödi vezetõségének javaslatára Felsõgöd újte-
lep, Felsõgöd község és a Duna között 30.000 Ft elõirányzott költ-
séggel. 
Indok: „Újtelep lakói politikailag fejletlenek. Megnevelésük érde-
kében szükséges lenne a politikailag fejlettebb felsõgödi lakosok
közé többször behozzuk pártnapokra, baráti találkozóra, hogy  a
munkás-paraszt szövetséget szorosabbra lehessen fogni. Az Új élet
Tszcs megalakult és tagjainak haladószellemû filmek nézését lehe-
tõvé kell tenni. Ez a jármû a falun a gyorsabb szocializálódást is elõ-
segítené. Akik még nem léptek be, evvel az autóval el lehetne vin-
ni a jól mûködõ Tszcs-be, hogy maguk gyõzõdhessenek meg a jó
mûködésükrõl. Az autóval lehetne vinni az állomásról az üdülõket a
strandra és ez növelné a bevételt, növekedne az idegen forgalom,
hozzájárulna a község fejlõdéséhez is.” 

A tanácsi választások elõkészítésérõl nem esik szó. A határoza-
tokat jóváhagyásra már a Pest megyei Tanács VB-hez terjesztik fel.

Ezt megint csak azzal tudom befejezni, amit már Alsógöd törté-
neténél megjegyeztem: 

Az 1949. évi XX. tv (Alkotmány) és a helyi tanácsokról szóló
1950. évi I. tv a több-kevesebb helyi önállóságot biztosító több
száz éves magyar vármegyei, községi közigazgatást felszámol-
ták és behozták a szovjet tanácsrendszert. 

Gödi Almanach294

tördelés 231-296.qxd  2003.11.04.  9:28  Page 294



Köszönettel tartozom a Pestmegyei Levéltár Váci osztálya igaz-
gatójának Dr. Horváth M. Ferencnek és munkatársának
Hörömpõ Zsoltnak a hivatalos múlt feltárásában nyújtott segítsé-
gükért.

Mellékletek jegyzéke

1. Közigazgatási Tájékoztató lap Felsõgöd közérdekû viszonyairól
1925 (8 oldal)

2. Munkások és földmûvesek tanácsa tagjai 1919-ben (1 oldal)

3. Megválasztott elöljárósági tisztviselõk felterjesztése Heyek bíró
aláírásával  és jóváhagyása 1919.08.15-16. (2 oldal)

4. A község választott képviselõi (2 oldal)

5. Virilis képviselõk (2 oldal)

6. Kimutatás Felsõgöd község 1918. évi legtöbb adót fizetõk név-
jegyzékének kiigazításához szükséges adóalapról. Kifüggeszté-
si igazolás és jóváhagyás Szladek Antal (?) h. fõjegyzõ és
Heyek bíró aláírásával és a község pecsétjével.

7. Bírók, jegyzõk (1 oldal)

8. Heyek bíró lemondó levele (1 oldal)

9. Az elöljáróság választott tisztviselõi (4 oldal)

10. Egy községi bizonyítvány Ungvári Antal fõjegyzõ és Takaró
Imre bíró aláírásával, községi pecséttel 1922 október 2. és
Felsõgöd község elöljáróság hivatalos borítékja a községháza
képével (19? Kudett ház?)    

11. Szabályrendelet: A vármegye területén közlekedõ jármûveknek
jelzõ táblával történõ ellátásáról (3 oldal)
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12.-13. Képviselõtestületi meghívó 1923 december 12-re pilis-
maróti -Bozóky Gyula díszpolgárrá választásához, (3 oldal)
Eisler Emil javaslata (4 oldal)

14. Egy hatósági erkölcsi  bizonyítvány  Dr. Orbán László fõjegyzõ
és Perényi János mint  bíró helyettes aláírásával 1937-ben. A
pecséten 1915. évi dátum és község elnevezés megmaradt . (1
oldal) Egy hatósági erkölcsi bizonyítvány Dr. Orbán László fõ-
jegyzõ és Császár Endre bíró aláírásával 1940-ben. A pecséten
1915. évi dátum és község elnevezés megmaradt. (1 oldal)

15. A pártok által delegált képviselõk 1945-1950 (1 oldal)

16. Zsírbeszolgáltatás igazolása. (1 oldal)

17. Elöljáróság választott tisztviselõi 1945-1950 között (1 oldal)
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PERÉNYI JENÕ

Felsõgödrõl, ifjúságom története

Édesapám Dágon (Esztergom megyei kisközség, amely ma Csol-
nokhoz tartozik) 1874 július 14-én született, amikor Churchill.
Nagyapám e kis község jegyzõje, tanítója, és kántora volt. Apám
Esztergomban végezte el a középiskolát, tanító lett és mint abban az
idõben megtanulta a jegyzõi ismeretek alapjait is.
Jól beszélte a tót, latin és német nyelvet. Elõször Kesztölcön taní-
tott, majd két évi tanítói mûködés után, 1893-ban az Igazságügy
szolgálatába lépett. Szolnokon, Gyulán volt díjnok, Szeghalmon,
Érsekújváron írnok. 

1910-tõl Nyitrán is írnokként kezdte, majd irodafõtiszt kineve-
zést kapott a telekkönyvi hivatalban. 
Itt nõsült meg, felesége Lavotta Emilia. E házasságból 1914-ben
Oszkár, majd másodikként én születtem 1919-ben, majd ez év ápri-
lisban a cseh megszállás miatt el kellett hagynunk ezt az új országot.
Budapesten a Szondi utca 55 szám alatt sikerült kivenni egy föld-
szinti két szobás lakást. Édesapám a Magyar Királyi Ügyészségen,
a Markó utca 27-ben kapott állást.
Idõközben Oszkár bátyám 6-8 éves korában két évet Belgiumban
töltött egy papi családnál, élve a kínálkozó lehetõséggel. 

1921 november végén megszületett a harmadik fiú Ferenc. 
1923 március 23-án édesanyám tüdõgyulladásban meghalt. Nagyon
szomorú voltam. Elmentem otthonról és hosszú keresés után az Ep-
res kertben (Szondi utca melletti kis füves rész) találtak rám. 
Édesapámat még abban az évben kinevezték ügyészségi irodaigaz-
gatónak. 

Két év múlva édesapám másodszor is megnõsült. Mostoha
anyám Enyedy Ilona.
Nem éreztük jól magunkat Budapesten, ezért 1925-ben, elérhetõ tá-
volságban Felsõgödön béreltünk egy házat Karabélyos Nándortól, a
Deák Ferenc utca 22 szám alatt. 

297Gödi Almanach

tördelés 297-333.qxd  2003.11.04.  9:29  Page 297



Az volt a tervünk, hogy késõbb megvesszük, de mivel másfél év
után sem volt erre hajlandó a tulajdonos, végül – kissé feljebb – a
Deák Ferenc utca 72 szám alatti ház lett a saját fészkünk. Nem volt
olyan szép mint az elõzõ, de jóval olcsóbban megkaptuk. Ebben a
házban is volt három szoba, konyha, fedett veranda és mellette még
egy kis lakás.

Innen jártunk 4 évig a Mogyoródi általános iskolába, majd Buda-
pesten a Honvéd utcai polgári iskolában folytattam tanulmányaimat.
Az elsõ napom örökké emlékezetes marad. A Nyugati pályaudvar-
ról induló 14,17-es vonattal, jártam haza, mely Felsõgödig nem állt
meg. (Ezzel a vonattal jöttek haza a Budapesten dolgozó tisztvise-
lõk.)
Én az elsõ kocsiban utazva az elsõ leszálló akartam lenni. Már las-
sított a vonat a felsõgödi állomáson, de még nem állt meg. Leléptem
a menõ vonat lépcsõjérõl és elestem.
A vonat közepén lévõ kocsik egyikében utazott apám is. Miután egy
hölgy útitársa meglátta elestemet, odaszólt apámnak – bár õ nem
tudta, hogy kicsoda – egy iskolás fiú leugrott a vonatról és elesett.
Mire apám mondja: biztosan az én fiam volt. Mindenkit megnyug-
tathatok, többé nem estem el.

Felsõgöd érdekes község volt. Itt az akkori társadalom minden
rétege megtalálható volt a bank vezérigazgatótól a napszámos mun-
kásig .
A Dunától az országútig a gazdag budapesti polgárok építettek ma-
guknak vikkendházat. (BSZKRT vezérigazgatója, Bun és Hüvös
bank tulajdonosai). 
Az országúttól a vasút vonaláig magas rangú tisztviselõknek volt
családi házuk. A vasúttól a katolikus templomig tisztviselõk tele-
pedtek le. 
A templom vonalától a község végéig a Dunakeszi és az Istvántelki
MÁV Fõmûhelyben dolgozók laktak.
Az 5,40-es vonat a fõmûhelyekbe vitte a dolgozókat. A 6,30-kor in-
duló személyvonaton a tanuló ifjúság utazott az iskolába. A tisztvi-
selõk A 7,20-as sebesvonaton utaztak munkahelyükre, amely Felsõ-
göd után csak a Nyugati pályaudvaron állt meg és az út mindössze
30 percig tartott.
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Ebbõl következik, hogy hétköznapokon a község kiürült csak az
asszonyok, az általános iskolások és a helybeli iparosok voltak ott
találhatók.
Haza elõször az iskolások jöttek a Nyugatiból 13,30 kor induló vo-
nattal, majd a tisztviselõk a 14,17-es gyorsított szerelvénnyel, végül
a munkások 16,15-kor érkeztek haza. 

Felsõgöd polgárai szabadidejük eltöltésében, a szórakozásban is
elkülönültek egymástól. A tisztviselõknek a Wieser vendéglõ volt a
találkozóhelyük. Az iparosok találkozó helye a Liebezeit-Horváth
(ma Derû) vendéglõ, késõbb a Cseresznyés féle vendéglõ is , a Vil-
mos császár út és a Tátra utca sarkán (Ady Endre út és Teleki Pál
utca, ma élelmiszer üzlet) . 

A Kaszinó az Árpád utca elején lévõ Wieser vendéglõben volt,
úgy emlékszem egy héten egyszer tartottak összejöveteleket.
A tisztviselõk itt találkoztak, kártyáztak, biliárdoztak, beszélgettek
egymással. Hol többen, hol kevesebben voltak. Egy-egy pohár bor
vagy sör mellett este 6-10 óráig töltötték itt az idõt. 
Havonta egyszer a családot is magukkal hozták és egy szép estét töl-
töttek el együtt. Ilyen alkalmakkor vagy cigányzenét vagy más ze-
nekart szerzõdtettek az esthangulatának emelésére.

Az Iparosok összejöveteleiket a régi mozi helyén a Kálmán utca
és a Bozóky Gyula utca sarkán lévõ Iparoskörben tartották, ahol
kulturális élet is folyt. Eredetileg mozinak és színháznak készült ez
az épület. Így belül volt egy színpad is. Õsszel , télen itt rendezték
a színi elõadásokat, zenés esteket. Egy idõben én is itt bendzsóztam,
mandolinoztam két barátommal.

De nézzük az ifjúságot, és kezdjük a bejárással Milyen volt az
élet a tanuló kocsiban?
A szerelvény elsõ 3 kocsija párnás, melybõl egy kocsi a lányoké,
kettõ a fiuké volt.
A két párnás kocsiból egyikben a felsõsök (15-18 évesek), a másik-
ban az alsósok (11-14 évesek) utaztak. A kocsikat belül egy ajtó vá-
lasztotta ketté. 
Mindkét oldalon 24-24 hely volt. A felsõsök kocsijában az egyik ré-
szen a vidékiek , a másik részen a Rákospalota- Újpest állomáson
felszállók foglaltak helyet. Mindkét részben meg volt a létszám.
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A vonat elindulása után kinyitották az elválasztó ajtót és elkezdõ-
dött a harc, melyik fél fog elrabolni a kocsi másik felébõl valakit.
(Talán úgy is nevezték: Adj király katonát, ha nem adsz szakítok.
Szakíts, ha bírsz!) Az elrablott fiút „lesimázták” vagyis lefogták és
jól ellátták az alfelét egészen a végállomásig. (Igaz, hogy lehetett
kegyelmet kérni, de avval senki sem élt, mert lealázó lett volna.)
Ez így ment napról napra. A harc váltakozó sikerrel folyt a két fél
között. 
Egy május végi napon a reggeli utazáskor Dunakeszi-Alag állomá-
son egy nyolcadikos gimnazista, Szabadi Ervin, virágcsokorral akart
kedveskedni egy csinos diáklánynak. Nagyon kihajolt és a feje a sze-
mafor drótjába ütközött, aminek következtében beesett a kocsiba.
Súlyos agyrázkódást kapott. Gyógyulása egy évig is eltartott. Ez az
eset nagyon megdöbbentette a diákokat, hiszen egy szeretett, érett-
ségi elõtt álló társuk nem vizsgázhatott. A simázás ez után megszûnt.

Hogyan is teltek délutánjaink abban az idõben? 
A vonaton hazafelé találkoztam Ernõvel, a Förster család harmadik
gyermekével. Õk az Árpád utca 6 szám alatt laktak, közel a vasút-
hoz, tõlünk mintegy 500 méterre. Ebéd után igyekeztem hozzájuk,
sokszor többet voltam náluk, mint odahaza. Mamája, öt gyermeke
mellett engem szinte hatodikként kezelt. Az Árpád utca elején a jár-
da mellett mindkét oldalon fák voltak a kapuk és naphosszat fejel-
tünk teniszlabdával, gumilabdával. 
Ha Ernõ nem ért rá, ugyanezt játszottuk mielõttünk a Deák Ferenc
utcában Csécs Misivel, de rongylabdával. (Csécs Misi árva gyer-
mek volt, hiába volt kitûnõ tanuló, nem tanulhatott tovább, lakatos
inasnak ment .)

Nyáron szinte az egész napot a Duna mellett töltöttük.
A Duna partján Szõdliget felé az 1672. számú km kõnél volt a tábo-
rozási helyünk ….. (Lásd még Nagyréti GA 1988 99. oldal). A vé-
dõgát után egy kis kerítéssel ellátott telken egy sátorház volt , majd
a következõ területen épült (étteremmel, terasszal, hálószobákkal,
stb.) a „Kék Duna szálloda és panzió”
A Duna partján volt stég , csónakház, egy kapufával ellátott terület.
A felsõgödi 18 év körüli aranyifjúság kihasználva a lehetõségeket,
minden hét pénteken itt tartotta rendszeres találkozóit. 
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A lányok – köztük Schubert Éva, Kelemen Éva, Démusz lányok,
Háden lányok, Szemere Vera, Birchoffer Anikó, (nekem talán õ volt
a legszebb közöttük) … stb., – a Múzeum körúti Nagykovácsi-
Milenkó cég által gyártott csodálatosan szép magyar ruhában jelen-
tek meg. A fiúk közül Németh Lászlót, (a késõbbi író) Sartorics fi-
úkat, Szabadi fiúkat, Ambrus fiúkat, Török Bélát, és bátyámat
Perényi Oszkárt említem meg. A program vacsora, beszélgetés, tánc
hajnalig. (Németh László felesége is az egyik Démusz lány lett, mint
a GA 2001.-ben olvashattuk)

Nekünk fiatalabbaknak (Csécs Mihály, Haraszti Mihály, Förster
Ernõ és Perényi Jenõ) a nyári nap úgy kezdõdött , hogy úgy reggel
8 órától már a Duna partján voltunk egészen 12 óráig. Délben haza-
mentünk ebédelni, majd két órakor megint lent voltunk este 6-7 órá-
ig. Megtanultunk úszni. Kezdetben kis távokon versenyeztünk. Ké-
sõbb a távolság nõtt és 2-3 év után, kb. 14-15 évesen átúsztuk a Du-
nát. Ha meguntuk az úszást, a víz szélén kapukat csináltunk és nap-
hosszat fejeltünk. Legelõször rongylabdával, teniszlabdával, majd
Csécs Misi, mint a Pannónia utcai polgári iskola egyik legjobb ta-
nulója, kapott az igazgatótól egy meccslabdát és utána avval folyta-
tódtak a csatározások.

Pihenésképpen beúsztunk a felfelé menõ vontató teherhajókra.
Ha a hajó színültig tele volt rakománnyal nem volt nehéz felkapasz-
kodni rá. Néha ugyan lezavartak, de általában szó nélkül hagyták az
akciónkat. Négy-öt kilométert utaztunk felfelé és aztán leugrottunk
a hajóról. Motoros hajó esetén a nagy több méteres hullámokban,
mely nem a part felé mozogtak, hanem a Duna folyásával egy irá-
nyúak voltak, lefelé hintáztunk. Ha lapátos volt, melynek hullámai
a part felé sodortak, lassan kievickéltünk a partra. Késõbb csóna-
kunk is lett. Csécs Misi – aki az egyik MÁV-Fõmûhelyben szaba-
dult fel – vett egy kétpárevezõs keelboatot, melyet a csónakházban
helyeztünk el. Sajnos az idõvel gyûlt meg a bajunk, mert Misi csak
munka után kb. délután 5 órára tudott odaérni és akkor vehettük ki
a csónakot. 

A visszavitelnél mindig mi voltunk az utolsók. Fischli bácsi ezt
rendre szemünkre is vetette: „Maguk mindig az utolsók” – de azért
megvárt. Köszönet érte.
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Édesapám 1933 június 30-án nyugdíjba ment. 1934-tõl a község
képviselõnek, majd 1936-tól pénztárnoknak választotta meg. Azon
kevesek közé tartozott, akik a háború alatt és utána is hivatalukban
maradtak. 1945 szeptemberében mondott le megbízatásáról. 
A képviselõtestület a 26/1945 sz. határozatában jegyzõkönyvi kö-
szönetét fejezi ki hosszú ideig tartó és lelkiismeretes munkájáért.
E mellett valószínûleg, már 1930-as évek elejétõl a helyi római ka-
tolikus egyház tanácsosa és az egyház gondnoka. 
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1940. évi kinevezés
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Érdekeségképpen bemutatom, hogy annak idején az egyházi adó
elmaradást, közadók módjára is behajthatták 
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Felszólítás egyháziadó elmaradása miatt

A községháza „felállása” 1934-ben Matirkó Ervin fõjegyzõvel
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A negyedik polgári elvégzése után 15 évesen, 1934 õszétõl a fel-
sõgödi községházára mentem dolgozni, mint irodatiszt gyakornok.
Abban az idõben a községháza felállását mellékelem.

Közülük a fõjegyzõ, a segédjegyzõ, az irodatiszt és a kisbíró vol-
tak a havi fizetéssel alkalmazott tisztviselõk. Õk voltak a „minden-
napos” emberek. A többi tisztségviselõ munkájáért tiszteletdíjat ka-
pott. 
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Egy községi ünnepség az iskola zászlójánál az 1934-35-ös években.
Balról jobbra: Csatár Bálint levente oktató, Hlatly ? frontharcos, 

Matos Gábor levente oktató, N.N., Takaró Imre, N.N. Dr. 
Antal Pál plébános, Kosztelnik Lya, Dr. Horváth István járási fõszolgabíró,

Györkös László levente, Traupert János asztalos, Kopász János asztalos,
Hegedûs János levente ruhában, Matirkó Ervin fõjegyzõ 

és id. Nagy Lajos lakatos mester , községi bíró
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Itt elsõsorban Bánkövi Imre irodatisztrõl szeretnék megemlé-
kezni. Imre 1912-ben született, özvegy édesanyjával Nagy Lajos la-
katosmesternél laktak nagy szegénységben. Holdampfék, jóakaratú
emberek segítették a családot , gondoskodtak Imre továbbtanulásá-
ról is. 

Õ volt életem egyik példaképe. 1931-ben a futballpályán ismer-
tem meg, amikor a CORINTIÁN kupán rúgta azt az „oxis tizen-
egyest.” (GA 1999. 197. oldal, ott a Tóth nevet használta édesany-
ja után). Sajnos kb. fél év múlva jobb térdén megsérült és ezért
sport pályafutása befejezõdött. Amikor én bekerültem a községhá-
zára, Bánkövi Imre magánúton folytatta tanulmányait. Érettségizett,
majd egyetemre járt és megszerezte a jogi doktorátust és angolul ta-
nult. (A háború után az angol nyelv tanításából tartotta el magát.). 
Kiválóan hegedült. Cigányprímás barátai voltak. Ha megjelent
egyes budapesti éttermekben (Gundel, Gellért, stb.), és vacsora
után, a cigányprímások odaadták hegedûiket és Imre folytatta to-
vább a zenélést.
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Holdampfék talán aranylakodalma, hátul áll Bánkövi Imre és Kökény Pál
hentes mester és felesége is látható a képen.
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Visszatérve a községházára, míg Imre iskolában volt, én intéz-
tem az elõjáróság irodatiszti feladatokat: levelek felbontása, ügy-
iratok iktatása, postázás, bizonyítványok (erkölcsi, szegénységi, il-
letékességi) kiállítása, marhalevelek érvényességének meghosszab-
bítása (csak érvényes passzussal lehetett az állatot vásárra vinni) és
egyéb ügyes bajos dolgok.
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Egy illetõségi bizonyítvány Ungvári Antal fõjegyzõ 
és Dürr Ádám bíró aláírásával és községi pecséttel
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Azokat a leveleket, amelyeket nem tudtam azonnal elintézni, fél-
retettem, és amikor Imre bejött, akkor intézõdött el. Ez három évig
tartott és ez elég volt Imre tanulmányainak befejezéséhez. 
1934-ben a községháza a Vasúti fasor 17 szám alatti egy emeletes
bérelt házban mûködött. (A háború után a MADISZ kapta meg a há-
zat)
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A bérelt Községháza (1927-1934) épület 
egykori képeslapon, és ma
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A község folyamatosan bõvült, fejlõdött és evvel párhuzamosan
nõtt az elöljárósági munka is. Az akkori épületben már nem tudták
zökkenõmentesen ellátni a feladatokat és 1935-ben pár házzal fel-
jebb kibérelték a Vasúti fasor 15. sz. házat (Dürr Ádám kõmûves
mester építette), ahova a Villamos Üzem irodája is helyet kapott. 
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A bérelt Községháza (1935-1938) épülete ma 

Községháza (1938- 1970) épület egykori képeslapon 

tördelés 297-333.qxd  2003.11.04.  9:29  Page 308



Bár emlék már nem fûz Felsõgöd az 1938-tól végleges község-
házájához, de teljesség kedvéért ennek fényképét is bemutatom ko-
rabeli a Madách utca felöli és jelenlegi Kisfaludy utca felöli képét. 

A község polgárainak adózását minden év elején az adóügyi dol-
gozók számították ki. Egyszerû osztás és szorzás alapján. Évközben
azonban voltak csatározások az adóügyi hivatal és az adózó polgá-
rok között.
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A mai Kisfaludy utca felöli front

Adóbefizetési igazolás
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Valakinek 260.000 koronát kellett befizetnie 1925-ben a Szegfû ut-
cai „fûtermésért”. Itt az „ötlet”, ha kevés a bevétel! 

Horváth István fõszolgabíró ritkán jött ellenõrizni a községháza
mûködését. Janicsári Béla szolgabíró gyakrabban, úgy havonta egy-
szer. Ellenõrzés után általában elmentünk egy kispuska lövészetre.

A községi bíró az elõforduló jogi vitákban ítélkezett, vagy a pe-
res feleket utasította a polgári bíróság elé.
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Felhívás adóhátralék befizetésére 
Matirkó Ervin adóügyi jegyzõ bélyegzõs aláírásával
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Bogyó László jegyzõgyakornok, Perényi János pénztáros, N. N. 
Brezula Jakab elektromos ügyintézõ, Barcs Lajos aljegyzõ, 

Dr. Bánkövi Imre irodatiszt, Dr. Orbán László fõjegyzõ, 
Rumpf Nándor községi bíró, N. N. , Perényi Jenõ irodatiszt gyakornok.

Perényi Jenõ irodatiszt gyakornok, Perényi János pénztáros, 
Valkó Nándor kézbesítõ, Rumpf Nándor községi bíró, 

Simic Katalin adminisztrátor, Dr. Bánkövi Imre irodatiszt (ül).
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A bírónak néha  – id. Nagy Lajos lakatos mester (1934-1936) néha
a község lakosainak – ez alatt a szomszédokat értem  – egymás el-
leni sértõ „neked fütyül, nekem fütyül” –  dolgaiban kellett rendet
csinálnia. 

Mivel Lajos bácsi a velem szemben lévõ asztalnál ült, szem és
fültanúja voltam egy ilyen sûrûn elõforduló „vitás” ügynek.
Fogadási napon tíz óra tájban felindultan berobogott az irodába egy
menyecske és elõadta mondókáját. Szidta a szomszédasszonyt,
hogy az õ kerítésére támaszkodva becsmérelte, õt és családját, fe-
nyegette, hogy megveri. 
Az elsõ ilyen alkalommal felgyülemlett bennem, hogy ilyen szom-
széddal valamit kell tenni, nem lehet így élni. Lajos bácsi nagy nyu-
galommal hallgatta az egyre jobban tûzbejövõ asszony mondatait. 
Mivel Lajos bácsi csak hallgatott, az asszony is megunta a már vagy
tízszer elmondott, ugyanazon mondatokat. Elbúcsúzott.
Bennem olyan gondolat támadt, hogy vajon milyen asszony lehet az
a másik. 
Nem telt bele tíz perc és berobogott a szomszéd, és õ is neki kezdett
mondókájának. Ugyanazokat mondta, amiket az elõbb bejött pana-
szos, csak fordítva. Lajos bácsi meg csak ült nyugodtan, mint elõbb.
Türelmesen hallgatott. Majd ennek az asszonynak mondott néhány
békítõ mondatot és szépen hazatessékelte.

1937 januárban miután Matirkó Ervin nyugdíjba ment, új fõ-
jegyzõje lett a községnek, dr. Orbán László. A munkatársak is né-
mileg kicserélõdtek. 

Felsõgödön a kultúra, sport területén óriási volt a fejlõdés. Ez
1937-tõl elsõsorban Dr. Orbán László fõjegyzõ érdeme. 
(A dalárdáról, színjátszásról Nagyréti 1998, FTK Perényi 1999,
cserkészek Kishonti , Sütõ, Bécsi Elemér 1998) 

Az 1921-ben alakult Felsõgödi Mûkedvelõ Csoport (új informá-
ció) köszönõ levele Török Mancikának egy húsvéti színielõadásban
való szereplésért.

A dalárdáról csak annyit, hogy – nyílván a sikeres szereplések is
közrejátszottak ebben – tagjai nagyon hûségesek voltak a közösség-
hez ezt egy 1968-ban még mindig meglévõ társaságról készült tab-
ló is bizonyítja.

Gödi Almanach312
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Az 1921-ben alakult Felsõgödi Mûkedvelõ Csoport köszönõ levele 
Török Mancikának egy húsvéti színielõadásban való szereplésért.
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Néhány talán eddig még nem ismertetett dolog.
Felsõgödön, mint már eddig is olvashattuk mindig volt zenekar.
A 30-as években volt két nagyszerû hegedûmûvész Bánkövi Imre és
Szabó Rezsõ („Rudi”) orvostanhallgató, zeneszerzõ. 
Õk ketten olyan magas fokon hegedültek, hogy Budapesten a leg-
elõkelõbb helyeken is szívesen fogadták õket egy-egy beugrásra,
mint ezt már az elõbb említettem.
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Kiss Lajos a dalárda alapító tagja és a foci csapat intézõje a 30-as években
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A zenekarból kettõjük mellett már csak Pelczéder Tituszra em-
lékszem. 
A zenekarnak volt önálló koncertje, hangversenye, de több zenés
színdarabban és ünnepségeken is közremûködtek. Ezek közül ma
már csak a Dorozsmai szélmalomra emlékszem. Nyár volt, az isko-
la udvarán felállították a színpadot, a zenekari helyet és a nézõteret
is. A zenészek és az énekes színészek nagy sikerrel adták elõ ezt a
színdarabot. A szereplõk közül is ki kell emelnem Kormos és Hor-
váth (férfi) és Rozsnoki Manci nõi fõszereplõket, akik mint prózai,
mint énekesi minõségben szép hangjukkal csodálatosakat alakítot-
tak. Sajnos a többi név már a feledés homályába merült pedig meg-
érdemelnék, hogy emlékezzek rájuk.
Nem egy nyáron és nem egy vígjátékot is elõadtak amatõr színészek
nagy sikerrel. Úgy emlékszem kb. 500 nézõ fért el az iskolaudvaron
és mindig telt ház és nagy siker volt.

1937 augusztusában bejelentettem a fõjegyzõnek, hogy beirat-
koztam egy felsõkereskedelmi iskolába. Az elõjáróság szûkös anya-
gi helyzete miatt a gyakornokoknak, úgy gondolták fizetség nem,
járt. Örüljenek, hogy elsajátíthatták a szakmát. Valahogy így kezel-
tek engem is. Mivel köztudottan igyekeztem lelkiismeretesen ellátni
a reám bízott feladatokat, úgy gondolták három év után illõ lenne
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Szabó Rezsõ (Rudi) 
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valamivel honorálni munkámat. Ekkor született a következõ köz-
gyûlési határozat, melynek több visszhangja is volt.

Íme az 1937 augusztus 27-én kelt 85. számú határozat: „ Perényi
Jenõ jutalmazása. Perényi Jenõ több mint két évig minden fizetés
nélkül dicséretre méltó szorgalommal és ügybuzgalommal mûkö-
dött a községházán, mindenkor a közönség és felettesei megelége-
désére. Az 1937/38 évi tanévre felsõkereskedelmi iskolába iratko-
zott be, évi tandíja 170 pengõ és ezt megadjuk neki, ha a költségve-
tésben megtakarítás vagy többlet bevétel éretik el év végén.” 
Édesapám mesélte, hogy az egyik kocsmában többek között a szo-

ciáldemokrata Borsics István egy ellenzéki beszédében is példáló-
zott vele, hogy a községházán ingyen dolgoztatják az embereket. 
Az esetrõl a vármegye is tudomást szerzett és az alispán is rendel-
kezett.

December 18-án a 138. számú határozatban ismertették az alis-
pán 46780/ kig 4595 kgy számú határozatát Perényi Jenõ jutalma-
zásáról. Hogy ez miben állt arról nem beszél az írás, én sem emlék-
szem már, de arra sem, hogy ezek után kaptam -e valamit. 
Bátyám Perényi Oszkár, jegyzõ gyakornok is hasonló cipõben járt,
ugyanis 1937 decemberi munkájáért 1938 májusban kapott 50 pen-
gõt, mert mind felettesei mind a közönség elismerését teljes mérték-
ben kiérdemelte. Ez a díj megfelelt az 1937 augusztus 24-én a jegy-
zõgyakornok éves fizetési lehetõségérõl hozott 600 P/évrõl szóló
határozat mértékének.
Oszkár még néhány évig a község alkalmazottja maradt.

1937 szeptember 1-én megkezdtem tanulmányaimat Budapes-
ten, a Csanádi utcában lévõ Aranyosi, négy éves felsõkereskedelmi
iskolában. Utassi László felsõgödi fiúval kerültem egy osztályba,
Csillag Miklós volt az osztályfõnökünk. Ide már ráértem én is a
7,20-as gyorsított vonattal járni és hazafelé a 14,20-kor Felsõgödre
érkezõ vonattal tudtam hazajönni. Bekerültem az iskolaválogatott-
ba, középcsatár poszton. Ezért szeptembertõl májusig hétfõnként
bajnokságot játszottunk 12 csapat részvételével. Több ilyen csoport
volt Budapesten. Csoportelsõként végezve döntõt játszottunk egy
gimnázium csapatával, amelyet megnyertünk. Minden mérkõzésen,
a döntõkön is rúgtam gólt.

317Gödi Almanach
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A heti programom a tanulmányaim idején már másként alakult,
mint három-négy évvel ezelõtt. Egész életem egyik meghatározója
a tanulás mellet a foci lett.
Kedden és csütörtökön Dunakeszin leszálltam a vonatról mert
edzésre mentem, mivel a Dunakeszi Magyarság igazolt játékosa is
voltam. Pénteken szünnap volt ekkor pótoltam be az iskolai elmara-
dásokat. Szombaton levente oktatásra kellett menni. Vasárnap a
½ 9 órai kis misére jártunk és ott kaptuk meg a hittanórához szük-
séges miseigazolásokat, majd „édes négyesben” sétálgattunk és
megbeszéltük a napi programot. Ez nagyban függött a Dunakeszin
tartandó ifi mérkõzéstõl, mert ekkor már a Dunakeszi Magyarság
ifiben játszottam. Ha meccs volt, két órakor volt a találka. 

Nagyon jó ifink volt. Majsai (Mráz) Pista bácsi volt az edzõnk.
Tanításával sokat fejlõdött a csapat, mely 7 iskolás és 7 inas fiúból
állott. Veretlenül nyertük a bajnokságot. Játékosok: Árvai, Kovács,
Brenner, Skotnyár, Pusztai, Záborszky, Réti, Petõ, Perényi, Gulyás,
Fetting, Szávodszky, Förster. 

A 30-as évek elején a Deák Ferenc utca 4 szám alá építettek egy
2-300 személy befogadására alkalmas új mozit. Az új „mozgókép
színház” igen nagy látogatottságú volt úgy hogy már elõre meg kel-
lett venni a jegyeket a délutáni 2, 4, 6 és 8 órakor kezdõdõ elõadá-
sokra. Mi a 6 órai elõadásra jártunk. (Nagyréti 2001. évi Almanach)
Ezért meccs után sietni kellett vissza a 6 órai mozi elõadásra.

Viszonylag korán játszhattam a Dunakeszi Magyarság elsõ csa-
patában is. Errõl egy szomorú élményem van.
1938 június végén (19 éves voltam akkor) Vasutasnapon, Dunake-
szin a Magyarság pályán játszották az országos vasutas kupadöntõt.
Csütörtöki nap volt, reggel lementem a Dunára fürödni. Kilenc óra
lehetett, amikor odajött hozzám egy fiatalember, aki a Vagongyár-
ban dolgozott és mondja: NYUKI maga délután játszik a csapatban.
(Úgy emlékszem még Karsai bácsi nevezett el így amikor 1931-ben,
az Árpád utcában többen elhülve bámultuk az égen átsuhanó Zep-
pelin léghajót) Kérdeztem, honnan tudja? Onnan, hogy a bejáratnál
az összeállítás ki van írva! 

Gyorsan befejeztem a fürdést (nem mentem a vízbe) egy klott
gatyában leültem az árnyékba és vártam az idõ múlását. 
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Délben hazamentem, ebéd után pihentem, majd elindultam Dunake-
szire. Elõmeccs nem volt. A pályán kb. 5000 nézõ és a MÁV egész
vezérkara.

Éber Lajos bácsi még jóval a meccs kezdete elõtt odajött hoz-
zám: NYUKI menjen öltözködni, mondta. Bementem az öltözõbe
leültem a szokott helyemre, majd bementem a szertárba és a fakkból
kivettem a cipõmet és kértem a szertáros bácsitól egy vadonatúj ci-
põfûzõt – pedig a régi sem volt elhasznált – a dresszt, nadrágot,
sportszárat, sípcsontozást, harisnyát és bokagumit – ezzel bemen-
tem az öltözõbe és felöltöztem. A pályán melegítettünk, majd meg-
szólalt Leiner bíró sípja. Volt új fiú is köztünk Béki József, a Törek-
vésbõl jött és középcsatárt akart játszani. Azt is játszott. Ez volt az
elsõ meccse nálunk, még tréningen sem volt.

Sokat reméltek tõle. Így aztán én (aki mindig középcsatárt ját-
szottam) a jobbösszekötõ helyére kerültem. A Törekvés összeállítá-
sát nem tudom, de pár játékos neve megmaradt. Kiss a kapus (ké-
sõbb a Honvéd kapusa lett), Király (az én õrzõm volt), Gere (õ lõt-
te a gyõztes gólt) Palatinus (az MTK középcsatára lett).
Dunakeszi Magyarság: Végh II-Végh I, Gergely, Skotnyár-Pekker,
Páncél III-Patay. Perényi, Béki-Zsíros-Fényi (Fain) II. 
Zsíros és Fényi II. az országos amatõr válogatott állandó tagjai
voltak.

A krónikába sajnos így került be: Törekvés-Dunakeszi Magyar-
ság 1:0(0:0), Dunakeszi 5000 nézõ vezette Leiner, góllövõ Gere.
Szomorú lettem, de magamat hibáztattam, amiért nem szóltam a
Békinek, hogy cseréljünk posztot. Úgy éreztem, hogy innen is beta-
lálok a hálóba.

1939-ben is sokat játszottam az elsõ csapatban, de tagja voltam
az ifinek és a II-nek is.
Az ifi és a II. csapatunk bajnokságot nyert, elsõ csapatunk az NB II-
ben a negyedik helyen végzett.
Az év mérkõzése októberben a Tatabánya ifi- Dunakeszi Magyar-
ság ifi 4:7. Kupa volt vagy barátságos mérkõzés volt, már nem tu-
dom, csak annyi maradt meg emlékezetemben, hogy négy gólt rúg-
tam.
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1941-ben fejeztem be tanulmányaimat a felsõkereskedelmi isko-
lában.
Ezután három évre behívtak katonának és hadapród õrmesterként
szereltem le. Egyúttal megkaptam a behívó parancsot az addigi
szolgálati helyemre Kolozsvárra, utána Kapuvárra irányítottak át. 
Itt történt velem az a szerencsétlen rádió hallgatás, melynek követ-
kezményeként Sopronkõhidára kerültem és végül Mauthausenban
kötöttem ki. 1945-ben Pünkösd után kerültem haza. (Ezeket a vi-
szontagságokat írtam le 2002. évi Almanachban.)

Dr. Bánkövi Imrével 1946-ban találkoztam újra Budapesten.
Felkerestem az V. kerületi Kisgazda Párt irodájában. A választások
után rangsorban a párt 9. képviselõje lett. Nagyon megörültünk egy-
másnak, mert mindig egy véleményen voltunk a világ dolgairól.
Kértem segítsen munkát találni. A debreceni Hús és Zsírhivatalban
helyezkedhettem el, 1947 január 1-tõl egészen szeptemberig. 
Ezek után nehéz idõk jöttek Imrére. A Statisztikai Hivatalban kapott
munkát, de nem a neki megfelelõ szinten. Otthon többnyire a hiva-
tal dolgozóit angolra tanította. Innen ment nyugdíjba. Viszontagsá-
gos élete ellenére szép kort ért meg. 87 éves korában, 1999 tavaszán
halt meg és kívánsága szerint a Farkasréti temetõben, édesanyja sír-
jába temettük el .

1947 decembertõl az Erdõgazdaságnál dolgozom. Beköltöztem
Budapestre és testvéreim is elhagyták Felsõgödöt. Édesapám az
1960 december 1-én bekövetkezett haláláig mostohaanyámmal
együtt továbbra itt lakott. Testvéreim sincsenek ma már életben.

Végül újra a fociról A 1999. évi Almanachban az FTK törté-
netét a II. világháborúig mutattam be és az azt követõ események
egy részét – személyes élményként – ezennel adom közre.
Abban az idõben Haraszti Mihály edzõ vezetésével osztályozót ját-
szottunk 5 csapat részvételével (Törökbálint, Gödöllõi Dózsa,
Szentendrei Honvéd, Pécel és Felsõgöd) Ebbõl az 5 csapatból három
juthatott fel az elsõ osztályba. (Megjegyzem, hogy elõször úgy volt,
hogy Felsõgöd lesz Dózsa csapat, végül Gödöllõt választották.) 
Vasárnap 10 órakor volt a sorsdöntõ FTK- Törökbálint találkozó.
Akkor már budapesti lakos voltam. A fél 9 órai vonattal jöttem ki a
10 órakor kezdõdõ meccsre. 
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Véletlenül egy kocsiban utaztam törökbálintiakkal is. Meglapultam
az egyik sarokban és hallgattam a diskurzusukat. Mondták: „Ezeket
a parasztokat jól elverjük és vígan megyünk haza.” Az edzõjük csi-
tította õket, de azok csak mondták a magukét. 
Mi csendesen, de dacosan – mivel nem mi lettünk a Dózsa és így el-
estünk egy nagyobb támogatási lehetõségtõl – kezdtük az öltözést. 
Ragyogóan játszottunk: Debreceni-Horetzky-Hatvani- Balázsovits
I.- Bozsó, Juhász-SimkóI-Perényi SimkóII-Balázsovits II. , Mihály
összeállításban. 
Sorra rugdostuk a gólokat, 6:1-re végzõdött a mérkõzés. Az osztá-
lyozó után így bekerültünk a megyei I. osztályba. (ma NB III).

Két-három évig játszottunk a Pest megye I. osztályában. Az erõ-
viszonyok alapján csak Pilisvörösvárral lehetett felvenni a harmadik
helyért a versenyt.
Az elsõ évben egy szombat délután volt a harmadik helyet eldöntõ
Felsõgöd – Pilisvörösvár bajnoki mérkõzés. Kovács III János (Jani-
ka) NB I-es játékvezetõ (váci lakos) volt a bíró. Nagy harcban 1:1 -
es félidõ után, a II. félidõ közepén, a 16-oson belül buktattak és a
megítélt 11-est értékesítettem. Így 2:1-re mi gyõztünk és megsze-
reztük a harmadik helyet.
(A csapat késõbbi sikereirõl a Balázsovits családról szóló cikkben
olvashatunk. Szerkesztõ)
Úgy emlékszem kb. 1950-es évek elején még kijártam játszani. Ké-
sõbb is néha kilátogattam az öreg fiúk meccseire, de már csak nézõ-
ként. 
Sportpályafutásomat úgy 35-36 éves koromban fejeztem be, Bián
mint játékos edzõ, majd edzõi minõségben.

Soha nem maradtam hûtlen Felsõgödhöz. Többször kilátogatok,
felejthetetlen ifjúságom helyszínére, a mai napig is tartom a kapcso-
latot a még életben lévõ egykori barátaimmal, játékos társaimmal
Felsõgödön, Budapesten.
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REXA DEZSÕ

Dunamenti nyaralóhelyek, Felsõgöd 1934-ben

Az Almanach hûséges olvasói méltán kapják fel a fejüket, hogy
evvel már találkoztak. Igen Rexa Dezsõ mûvét az Almanach 1996.
Évi számában adtuk közre. Sajnálatosan a könyvben lévõ felsõgödi
személyi adattár fele nyomdai hiba miatt lemaradt. Régi kérést tel-
jesítünk, most amikor ezt hiánytalanul közreadjuk a hozzá tartozó
bevezetõrész megismétlésével együtt.

„Amint Göd Duna mosta határa elnyúlik, olyan az, mint egy bol-
dogságban pihenõ óriás … Minden van rajta, ami szép, kedves, kel-
lemes, örvendeztetõ.

Az utóbbi értizedekben elszórt házain, viskóin, kertjein, gazda-
sági épületein kívül rendezett, szabályos lakóhely is keletkezett raj-
ta, akkora, hogy immár nem volt elég neki a Göd név, lett belõle
Kis-Göd, meg aztán Felsõ-Göd és Alsógöd … s ezeken egész nya-
ralótelep épült, ami maholnap már új nevet fog kapni, mert nagyobb
lesz, mint a helység, amelynek határán áll.

Csupa kedves árnyék öleli át ezt a szép vidéket. Víz és árnyék
ebben nincs hiány. A Duna hullámai egészséges üdülést nyújtanak.

Felsõgödön dr. Héder Lajos és dr. Szécsi Kálmán voltak a tulaj-
donosok, õk parcellázták az 588 hold kiterjedésû területet, amely
eredetileg Szõd községhez tartozott és 1915-ben alakult önálló köz-
séggé. 1924-ben emelték a r.k. templomot, csakhamar létesült
strandfürdõ, 1926-ban bevezették a villanyvilágítást, 1930-ban szép
iskolát és óvodát létesítettek.

A község fõjegyzõje Matirkó Ervin, fõbírója Nagy Lajos, aljegy-
zõje Barcs Lajos, körorvosa dr. Háden Pál.
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A r.k. egyház lelke dr. Antal Pál plébános, a ref. és ev. Egyház a
váci egyházhoz tartozik. Az áll. el. iskola igazgatója Steibl Ferenc.

A község vezetõsége mindent megtesz, hogy ez a hatalmasan
fejlõdõ nyaralótelep minden igényt minél jobban kielégítsen.           
A Községi Strandfürdõ és a Kék Duna Penzió, Szálloda és strand-
fürdõ és a jó vendéglõk is ezt szolgálják.”

FELSÕGÖD

Dr. Antal Pál r. k. plébános. Paláston, 1890-ben született, kö-
zépiskoláit Selmecbányán és Vácott, egyetemi tanulmányait Szege-
den végezte. Palotáson kezdte lelkészi mûködését, majd Pestszent-
lõrincen adminisztrátor, Jászkarajenõn, Szegváron, Szentesen, Új-
pesten mûködött, 1927-ben került a felsõgödi egyház élére, mint
plébános.

beodrai Baitz József ny. huszár kapitány Zborón 1892-ben szü-
letett a középiskolát és katonai iskolát Kismartonban, a Ludovica
Akadémiát Budapesten végezte. A Keleti Akadémiát is elvégezte.
A világháborúban az orosz fronton harcolt 30 hónapon át. Kitünte-
tései: Ferencz József rend lovagkeresztje, bronz és ez., signum laud-
is, vörös kereszt tiszti keresztje, német vaskereszt, K. cs. K. 1924-
ben ment nyugdíjba. Nyugalomba vonulása után a Frigor Keresk. R.
t. igazgatója lett. 1934-ben kormányfõtanácsos lett. Göd fejlesztése
körül nagy érdemei vannak.

Baranyai Gusztávné sz. Longauer Etel közs. szülésznõ. A Rökk
Szilárd uccai intézetben elvégezte a bábaképzõ tanfolyamot.
Ujpesten kezdte gyakorlatát. 1910. óta Felsõgödön mûködik. 1920-
ban lett községi szülésznõ. Gyermekei: Lajos és István.

Barcs Lajos aljegyzõ. Budapesten, 1904-ben született, itt is vé-
gezte középiskoláit, valamint a kertészeti fõiskolát is. 1928-ban lé-
pett a közigazgatás szolgálatába Alsógödön, majd Szombathelyen
elvégezte a közig. Tanfolyamot. 1933. óta felsõgödi aljegyzõ, le-
vente oktató, a tûzoltó testület alparancsnoka.
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Batta István kereskedõ. Jászfelsõszentgyörgyön 1877-ben szü-
letett, eredetileg a cipész ipart gyakorolta. Budapesten 4 éven át
önálló is volt. 1910-ben telepedett le Felsõgödön és létesítette üzle-
tét. 1920. óta részt vesz a község vezetésében. Volt bíró, állandóan
közs. képviselõ. 1932. óta közgyám. A világháború román, olasz és
orosz frontján harcolt 41 hónapon át. Kis ez., br. v. é. és cs. k. ki-
tüntetést nyert. Neje Tóth Zsófia. Gyermekei Margit férj. Duhay
Jánosné és Zsófia Pápa Jánosné.

Berta Dezsõ ny. Máv. Fõtiszt. Sepsiszentgyörgyön 1884-ben
született, középiskoláit Kolozsvárt végezte, Temesvárott lett vasúti
gyakornok, majd elvégezte a tiszti tanfolyamot és Cegléden nyert
beosztást, utána Aradra került, ahonnan a románok kiüldözték.
1922. óta van nyugdíjban, 1926. óta lakik Felsõgödön.

Berte Károly ny. fegyházigazgató. Galgóczon 1862-ben szüle-
tett, középiskolái végeztével az igazságügyi szolgálatába lépett a
lipótvári fegyintézetben. Utóbb Hartán és a fõváros gyüjtõ-
fogházában, majd a soproni fegyintézetben mûködött. 1916-ban ke-
rült Vácra, ahonnét 1926-ban nyugalomba vonult. Az r. k. egyház-
község pénztárnoka, a polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa.

Bíró Béla bérlõ. Munkácson, 1887-ben született, középiskoláit
itt és Szatmárnémetiben végezte, gazd. Akadémiát Debrecenben
végzett. Báró Barkóczi recski birtokán kezdte meg mûködését, majd
gr. Serényi János birtokán mûködött, utóbb a vallásalap mérgesháti
birtokán volt bérlõ. 1931. óta a felsõgödi Jézus társaság gazdaságá-
nak bérlõje. Rk. egyházi tanácstag. A világháborúban az orosz fron-
ton megsebesült. Kis ez., br. v. é. K. cs. k., seb. é., német emlékérem
kitüntetése van. Neje Barcsik Gizella, gyermekei: Mária, Anna és
Béla.

Bognár Sándor Máv. nyugdíjas. Karakón, 1868-ban született.
1893-ban lépett a Máv. kötelékébe. Jánosházán, Nemeskereszturon,
Berhidán, Porpácon teljesített szolgálatot. 1919-ben ment nyugdíj-
ba. 1913-ban építette házát és 1922-ben ráépített. Elõljár. tag., rk.
egyháztanácsos. Neje Varga Erzsébet.
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Csabon Antal az „Autópihenõ” szálloda és vendéglõ tulajdono-
sa. Apostagon, 1874-ben született. 1900-ban lépett a vendéglõs pá-
lyára, 1902-ben lett önálló Ujpesten. 6 év mulva Budán nyitott üz-
letet, 1911-ben pedig Felsõgödön létesítette elõbb a községben levõ
vendéglõjét, majd 1926-ban az „Autópihenõ”-höz címzett szállót és
vendéglõt, amelynek kellemes, fásított kerthelyisége, fedett tekepá-
lyája van, s mint ilyen kedvenc találkozóhelye a kirándulóknak.
Kitûnõ magyar konyhát vezet és jó italokat tart. Csabon közs. kép-
viselõ, volt pénztárnok. A világháboruban 27 hónapig volt a fron-
ton. Neje Funk Mária. Gyermekei: Irma, János és Julianna.

Dicker József m. tisztv. üzletvezetõ. Duna u. 6. Miskolczon,
1905-ben született, középiskoláit Ujpesten és Budapesten végezte.
Elõbb a Schreiber Gyula ujpesti fa- és építõipari vállalatnál mûkö-
dött, 1927 óta a Duna építõ R. t. kötelékében van. 1932 óta mint a
felsõgödi telep vezetõje.

Dr. Dzubay László kir. Jbsági titkár. Budapesten, 1895-ben szü-
letett, középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte, s ugyan-
ott tett bírói vizsgát. Mint közp. jbgi titkár a panasz iroda vezetõje.
Végigküzdötte a világháborút, majd a határcsendõrségnél szolgált.
Tevékeny részt vesz Felsõgöd fejlesztése körül.

Dr. Fenyves Lipót ügyvéd. Budapesten, 1890-ben született,
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, Budapesten 17 év óta
folytat gyakorlatot. Felsõgödi villáját 1929-ben vette.

Gábor Miklós kereskedõ. Budapesten 1899-ben született, itt is
végezte középiskoláit, majd a Magyar Olaj- és Zsíripari központban
volt csoportvezetõ. Ezután a »Terra« magkereskedelmi r.t.-nél
5 éven át revisor. 1926-ban Felsõgödön létesítette vas, festék és ab-
laküveg kereskedését. Neje Kerényi Erzsébet, Fia István.

Gergely Gábor az Angol-Magyar Bank fõtisztviselõje, Budapes-
ten 1885-ben született, itt végezte középiskoláit, majd a Bank köte-
lékébe lépett. Az izr. Hitközség elnöke, a helyi Sport Egylet tb. el-
nöke és minden kulturális és hazafias mozgalom lelkes támogatója.
Neje Gedõ Emma.
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Dr. Háden Pál körorvos. Budapesten 1891-ben született, itt vé-
gezte középiskolai és egyetemi tanulmányait is. 1915-ben lett orvos.
Lugoson kezdve meg mûködését, majd az Uj Szent János, Szent
László és Rókus kórházban praktizált. 1920-ban fõvárosi tiszti or-
vos lett. 2 évig Jászszentandráson volt községi orvos, 1922. óta
Felsõgödön körorvos. A Felsõgödi Kaszinó alapítója és elnöke.
Nagy érdemei vannak a község egészségi viszonyainak javítása kö-
rül.

Hirschfeld Mátyás épületfa és épitk. anyag  kereskedõ. Vácon
született 1911. óta él Felsõgödön. Kezdet óta fakereskedést folytat
fiának Sámuelnek bevonásával. Közs. képviselõ 1910-ben építette
házát.

Hoffmann Károly a Hitelbank ny. fõpénztárnoka. Budapesten
1871-ben született, a piarista gymnásium után elvégezte a Keresk.
Akadémiát és a Hitelbank szolgálatába lépett. 30 éven át teljesített
itt szolgálatot és mint fõpénztárnok vonult nyugalomba. Még
11 évig a Hitelbank megbízásából a Becker Melichar gépgyárban
bizalmi emberként mûködött. Az Országos Kaszinó tagja, a Rózsa-
domb és Vidéke Egyesület pénztárnoka. Elsõ elnöke volt a Család-
otthon telepegyesületnek. A község fejlesztése körül jelentõs érde-
mei vannak. Neje Romák Gizella.

Iványi Mihály ny. Máv. Fõfelügyelõ. Budapesten, 1858-ban
született, itt is végezte középiskolai és egyetemi tanulmányait.
1883-ban lépett a Máv. Kötelékébe, ahol Salgótarján, Apczszántó,
Jánoshegy, Pásztó, Budapest-Józsefváros, Mezõkövesd, Kõbánya
felsõ p. u. Budapest Keleti p. u., majd az igazgatóság voltak mûkö-
désének állományhelyei. 37 évi szolgálat után 1920-ban ment nyug-
díjba. Rk. egyháztanácsos. Hosszú idõn át a Budapesti Torna Egy-
letnek volt mûködõ tagja.

Kékduna szálloda vendéglõ és strandfürdõ. Telefon 931-76.
A Dunapart legszebb részén, 5000 négyszögöl területen fekszik, 51
szobája van. Vendéglõje a legkényesebb igényeket is kielégíti na-
gyon szolid árak mellett. Négy teniszpályája van, strandján 40 ka-
bin és 80 öltözõ szekrény van.
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Kahnert János tisztviselõ. Kölnben 1901-ben született.
Esslingenben és a budapesti német fõgymnasiumban tanult, majd a

keresk. pályára lépett, az Elsõ Magyar Szövõ és Kötõgyár r. t. váci
gyárában lett levelezõ. 1923-ban telepedett le Felsõgödön, ahol csa-
ládi háza van. 1925-ben strandfürdõ telepet létesített, vendéglõt épí-
tett, csónakházat létesített, motoros csónakjáratot is tartott. 
Ez volt az alapja a felsõgödi dunai strandéletnek. 1932. óta a köz-
ség más birtokába bocsátotta a strandbérletet.

Kõrösi Lajos ny. pénzügyi fõtanácsos. 1862-ben Kecskeméten
született. Kitüntetéssel végezte középiskoláit, jog tanulmányait
Debrecenben és Kecskeméten végezte. Itt az ifjusági egyletek elnö-
ke volt. Letette a gyorsíró tanári vizsgát, 1885-ben pedig a pénzügyi
pályára lépett. A budai pénzügyigazgatóságnál volt fogalmazó gya-
kornok, majd 1888-ban Szegeden fogalmazó lett. Onnan Mohácsra
helyezték át, majd mint s. titkárt ujra Szegedre. Ott mûködött 32 és
fél éven át mint egyenes adó és illetékügyi elõadó és 1924-ben vo-
nult nyugalomba. Neje Tary Mária, Zoltán fia helyben ügyvéd.
Margit lánya egyetemes orvostudor és fogorvos ugyancsak
Felsõgödön.

László István gyógyszerész. Bujákon 1901-ben született, közép-
iskoláit Aszódon, egyetemi tanulmányait Szegeden végezte.
Gyógyszerészi oklevelét 1923-ban nyerte. A fõvárosi Rókus gyógy-
tárban kezdte meg mûködését majd több helyen gyarapítva ismere-
teit és eleget téve katonai kötelezettségének, 1929-ben Felsõgödön
vette át a gyógyszertárat, amely 1917-ben alapíttatott. Neje
Friedmann Borbála, fia György.

Liebezeit Ferenc vendéglõs. Zsámándon, 1884-ben született,
iparát a fõvárosban tanulta és a fõváros legjobb éttermeiben és ká-
véházaiban gyarapította. 1909-ben Budapesten lett önálló. 3 éven át
a Damjanich kávéháznak volt tulajdonosa. 1921-ben telepedett le
Gödön, ahol építette és átépítette „Otthon” vendéglõjét. Ebben gyö-
nyörû, fásított kerthelyiség, fedett tekepálya, biliárdterem szolgál a
vendégek kényelmére. Vendéglõje az Iparoskör, Felsõgödi Kaszi-
nó, Felsõgödi Sport E. hivatalos helyiségei. Kitûnõ konyhát vezet és
a legjobb italokat tartja.
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Luksits János ingatlan iroda tulajdonos. Kivadáron, 1894-ben
született. Rövid ideig mint tisztviselõ mûködött, majd a harctérre
vonult és az orosz fronton fogságba esett. Szabadulása és leszerelé-
se után a keresk. Pályára lépett, majd 1930-ban az O. F. B. engedé-
lyével, ingatlan irodát nyitott. Nyaralók elhelyezésével, telkek, csa-
ládi házak eladásának közvetítésével foglalkozik. Az Iparos Kör tit-
kára, a Move, Nemzeti Egység pártja vál. tagja.

Magda Gábor irodatiszt, a kulturmérnöki hivatal irodavezetõje.
Nagydebrón, 1888-ban született. 1912-ben lépett a földmív. Minisz-
térium szolgálatába, 1924. óta tölti be mai állását. Felsõgödön  csa-
ládi háza van. Neje sz. Fogarassy Julia, gyermekei  Teréz és Gábor.

Nagy Jenõ ref. lelkész vallás tanár, 1892-ben Olcsva apátin szü-
letett, a középiskolát Beregszászon, a teológiát Deberecenben 1916-
ban végezte. Mint az évfolyam elsõje, megkapta a Kollégium se-
gédtanári állását és a Nagy József-féle külföldi ösztöndíjat. Debre-
cenben káplánkodott, majd az ujpesti egyház vallástanára lett. A fel-
sõgödi M. O. V. E. elnöke. Neje Nagy Ida Ilona okl. tanítónõ, az áll.
elemi iskolában tanít.

Nagy Lajos lakatos mester, községi bíró. Németkén, 1877-ben
született, a lakatos iparban Ujszászon szabadult fel. 1904-ben lett
önálló, majd 1908-ban a Máv. kötelékébe lépett. 17 éven át volt az
ipartestületi fémosztály csoportvezetõje és innen 1925-ben ment
nyugalomba és Felsõgödön létesítette mûhelyét. 1920. óta tagja a
képv. testületnek. 3 éven át esküdt, 3 éven át törvénybíró volt, majd
1934. óta a község bírája. A Sportegylet alapítója és vezetõségi tag-
ja, az Iparoskör alapító és vezetõ tagja, volt elnöke, r. k. egyházta-
nácsos. Kiváló érdemeket szerzett a község fejlesztése körül. Neje
sz. Kalocsa Mária, gyermekei Lajos, Pál, Irén és Mária.

Németh József ny. középisk. igazgató. Szilasbalháson született
1873-ban. A gyönki és pápai gymnasiumba járt, egyetemi tanulmá-
nyait Kolozsvárt és Rómában végezte. Rövid ideig a soproni Lehne
gymnasiumban mûködött, majd Nagybányán, Szolnokon és a buda-
pesti Toldy Ferenc reáliskolában tanított. 33 évi buzgó mûködés
után vonult mint igazgató nyugalomba. 
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A világháborúban fél évig az orosz fronton küzdött és fogságba
esett. 1921-ben került haza. Dr. Lakos Bélával együtt egy 4 kötetes
földrajzi tankönyvet adott ki, amely még most is használatban van.
Ezenkívül több történelmi atlaszt adott ki és több tanulmányt írt.
A Magyar Földrajzi Társaság pénztárosa, a helyi Dalárda elnöke, a
Kaszinó díszelnöke. Neje sz. Gaál K. Vilma, fia dr. Németh László
orvos és író.

Perényi János ny. ügyészségi iroda-fõigazgató. Dágon, 1874-
ben született, középiskoláit Esztergomban végezte, 2 éven át mint
tanító mûködött, majd 1893-ban az igazságügy szolgálatába lépett.
Szolnokon, Gyulán volt díjnok, Szeghalmon, Érsekujváron és
Nyitrán írnok, majd irodatiszt és irodafõtiszt. Nyitráról a megszál-
lás után távoznia kellett és a budapesti ügyészségnél nyert beosztást.
1923-ban irodaigazgató. 40 évi szolgálat után nyugalomba vonult.
Közs. képviselõ, r. k. egyháztanácsos, az egyház gondnoka, a Turul
Szövetség felsõgödi csoportjának elnöke. Neje szül. Enyedy Ilona.

Sándor Markusz ny. Máv. Tisztviselõ. Dunapatajon, 1860-ban
született, 1882-ben lépett a Máv. kötelékébe, s 35 évig teljesített
szolgálatot a budapesti nyugati pályaudvaron. 1913-ban ment nyug-
díjba. 1909-ben vette a még akkor lakatlan felsõgödi telkét és 1911-
ben építette házát. Õ alapította a felsõgödi családi otthon telepesei-
nek egyesületét. Volt közs. képviselõ. A Strandfürdõ létesítése kö-
rül nagy érdemei vannak. A vasutas jótékonysági egyesületnek
10 évig volt alelnöke, 9 évig elnöke. A Vasút címû lapnak volt fõ-
szerkesztõje. Az õ nevéhez fûzõdik a Vasutasok Horty Miklós kór-
házának létesítése. A vasutas kar még ma is elismeréssel említi ne-
vét.

Sárközi József kõmíves m., törv. biró. 1924-ben lett önálló,
1931-ben az államépítészeti hivatalnál vizsgát téve, megalapította
építkezési vállalatát. 1930 óta közs. képviselõ, 1934. óta törvénybí-
ró, az Iparos Kör gazdája, a Frontharcos Szövetség alelnöke. 38 hó-
napig volt az orosz, román és olasz fronton. Egyszer megsebesült.
Nagy ez. Kis. ez., br. v. é. K. cs. k., seb. é. kitüntetése van. Neje
Hegedûs Verona, gyermekei Károly és László.
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Steinberger Jánosné sz. Bendász Gizella áll. óvónõ. Óvónõi ok-
levelet Sopronban szerzett. Elõbb Váchartyánban, majd Budapesten
mûködött. 1931. óta mûködik Felsõgödön. Férje a pestvidéki p. ü.
igazgatóság tisztviselõje, az Uri Kaszinó titkára.

Steinberger (Szerdahelyi) János p. ü. tisztviselõ. Budapesten
1899-ben született, középiskoláit Budapesten végezte, majd a bpest-
vidéki pénzügyigazgatóságnál nyert beosztást. 1925-ben a pénzügy-
minisztériumba került, 1928-ban pedig elõbbi helyére. A Felsõgödi
Kaszinó titkára. Rk. egyházközségi tanácstag, 6 hónapig az olasz
frontot harcolt, egyszer megsebesült.

Steibl Ferenc elemi iskolai igazgató. Lázárföldön 1880-ban szü-
letett. Szegeden szerezte tanítói oklevelét. Szécsenfalván kezdte pe-
dagógusi mûködését, 1913-ban került Felsõgödre, 1918. óta igazga-
tó. A felsõgödi zenekar elnöke, a testnev. bizottság tagja, egy-
házközs. képviselõ. Neje Vinkovich Vilma.

Sütõ Jenõ építési vállalkozó. Nagyszalontán, 1896-ban született.
Nagyszebenben tanulta iparát és Budapesten gyarapította szaktudá-
sát. 1919-ben lett önálló. 1930. és 34-ben kõmíves és ácsmesteri
szakvizsgát tett. Az alsó- és felsõgödi és környékbeli nyaralóhelyek
építkezésének jó részét õ végezte, de az alsógödi templomot és ref.
imaházat is õ építette. 1924-ben Pál Erzsébetet vette nõül, kitõl
Miklós és Irénke gyermekei származtak.

Sütõ László építési vállalkozó. Nagyszombaton 1898-ban szüle-
tett. Iparát is ott tanulta. 1923-ban kõmívesmesteri szakvizsgát tett.
1919. óta önálló, 1929-ben nõülvette Torma Kovács Margitot.
Gyermekeik: Kató és Éva.

Szabó Ferenc Máv. alkalmazott. Gárdonyban, 1883-ban szüle-
tett, régi nemes családból. A reáliskolai tanulmányai után az aszta-
los ipart tanulta. 1902-ben lépett a Máv. szolgálatába, ahol most az
istvántelki fõmûhelyben munkavezetõ. A világháborúban megsebe-
sült. Neje sz. Tóth Terézia. Atyja Ferenc 36 évig Gárdony község
fõjegyzõje volt.
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Takaró Imre gazdálkodó. Hajdunánáson, 1870-ben született és
fiatalon már gazdálkodással foglalkozott. 1916-tól az összeomlásig
katonai szolgálatot teljesített. 1916. óta lakik Gödön, ahol esküdt,
majd törvény bíró lett. A község fejlesztése érdekében tevékeny
munkásságot fejtett ki. Neje Matheisz Horváth Erzsébet. Nyári
idényre 1-2-3 szobát nyaralóknak ad ki.

Tímár József ny. Máv. iroda s. tiszt, közs. pénztárnok. Zsigán-
don, 1876-ban született. 1906-ban lépett a Máv. szolgálatába a Jó-
zsefvárosi pályaudvaron, majd az igazgatóságnál. 1922-ban ment
nyugdíjba. Felsõgödön elõbb elõljáró, községi bíró volt, 1934. óta
pedig közs. pénztárnok. A Máv. Nyugdíjas Egyesület alelnöke. Ne-
je sz. Szabó Mária, Gyermekei Mária és Lajos.

Tóth Dénes ny. altiszt Pozsonyban 1882-ben született, elõbb ci-
pész ipart, majd bádogos ipart tanult. A technológián az elektromos-
ságban szerzett képesítést. Katonai szolgálata után a budapesti tör-
vényszéken lett altiszt, ahol 1921-ig szolgált. A világháborúban az
orosz fronton megsebesült, majd határcsendõr lett. Felsõgödön vil-
lája van. László fia a Köztisztviselõk Fogyasztási Szövetkezetének
üzletvezetõje.

Török Benjámin áll. tanító. Rábakeczölön, 1884-ben született,
tanítói oklevelét Gyõrött szerezte. Mûködését szülõfalujában kezd-
te, majd Csorváson volt tanító, Simonyifalván igazgató. Innen a ro-
mánok kiutasították. Cegléden, majd Csorváson volt igazgató,
1922-ben a felsõgödi áll. iskolához helyeztette át, a Nemzeti Egy-
ség pártjának elnöke. Közs. képviselõ, volt közgyám. Neje sz.
Hajdu Irén, okl. áll. tanítónõ, aki 1922. óta szintén Felsõgödön mû-
ködik.

Traum József áll. tanító. Õscsanádon, 1880-ban született, tanítói
oklevelét Kiskunfélegyházán kapta. Krasznahorkaváralján,
Szomolnokon, majd Budapesten mûködött. 1920. óta pedig Felsõ-
gödön tanít és ellátja a r. k. kántori teendõket is. A helyi dalárda ala-
pítója, volt elnöke és karnagya, a F. T. K. Elnöke, a Levente Egye-
sület fõoktatója. Hangya igazg. elnök, tûzoltó fõparancsnok, front-
harcos szervezõ tiszt, közs. képviselõ. Neje Gurszky Gabriella.
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Volnhoffer Nándor ny. Máv. elõljáró. Sopronban 1868-ban szü-
letett, középiskolái után a Máv. kötelékébe lépett. Budapesten,
Veszprémben, Tófejen teljesített szolgálatot és 1929-ben ment nyu-
galomba. A r. k. egyház világi elnöke, a Sport Egylet társelnöke, a
nyugdíjas vasutasok fiókjának elnöke stb.

Wenczel Nándor ny. Máv. s. tiszt. Községi Strandbérlõ.
Szomolnokon, 1867-ben született. 40 éven át a Máv. kötelékében
teljesített szolgálatot. 1918-ban ment nyugdíjba. 7 éve a Községi
Strandfürdõ bérlõje. E teljesen veszélytelen szabad strand, kitûnõ
homokfürdõvel, kabinokkal, csónakgarázzsal és kölcsönzõvel, fe-
dett terasszal és szép kerthelyiséggel van ellátva. Az üzletet fia Vil-
mos vezeti, aki Miskolcon tanulta a vendéglõs ipart.

Wieser Rudolf szállodatulajdonos és szikvízgyáros. Budapesten,
1895-ben született, a Hungária szállóban tanulta iparát és szakisme-
reteit Angliában, Olaszországban gyarapította. Karlsbadban szállo-
da igazgató volt. Mai szállodáját, mely minden kényelemmel van
berendezve, 1927-ben alapította. Nála olcsó pensió kapható kitûnõ
ellátással, s elsõrangu fajborokkal. 11 egyesületnek van nála hivata-
los helyisége. A világháboruban géppuskás tûzmester volt. Három-
szor megsebesült, 26 hónapig orosz fogságban sínylõdött. Nagy ez.
kis. ez. K. cs. k. seb. érem, német vaskereszt kitüntetése van. Mint
járási tûzoltó csõmester arany érem kitûntetést nyert. Neje sz.
Novák Mária. Gyermekei Kurt és Rudolf.
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BÁTORFI JÓZSEF

Golgota

Valamikor az 1920-as évek második felében itt a Duna mentén,
Dunakeszi és Vác között a felsõgödieké volt legjobb futballcsapat.
Ezen megállapítás értékébõl mit sem von le az a kifogás, hogy ak-
koriban nem is volt a környéken más csapat. Az pedig szentigaz,
hogy szervezettségben is és áldozatkészségben is nagyon sokáig
verhetetlen volt a FTK és tábora. (GA 1999. 194-205. oldal)

Sokan voltak Felsõgödön, akik éltek-haltak a csapatért, de vol-
tak akik túltettek rajtuk is.
A történek róluk szól, nekik állít emléket haló poraikban.

Az 1926-ban készült felvételen a csapat a régi felsõgödi pályán
sorakozott fel. Ez a pálya az 1926-ban megnyitott, Csabon Antal tu-
lajdonát képezõ „Autópihenõ” vendéglõ és szállóval szemben, az
országútnak Duna felé esõ oldalán, a mai Kertvárosban terült el.
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A kép bal szélén álló játékos Gruber Lajos, a sor végén Steuer
Sándor látható. Egyidõsek voltak, huszonnégy évesek.

Csaknem egyidõben telepedtek le Felsõgödön. Jó barátok lettek
mint sporttársak és önkéntes tûzoltók.
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A Gruberek a dunántúli Mórról származtak, Steuer Sándor Sár-
várról. Gruber Lajos esztergályos, géplakatos és molnár képesítés-
sel rendelkezett, és ezekben a szakmákban dolgozott. Steuer Sándor
építõanyag telepen talált munkát, majd lovas kocsijával fuvarozott.

Lajos három fiút nevelt, Sándor egyet.
A fiatal családapák arról álmodoztak, hogy szorgalmuk gyümöl-

cse beérik és hamarosan teljesül vágyuk: Lajosé egy nagy fûszer- és
csemegebolt, Sándoré egy építõanyag telep.

Ám a gazdasági világválság okozta munkanélküliség és sze-
génység miatt Gruber Lajos és családja Felsõgödrõl Diósjenõre köl-
tözött, ahol Lajos elõször molnársegéd, majd gõzmalom tulajdonos
lett. Egészsége azonban megromlott, ezért 1941-ben visszaköltöz-
tek Felsõgödre. Megvették a Duna úti Batsik féle szatócsüzletet és
az új ház elkészültéig abban dolgoztak.

A munka és a család mellett nagy szerelmük, a sport is összekö-
tötte hõseinket.

Sándor életének a futball volt szinte a legfontosabb része.
A XIII. kerületi Fõvárosi Testnevelõ Körhöz hasonlóan megalakult
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Felsõgödi Testnevelõ Kör oszlopos hátvédje volt, de néhány fel-
sõgödi társával, barátjával egy ideig a felsõbb osztályban szereplõ
Dunakeszi Magyarságban is játszott. Sõt egy alkalommal még kö-
zép-magyar válogatott is volt. Kiemelkedett szívósságával és kitûnõ
technikájával.

Futball szeretetére jellemzõ, hogy fia születésekor, 1931-ben
csak a mérkõzés után látogatta meg az újszülöttet és az édesanyját.
Hedvig néni még idõs korában is fájlalta a dolgot.

Az európai politikusok véget vetettek sportéletüknek. 1940.
szeptemberében Steuer Sándor már ott haladt a Kolozsvár felé tartó
magyar seregben, mint lovakhoz értõ honvéd és nagyon büszke volt
magára. Ezután még majd két évig fuvarozhatott itthon. 1942-ben
egy egészen másfajta behívóparancs szólt bele civil életébe.

A két fiatal családos ember számításait áthúzta a kormány és az
országgyûlés azzal, hogy hadat üzent a világ gazdagabbik felének.
Ebben a küzdelemben Steuer Sándor fuvaros három évig – az új tör-
vények szellemében mint munkaszolgálatos – a keleti fronton haj-
totta a lovakat, ásta a lövészárkokat, ha éppen nem kellett társaival
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összefogódzva aknamezõt taposnia – „ha robban, robbanjon alat-
tunk!” – Így jutott el egészen a Don kanyarig. Volt egy szökési kí-
sérlete is a harmadik év vége felé. A büntetés: vissza a frontra! - már
kevés volt a munkáskéz is.

Pedig Steuer Sándor szerette az egyenruhát, de fegyvert már
1940-ben sem kapott a kezébe. 

Úgy tûnt, hogy Gruber Lajost megkíméli a háború. Nem hívták
be katonának. Õt sem érdekelte a politika, csak a családjának és
munkájának élt. A fûszer- és csemegebolt már második éve mûkö-
dött a Csabon telken, a Duna út sarkán, ott ahol átbújik alatta az  Il-
ka patak. Jött az áru a gyárakból és a nagykereskedésekbõl. A kör-
nyék lakossága és a nyaralók legnagyobb megelégedését váltotta ki
az új üzlet.

Ám 1944. március 19-én, vasárnap a német hadsereg megszállta
szövetségesét Magyarországot.
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A magyar törvények egyre gorombábbak, a történelem folyása
egyre vésztjóslóbb lett. Amikor 1944. õszén a kormányzót lemon-
datták, Steuer Sándor alakulatával együtt visszavonulóban már
Felsõzsolcán járt. Még mindig nem kapott hírt feleségérõl és fiáról.
Nem tudhatta, csak remélte, hogy jószívû emberek elbújtatták õket.
Azt sem sejthette, hogy övéi, az állandó zaklatások miatt az éjsza-
kákat a szabad ég alatt, a közeli kukoricásban töltik. Nappal az And-
ris gyerek szíve csaknem megszakadt, amikor az ablakon kilesve a
szomszéd réten focizó gyerekeket látta.

Felsõgödön 1944. december 9-én áthaladt a front. Errõl a Gödi
Almanachban korábban részletes képet adott Gyüre János.

Azt, hogy a Gruber család miként vészelte át ezeket az idõket, a
családtagok készülnek megírni.

A frontszolgálatot túlélve Steuer Sándor december 22-én haza-
tért övéihez.

A két egykori sporttárs is találkozhatott. De az 1944. december
28-án délutáni együttlétre nem a viszontlátás öröme, hanem a bi-
zonytalan jövõtõl való rettegés nyomta rá bélyegét.

Aznap reggel ugyanis Gruber Lajos és legnagyobb fia, Lali idé-
zést kapott a felsõgödi községházától: másnap reggel háromnegyed
hatra jelenjenek meg a községházán közmunkára, tíz napi élelem-
mel, két pár cipõvel, pokróccal felszerelve.

Azonnal futottak a községházára, de ott nem akartak tudni sem-
mirõl. Lajos ekkor vette hírét, hogy már itthon van a frontot megjárt
Sándor. 
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Feleségével együtt elment hozzá segítséget, illetve tanácsot kérni,
hogy mitévõ legyen? Nem tudja már senki mi volt a tanács, de fel-
tehetõ, hogy családja példájára Sándor az elrejtõzést javasolta. Ek-
kor látták egymást utoljára.

Lajos törvénytisztelõ ember volt. Hazament és összecsomagolt.
Gruber Lajost és legidõsebb fiát a többi német nevûvel, férfiak-

kal és nõkkel, valamint a frontot megjárt volt katonákkal együtt a
községháza udvaráról elhurcolták.

Az itthonmaradt asszonyok és a gyerekek a Kék Dunáig elkísér-
ték a lovas kocsikat, de a géppisztolyos orosz katonák visszakerget-
ték õket. A Mama és Ede sokáig integettek utánuk.

Hír nem jött felõlük még tíz nap múlva sem. Az Aszód-Vác kö-
zötti vasútvonal helyreállítására kihajtott férfiak nem látták õket.
Utólag derült ki, hogy Szõdön keresztül Gödöllõre, majd onnan egy
hét múlva – igaz csak párt napra – Kál-Kápolnára kerültek. Ott be-
vagonírozták õket és a romániai Adjud városát érintve az akkori
Szovjetunióba, a mai Ukrajnába, a Donec medencei Kraszníj Lucs
bányaváros közelében lévõ munkalágerbe szállították õket.

Azok a hasonnevû ismerõsök, akik bíztak a háborús gyõzelem-
ben, már egy hónapja biztonságban éltek Németországban. Õk meg-
úszták a dolgot.
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Itthon 1945-re magára maradt Felsõgöd lakossága. Meg kellett
szervezni a közrendet, a helyreállítást és az ellátást.

Steuer Sándor újra felült kocsija bakjára. Lovat szerzett és fuva-
rozott. Akkoriban sok legyengült, ideáig hajszolt, kócos, apró orosz
katonaló kóborolt mindenfelé. Nem volt gond befogni és feljavítani
õket.

Andris, a fia, õsszel folytatta a gimnáziumot és focizott.
Gruber Lajosné egyedül nevelte két középiskolás fiát. Az idõ-

sebb Budapestre, a fiatalabb Újpestre járt.
Lassan elmúlt az a gyötrelmes idõszak, amikor a csellengõ orosz

katonák és orosz ruhába öltözött martalócok garázdálkodtak.
A sem Németországba, sem a Szovjetunióba el nem hurcolt gyá-

rak, üzemek termelni kezdtek. Folyt az újjáépítés. 1945-ben, a nyár
vége felé már járt a „Csörgõ” is.

Most egy kis kitérõt kell tennem, hogy emléket állítsak egy vo-
natnak, a „Csörgõ”-nek. Cegléd és Göd között közlekedett. Reggel
Ceglédrõl indult. Munkahelyükre szállította a Kispesten, Kõbányán,
Istvántelken és Dunakeszin dolgozó vasutasokat. Gödön azonnal
fordult és bevitte Pestre az iskolásokat, hivatalnokokat. Kora dél-
után kijött Gödre az iskolásokkal, majd fordult vissza Cegléd felé és
vitte haza a dolgozókat.

Eleinte ócska, éppen csak futóképes teherkocsikból állt, fûtés,
világítás nélkül. Alkatrészei zörögtek, csattogtak, csörögtek. Innen
volt az elnevezés. Gödön leakasztották róla a mozdonyt, amely
ezután a kitérõ vágányon a vonat másik, Pestfelõli végére ment,
ahol összekapcsolták és már mehetett is vissza.

Amikor bennünket, diákokat hozott hazafelé, az újpesti állomá-
son a kapus bácsi gondosan zárva tartotta peron kétszárnyú kapuját
addig, amíg a vonat meg nem állt. Akkor megfordult az utasok felé
és szép, ízes kiejtéssel sorolta: „Személvonat érkezett a negyedik
vágányra. Tovább Dunakeszi, Alag, Dunakeszi Mûheltelep,
Alsógöd, Göd! Gödi helivonat! Csak Gödig megyen!” 
Ezután nyitotta a kaput és mi mászhattunk fel a tetõkre, az ütközõk-
re, a geletta lépcsõre, mert a kocsikban belül addigra már nem volt
hely.

És most vissza a gödi vasútállomásra.
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Még 1992-ben is innen vitték a tüzelõ- és építõanyagot – úgy,
ahogy több mint száz éven át – a fuvarosok Felsõgödre is.

1945. október 31-én délután is megérkezett a „Csörgõ” Gödre.
Már minden utas leszállt, amikor utolsónak két megviselt ruházatú
férfi próbálkozott a leszállással. Az egyik nagyon betegnek látszott,
a másik segített neki.

Steuer Sándor fuvaros éppen ott várakozott a forgalmi iroda
elõtt, valamiféle tüzelõanyag reményében. Nézte a vonatból lefelé
igyekvõket. Megdobban a szíve!

A nagyon beteg utas, a csont és bõr ifjabbik Gruber Lajos volt,
az õ támogató fogolytársa a csaknem egy évvel azelõtt vele együtt
elhurcolt, szintén tizennyolc éves Filcz János.

Steuer Sándor feltette kocsijára a nagybeteg fiút és elindult vele
haza az édesanyjához, ahol Csabon Jánossal ölben vitték be a házba.

A család összefutott. Ágyba fektették, ápolták, dédelgették.
A fiú nem akart fájdalmat okozni édesanyjának, ezért amikor rövid
idõre nagybátyjával kettesben maradt, neki suttogta el, hogy a papa
már meghalt és a Donyec medencei Kraszníj Lucs bányaváros te-
metõjében nyugszik.

Lali az est folyamán ágyban fekve még váltott néhány szót a csa-
ládtagokkal, evett egy kevés grízlevest – amit az orvos megengedett
neki.

Hajnali négy órakor elvesztette eszméletét. Az orvos már nem
tudott rajta segíteni. A plébános feladta neki a haldoklóknak járó

szentséget és a fiú 18
évesen, harminc kilósan
délután két órakor meg-
halt.

A katolikus világban
másnap a halottak napja
volt.

Akkoriban csak abban
a házban nem gyászol-
tak, nem emlékeztek az
eltûntekre, ahol az egész
család elpusztult.
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Lalika
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Krasznij Lucs és a Donkanyar ugyanolyan messze van
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Az idõ múlásával a sebek lassan kezdtek hegedni. Jött három jó
esztendõ. „Az élet élni akart.”

Steuer Sándor kereskedett, fuvarozott, barátaival ujjászervezte a
FTK-t. Egyedül ez utóbbiban nem tudta megakadályozni a politika,
ugyanis a kereskedését tõle is elvették.

Az 1947-es párizsi békeszerzõdés, az elõírt 300 millió dolláros
jóvátétel és az a tény, hogy a Nyugat csak nekünk fordított hátat,
oda vezettek, hogy az állam jószerivel koldussá tette saját lakossá-
gát. Mindenkitõl államosított, amit csak lehetett. Az országban más
érték, mint az élelmiszer, nem is igen maradt. Ez is ment a jóváté-
telbe, a Csehszlovákiának elõírt 100 millió fejében.

A Prága felé tartó, élõ állatokat szállító tehervonatok amerikai
eredetû, „Trumann” becenevû gõzmozdonyának zakatolásából ke-
serû szívvel ezt hallottuk ki: „liba-kacsa, liba-kacsa.”

Újra bevezették a háborús jegyrendszert és újfajta egyenruhát
kaptak a lakosságot megfélemlítõ szervezetek.

Gödi Almanach344

A fiatalok csapata 1963. októberében 
Balról: Horeczki Miklós, Steuer Sándor, Gruber Ede, Õri Lajos, 

Artner Géza, Gróf Gyula, Simkó Géza, Balázsovits János, Szabó János, 
a szélen Haraszti Mihály edzõ.

Gugol: Szabó Géza, Lelkes Gyula, Steuer András. Fekszik: Simkó Gyula
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Maradt a sport. Felsõgödön már a fiak rúgták a labdát, közöttük
Gruber Ede, Steuer Andris, Gruber Gyuri. Tehetségesek voltak,
tényleg éltek-haltak a fociért.

Steuer Sándor belevetette magát a közéletbe. Nem állhatom
meg, hogy meg ne említsem: még idõs korában, nyugdíjasként is
olyan keményen küzdött Felsõgöd fejlesztéséért, hogy kivívta min-
denki elismerését. Tizenöt éven át dolgoztam vele együtt – társadal-
mi munkában – Göd Nagyközség Tanácsa Településfejlesztési Bi-
zottságában.

Sanyi bácsi 1986-ban, 84 éves korában hunyt el. De még 75 éve-
sen is nála a szombat, vasárnap, hétfõ focival telt el. A kedd pedig a
„szövetség napja” volt, amikor és ahol az „öregfiúk” mérkõzéseit in-
tézte Budapesten. Minden egyebet, családi dolgot ezekhez a progra-
mokhoz kellett igazítani, még az egyetlen fiával való találkozást is.

A sokszor hirtelen fellobbanó, szókimondó, csak az aktív, cse-
lekvõ embereket kedvelõ Sanyi bácsi, akit még a megyében is sok
helyütt jól ismertek, önkéntes tûzoltó parancsnokként is sokat tett
Felsõgödért. 
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Steuer Sándort elismerésben részesíti Sándor István tanácselnök
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A tûzoltócsapat az 1950-es években

A  nõi tûzoltócsapat
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Komolyan látta el feladatát és segítette önkéntes társait is. Megszer-
vezte a nõi tûzoltó csapatot és 1948-1952. között a tûzoltó zenekar
fõ szervezõje volt.

Árvizeknél, belvizeknél a mentési, védekezési munkákat irányí-
totta, éjjel-nappal ott volt a veszély elmúltáig. Kétkezi munkával is
részt vett a helyreállításokban.

Erõs és bátor ember volt. Egyszer kedvtelésbõl megbirkózott
egy cirkuszi medvével, de életet is mentett, amikor az  országúton
megfékezte és megállította egy szekér megbokrosodott lovait.

Jó társai voltak a helyi sport világában Horeczki Miklós és Ha-
raszti Mihály edzõ.

Kevés haragosa volt. Még rosszakarói sem vonták kétségbe ön-
zetlen segítõkészségét. Az idõsebb gödiek még ma is nosztalgiával
emlékeznek Steuer Sándorra, akit mindig másokkal törõdõ, a világ
jobbítására törekvõ emberek között tartottak számon.

Említettem, hogy a Steuer család a 220 kilométerre esõ Sárvár-
ról, a Gruber família az ide 120 kilométerre lévõ Mórról települt
elõször Budapestre, majd Felsõgödre.

A Don kanyar is, a Krasznij Lucs-i temetõ is 1400-1400 kilomé-
terre van Gödtõl

Miért fontos ez?
2002. kora õszén addig soha nem ismert, nem látott vendégem

érkezett az Amerikai San Antonióból, Texas államból, amely légvo-
nalban 2500 kilométerre esik New-Yorktól délnyugatra. Ehhez jön-
nek még az Atlanti Óceán és Nyugat-Európa felett megtett kilomé-
terek.

A vendég Gruber György, vagy mai nevén dr. George J. Gruber
nyugalmazott kutató, egyetemi professzor, elektromérnök és fizi-
kus. Õ a három fiú közül a legfiatalabb, aki 1956-ban másodéves
mûszaki egyetemi hallgatóként önként ment világgá, Nyugat felé.

Egy idõ óta foglalkoztatja mindaz, ami családjával, ismerõseivel
szülõhazájával történt. Két éve el is utazott Edével, a bátyjával – aki
nyugdíjas fejlesztõ üzemmérnök – Krasznij Lucsba, hogy megke-
ressék édesapjuk sírját.
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Most az Almanach korábbi írásai nyomán jött el hozzám és kér-
te, keressek valakit, aki hiteles szemtanúja lehetett mindannak, ami
1944. utolsó napjaiban történt. Az õ gyermekkori emlékei elmosód-
tak, hiszen csak hét éves volt akkoriban. Könyvet akar írni minden-
rõl, ami csaknem hatvan éve történ Magyarországgal.

Azt gondoltam, legjobb lesz, ha Ede egykori osztály- és sporttár-
sával, a szintén nyugdíjas gimnáziumi, majd egyetemi tanárral
Steuer Andrással fog találkozni. Itt jegyzem meg, hogy eredetileg
András édesapjáról szándékoztam írni a 2003. évi Almanachban.

András elfogadta a meghívásomat, szeptember 26-án délután el-
jött és hozta az itt bemutatott fényképek egy részét. Beszélgettünk
régi diák- és ifjúkori közös dolgainkról.

Egy fél óra múlva csengettek. Gyuri érkezett, a vele megbeszél-
tek szerint. Elkísérte Los Angelesbõl nemrégen hazajött leánya,
a diplomás mûvész Lisa. Õ segít a készülõ könyv fogalmazásában,
a szövegszerkesztésben.
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A találkozás a Rákóczi u. 53-ban
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A két egykori sporttárs elõször gyanakodva nézegette egymást,
de pillanatok múlva - negyvenhat év után elõször találkozván - bol-
dogan ölelték meg egymást. A Gruber fiú írásai el fognak készülni,
mert András sokat segíthet, hiszen „akkoriban” öt évvel volt idõ-
sebb, több eleven emléke maradt.

Magukra hagytam õket. Vörösbor és tepertõs pogácsa volt az
asztalon.

Amikor késõbb rájuk nyitottam, már ott tartottak, hogy Kovács
III. János játékvezetõ, a Janika bácsi jó bíró volt és a szíve mindig
a FTK felé húzott. Például, amikor egy mérkõzésen az ellenfél négy
érvényes gólját nem adta meg Felsõgöd ellenében.

† † † † †

Görögül Golgota, héberül Gulgoleth, Jézus nyelvén, arameusul
Gulgata, latinul Calvaria. A szó magyarul Koponya. Kétezer évvel
ezelõtt így nevezték azt a dombot, amelyen a kivégzéseket – római
szokás szerint a keresztre feszítéseket – végrehajtották. Jézus Krisz-
tuson is, a város falain kívül. A Golgota ma már Jeruzsálem belvá-
rosában van, a Szent Sír templom épült föléje.

Fogalmaink szerint a Kálvária a szenvedések, a kínok útja, a ha-
lál útja. Minden magára valamit is adó magyar település megépítet-
te a maga Kálvária stációit.

Göd nem tartozik közéjük. Az itteniek templomaik falain belül
jelenítik meg a Kálváriát. Azok emlékét, akik az elmúlt évszázad-
ban áldozatokként követték a Megváltót, a szívünkben õrizzük.
Az elsõ és a második világháború több, mint kettõszáz gödi áldoza-
tának az utódok emlékhelyeken is tiszteleghetnek.

Õk is csak dolgozni, szépen élni, gyermeket nevelni kívántak,
ám a „politikai elit”, a parlament 1914-tõl kezdve a Kálváriát, a
Golgotát szánta nekik.

Ha csupán a második világháborút tekintjük, Magyarországon –
a visszacsatolt területekkel együtt számított – tizennégymillió-hat-
száznyolcvanezer fõ lakosságból odaveszett egymillió-négyszáz-
ezer lélek. Minden tizedik ottmaradt a Golgotán.
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Vajon volt-e közöttük politikus, fegyvergyáros, bankár, nagybir-
tokos?

A pilátusok mosták kezüket.
Ez a magyar vérveszteség már nem pótolható, amint ezt a leg-

utóbbi népszámlálási adatok bizonyítják. Az itthoni is, Erdélyben is,
a Felvidéken, Kárpátalján és a Bácskában is.

Római katolikusnak kereszteltek. Dr. Antal Pál plébános úr a hit-
oktatóm másodikos elemista korunkban készített fel minket az
elsõáldozásra. Megtudtuk tõle, mi számít bûnnek, mit kell elkerül-
nünk életünk során.

Mi tudjuk, hogy a lelkipásztor nem oldozhat fel az „égbe kiáltó
bûnök” alól.

Édesapám 1943-as imakönyvében olvasom: az égbekiáltó bûnök
szörnyûsége Istentõl kér büntetést, úgymint: 

1. A szándékos gyilkosság; 
2. A szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása; 
3. A munkások bérének igazságtalan visszatartása. Ezek írva van-

nak, az elsõ az Ószövetségben, a második és harmadik pedig két-
ezer éve az Újszövetségben.
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Az 1943-as imakönyv egy lapja
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Ugyan mit tartott minderrõl Európa politikai „elitje” hatvan év-
vel ezelõtt és mit tart most?

Advent van, amikor e sorokat írom. Olvasom a sajtóban, hogy
egy nyilvános audiencián a következõket mondotta II. János Pál pá-
pa: „Az Isten elfordult az emberiségtõl. Nem mutatkozik meg. Elég
tragédia, hogy Földünket háborúk és éhínség borítják el, de a kar-
don és éhségen túl van nagyobb tragédia is. Az Isten csöndje. Az-
zal, hogy az Úr kiábrándultan elfordult az emberektõl és közömbö-
sen szemléli, mi történik a Földön, megfosztja az emberiséget a bé-
kétõl és az üdvösségtõl. ”– idézi Tanács István 2002. december 24-
én a „Corriere della Sera, a pápa adventi szavait kommentáló írását
a Népszabadságban.
A világkatasztrófát elõrejelzõ klímaváltozás nem elég
figyelmeztetés a „világelit” számára?

(A szerzõ megjegyzése)
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Útjelzõ tábla Osztrogozsszkban 1942 telén 
magyar feliratokkal a Don kanyarban
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GYÜRE JÁNOS

A Gödi Gazdaság, mezõgazdasági szeszgyára

Göd legelsõ iparszerû termelõ üzemei a Duna partján lévõ tégla-
vetõk voltak, amelyek az elsõ katonai térképészeti felmérés (1782-
1785)eredményeként készült térképen is láthatók. „Z. S.” -ként je-
lölve, utalva az üzemek német nevére. Ezek a téglavetõk sem idõ-
ben, sem földrajzilag nem azonosak a XX. század elején mûködött
Floch-Reyhersberg féle téglagyárral, amely már egy korszerûnek
számító „gyár” volt. Ezenkívül létezett Gödön a XIX. század elején,
szintén a Duna partján, a mai Köztársaság út végén a Mayerffy Jó-
zsef által mûködtetett serfõzde, amely Mayerffy haláláig, 1824-ig
üzemelt serfõzdeként.

Az elõbb leírtakból látható, hogy Göd a XVIII. század közepétõl
nem volt híjával az ipari üzemeknek.

Korszerû, nyugat-európai gépekkel felszerelt gyári jellegû üze-
me azonban csak a Nemeskéri-Kiss Pál által építtetett és mûködte-
tett, a Gödi Gazdaságban lévõ szeszgyár volt.

Nemeskéri-Kiss Pál a párizsi Sorbonne-on végzett, nyugati mû-
veltséggel és szemlélettel rendelkezõ, az új és a fejlõdés iránt fogé-
kony ember volt. Ebben a szellemben modernizálta gödi birtokát,
szerelte fel azt a legújabb mezõgazdasági gépekkel, építtetett vízve-
zetéket és vezettette be a villanyt a betonpadlóval és beton jászlak-
kal ellátott istállókba, amelyeknek hosszanti középvonalában síne-
ken gördíthetõ kocsikból lehetett a gépesített takarmány-elõkészítõ
épületben felpakolt takarmányt az állatok jászolába szórni.

Ennek a korszerûsítõ tevékenységnek részeként építtette fel
Nemeskéri-Kiss Pál a Gödi Gazdaság szeszgyárát a XX. század el-
sõ évtizedében, jól átgondolt és gazdaságossági számításokkal alá-
támasztott tervek alapján. Figyelembe vette földbirtoka cukorrépa,
„szeszkrumpli” (ez ipari szeszfõzés céljára kifejlesztett burgonya-
fajta, erõs rózsaszínû, kisebb gumóméretû volt) és kukorica termé-
sének mennyiségét és rossz termés esetén a más gazdaságokból ide-
szállítandó alapanyag (fõleg cukorrépa) feldolgozását is.
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A Göd-pusztai Mezõgazdasági Szeszgyár épülete 1943-ban.

A termelõszövetkezeti stílusban más célzatú felhasználás érdekében 
végrehajtott „rekonstrukció” után, ma.
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A szeszgyár épülete a gépek célszerû elhelyezése és a gyártási
technológiai lánc figyelembe vételével, nyugati (német) mérnökök
által megtervezett, szépformájú és küllemû építmény volt. Falai a
Váci Hétkápolna Kegytemplom mellett mûködõ mész-homok téglát
elõállító gyár termékébõl épültek. A külsõ falakat nem vakolták be,
hanem a téglasorok közötti részeket szépen kifugázták, ami kihang-
súlyozta és növelte az épület esztétikai képét.

A gyárépület kétharmada alatt nagy pince volt, amit nem süly-
lyesztettek teljesen a talajszint alá, így a pincefödém mintegy más-
fél méterrel magasabban volt, mint az épület körüli talaj szintje.

Az épület északi homlokzatán, fent a magasban, jó nagy betûk-
kel fel volt írva: „MEZÕGAZDASÁGI SZESZGYÁR”.

A gyár berendezéseit az építtetõ külföldrõl szerezte be, amelyek
a XX. század eleji nyugat-európai színvonalat képviselték. Modern
gõzkazán mûködtette a fõzendõ szesz alapanyagául szolgáló cukor-
répa, illetve burgonya föld-szennyezéstõl való átmosását végzõ
gépsort, a gyár egyéb mozgó alkatrészeit és a fõzõüstök megfelelõ
hõfokon való tartását. A gõzkazán elhelyezésére szolgáló helyiség
mellett kapott helyet a széntároló, ahonnan a kazánfûtõ a kazán tûz-
terét táplálta. Ez a széntároló a gyárépület déli oldalán helyezkedett
el és ezen a falon volt egy két méter széles és egy méter magas nyí-
lás, ahol a késõbb leírt módon ideszállított szenet belapátolták.
A gõzkazán léghuzatát a gyárépület mellett álló, huszonöt méter
magas, vörös téglából készült hengeralakú kémény biztosította. 

Az elõbb említett széntároló melletti helyiségben volt az alap-
anyagot átmosó gépsor, ami a belapátolt cukorrépát, illetve a szesz-
krumplit többször átforgatta és a rátapadt szennyezõdésektõl vízzel
tökéletesen megtisztította. A szennyes víz elvezetésére egy földalat-
ti csatorna szolgált, ami a mai Nemeskéri-Kiss Miklós út temetõ fe-
lé haladó részének bal oldalán lévõ árokban folyt el.

A megtisztított nyersanyagot innen egy szállítószalag a követke-
zõ gépbe juttatta, ami a technológiai elõírásoknak megfelelõ mére-
tû, vékony szeletekre aprította. Ezeket a vékony szeleteket egy má-
sik szerkezet az épület pincéjében lévõ nagyméretû betonkádakba
juttatta, ahol víz és más anyagok hozzáadása után (az elõírásoknak
megfelelõ erjesztõ szerek) a cefre erjedni kezdett és egyre inkább
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kivált belõle elõbb a cukortartalom, majd ez átalakult alkohollá.
Ettõl a ponttól, azaz az erjesztõ kádaktól a cefre teljesen zárt

rendszerben, szívó és nyomó szivattyúk közbeiktatásával, különbö-
zõ méretû csöveken haladt és jutott el a fénylõ vörösréz lepárló üs-
tökbe. Az üstök a szeszgyár második szintjén, egy patika tisztaságú
nagy teremben álltak, aminek padozata keramit lapokkal volt burkol-
va és az állandó felmosás eredményeként mindig vizesen csillogott.
Itt fényes mûszerek mutatták az üstök hõfokát, a bennük lévõ nyo-
mást. A szintén fényesre szidolozott vörösréz csöveken itt-ott, a la-
ikus számára ismeretlen rendeltetésû csapok voltak láthatók. Ebben
a teremben halk zümmögés és a csövek enyhe rezgése jelezte, hogy
üzemel a gyár, készül a végtermék.

A lepárló üstökben képzõdött tiszta szesz egy nagy gyûjtõtar-
tályba folyt, de viszont az üstök alján maradtak a megerjedt és kifõ-
zött répa vagy burgonyaszeletek. Ezt a „moslék”-nak nevezett sûrû
folyadékot szivattyúk segítségével egy csõrendszeren át a szesz-
gyártól százötven méterre nyugatra lévõ takarmány-elõkészítõ épü-
let padlásán lévõ nagy fémtartályba nyomatták.

Röviden ennyibõl állt a mezõgazdasági szeszgyárban a gyártás
folyamata.

Ezután tekintsük át az üzem mûködéséhez szükséges kiegészítõ
létesítményeket és a melléktermék „moslék” hasznosításának mi-
kéntjét.

A Gödi Gazdaság szeszgyára nagyobb kapacitású volt, mint
amennyi cukorrépát, szeszkrumplit, kukoricát a birtok megtermelt.
Ezért a gyár tulajdonosa Nemeskéri-Kiss Pál, majd fia Nemeskéri-
Kiss Géza, gondoskodott arról, hogy az ország cukorrépatermelõ vi-
dékeirõl vasúton ideszállított cukorrépát a gyár bérmunkában fel-
dolgozza.

Miután Göd vasútállomástól a Gödi Gazdaság szeszgyára mint-
egy két kilométerre volt, Nemeskéri-Kiss Pál a gyár építésével
egyidõben a gödi vasútállomás 1. számú vágányától a szeszgyárig
egy keskenyvágányú ipari vaspályát építtetett, ami a „Lukashid”
alatt átbújva, a mai Alagút utca északi oldalán volt lefektetve. Ez az
ipari vasút el volt látva hat-nyolc, úgynevezett „lóré” kocsival, ame-
lyeket – általában kettõt összekapcsolva – egy ló húzott, viszonylag
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könnyedén. Ezeken a „lórékon” szállították a gödi vasútállomásra
érkezett vagonok cukorrépa, vagy szeszkrumpli tartalmát a szesz-
gyár tárolóterére. Ugyanezen a módon látták el szénnel a gyár gõz-
kazánját is.

A szeszgyár 96 %-os alkoholt gyártott, ami állami monopólium
volt, tehát nem volt szabadon értékesíthetõ termék. A legyártott
szesz vevõje csak a Pénzügyõrség által kijelölt vállalat lehetett.

A lepárolt szeszt a szeszfõzési idény befejeztével, a pénzügyõrök
jelenlétében és ellenõrzése mellett, a nagy tároló tartályokból két-
száz literes fémhordókba fejtették át, majd a hordók nyílásainak, il-
letve zárószerkezeteinek fémzárolása (plombálása) után, a már is-
mertetett „lórékon” a gödi vasútállomásra szállították, ahol azokat
zárt tehervagonokba rakták.
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Néhányszor említésre méltó esetek fordultak elõ az üres fémhor-
dók visszaszállításakor, amikoris a „lóré” szerelvények kocsisai egy
méteres nádszállal „ellenõrizték” a hordók abszolút ürességét,
amely állapot azonban nem minden hordó esetében állott fenn. Eb-
bõl adódóan egy-egy nagyobb szippantás után egy-két (vagy több)
korty bizony leszaladt a kocsisok torkán, ami a már említet 96 % al-
koholtartalom miatt igen kellemetlen következményekkel járt. Álta-
lában orvos oldotta meg a dolgot.

Most lássuk azt, hogyan hasznosult a korábban említett mellék-
termék a „moslék”:

A Gazdaság takarmány-készítõ helyiségébõl a szálas, a szecská-
zott és a szemestakarmányt is, a takarmány halmazállapotának meg-
felelõen kialakított, ipari síneken guruló, illetve tolható kocsikon
szállították az istállókba, ahol a tehenészek és az ökörfogatosok a
takarmánykocsikból a jászlakba szórták a takarmányt. A „moslék”
szállítására is egy ilyen gördülõ tartálykocsi állt rendelkezésre, ame-
lyen kétoldalt egy-egy csap volt, amit a tehenész kinyitott és a tar-
tály tartalma a tehenek elé, a jászolba folyt, a kocsi lassú elõregör-
dülése közben. Így hasznosult ez a tejhozamot jelentõsen fokozó
szeszgyári melléktermék.

Kik irányították, szervezték és végezték a gyárban a munkát?
A gyár elkészülte óta gyárvezetõi minõségben a szeszgyár mû-

ködtetését, az állami monopólium miatti adminisztrációs és szerve-
zési feladatokat, valamint a fõzési idény és az utána következõ kar-
bantartások munkálatait 1942-ig, haláláig Schwéd Artúr, egy nagy
szakértelemmel bíró, joviális úr végezte, illetve irányította. A gyár-
vezetõ a Nemeskéri-Kiss kúria mögötti házban, egy kétszobás szol-
gálati lakásban lakott.

Schwéd Artúr halála után Stangl József volt a szeszgyár irányí-
tója, aki 1944. õszéig látta el a fentebb leírt feladatokat.

A szeszgyár egyetlen állandó fizikai munkása, aki a fõzési idény
alatt a kazánt fûtötte, idényen kívül pedig a karbantartási munkák-
ban vett részt, Czugéber Gyula, egy a XIX. század utolsó harmadá-
ban Gödre került család leszármazottja volt.
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Az egyéb fizikai munkák elvégzésére, mint például a cukorrépa-
mosószerkezet kezelése és a répa, vagy burgonya gépbe való lapá-
tolása, vagy más, a gyárvezetõ által megszabott feladatokra idény-
munkásokat vettek fel.

A Gödi Gazdaság mezõgazdasági szeszgyáráról elmondható,
hogy fennállása alatt egy kitûnõen mûködõ és szép nyereséget ter-
melõ üzem volt. Eredményessége köszönhetõ Nemeskéri-Kiss Gé-
za magas színvonalú mezõ- és közgazdasági tudásának és üzleti ér-
zékének, valamint a gyárvezetõ már említett kitûnõ szakértelmének.

A szeszgyár sorsa azonban az 1944. december 9-e utáni napok-
ban – amikor a szovjet hadsereg katonái a Gödi Gazdaság területé-
re léptek – megpecsételõdött. Az utolsó fõzési idényben lefõzött
szeszt ugyanis a hadihelyzet miatt már nem tudták Budapestre szál-
lítani, az ott maradt a gyár pincéjében a nagy szesztartályokban és
részben a kétszáz literes fémhordókban. A szovjet katonák azonnal
felfedezték a szeszt és egyre többen tértek be a pincébe, ahol a szó
szoros értelmében is „holt részegre” itták magukat, úgyhogy nem is
akartak a további harci feladataikkal foglalkozni, de lerészegedésük
miatt nem is voltak képesek rá. Parancsnokuk egy kapitány, valószí-
nûleg a zászlóalj parancsnok nem tudta az alegysége számára meg-
szabott további harci feladatokat teljesíteni, ezért eredménytelensé-
gének vélt okozóját, a szeszgyárat saját kezûleg egy gyújtó lövedék-
kel felgyújtotta.

Így ért véget a nyugat-európai színvonalon megépült és fennál-
lása alatt végig prosperáló, külsõre is impozáns gödi Mezõgazdasá-
gi Szeszgyár.
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CSANKÓ MIKLÓS

Csankó Lajos költészete és írói pályaképe

„Születtem, elvegyültem és kiváltam.”
(József Attila: Kész a leltár)

Bevezetõ gondolatok

Elõljáróban arról kell szólnom, hogy nem vagyok irodalomkriti-
kus, de a verseket nagyon szeretem. Szerény könyvtáram polcain a
magyar és a külföldi lírikusok egész sora megtalálható. Arany Já-
nostól Walt Whitmanig. Ez az egyetemes költészet formálta-alakí-
totta az irodalomhoz való viszonyomat is, mert csakis rajta keresz-
tül juthattam el a szépség felismeréséhez, a maradandó értékek
megbecsüléséhez. Csak ilyen értelemben érzek magamban olyan
erõt, hogy képes leszek egy költõi-írói pályát bemutatni, még akkor
is, ha testvérbátyámról van szó.

Hosszú hónapok óta foglalkoztam a nálam lévõ anyaggal: ki-
adott és meg nem jelent írásokkal, s azokkal a levelekkel, amelyek
hozták-vitték a híreket, cserélgették gondolatainkat, mert tudnunk
kellett egymásról, hiszen ez is egy bizonyos támpontot jelenthetett
számunkra, s gyakran jelentett is. 
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A 60-as évek elejétõl kezdve a levelezés volt a kapcsolattartás
legbiztosabb módja, mert személyes találkozásokra ritkán került
sor. Évente talán 1-2 alkalommal, de voltak kihagyott esztendõk is,
amikor a nyári szabadságok másfelé szólították családjainkat.

Abban mindvégig biztos voltam, bátyám tehetséges, s ha a nyil-
vánosság elé tud lépni, akkor költészete kibontakoztatásának már
nem lehet akadálya. A fiókban lapuló versek senkinek sem okozhat-
nak gyönyörûséget, a költõnek is csak gyötrelmeket, lelki vívódáso-
kat és keserûséget. Ismerhette - és biztosan ismerte is - Petõfi Sán-
dor sorait, amit a koltói mézeshetek során vetett papírra: „Rossz
szokás az a versírás, nagyon rossz szokás! Jól teszi, ha nem fúja,
akinek nem égeti a száját.” Lajosnak bizony égette, csakúgy, mint a
nemzet nagy költõjének. S mit felelhetett ezekre a sorokra a késõi
utód? Bizony felelt egy hozzám írott levelében. A 70-es évek elején
írta. „Csak azt mondom nekem, Öcsém: olyan dolog a tehetség szo-
rításában élni, hogy az emberfia alig várja, hogy találjon egy árnyé-
kos patakpartot, s a körmére kopott ceruzával a bármiféle papírosra
odafirkantsa az elõbújó versikét. Csak ez a díszlet kell a költõnek, –
meg talán a versnek is.” Ilyen egyszerûen fogalmazta és juttatta ki-
fejezésre a mesterségbeli fortélyok egyikét, amely már önmaga is
költészetnek minõsülhet. Ezeket a „szélcsendes” helyeket kereste
egész életében, ahol körülöleli a csend, a nyugalom, ahol nem za-
varja semmi a szépséget hordozó gondolatokat. Ez a zavartalanság,
ez a magány a vers világrajövetelének szinte megmagyarázhatatlan
velejárója. Igazán jó lett volna, ha életét a maga elképzelte meder-
ben tudta volna tartani; de sorsának hullámverése, hol a part köze-
lét, hol meg a nyílt víz veszélyeit éreztették vele.

A költõ gyermekkora, ifjúsága és tanulóévei

„1926. augusztus 17-én születtem Bezedeken, Dél-Baranya egy
kis falujában, az akkori hitbizományok és fõhercegi uradalmak szo-
rításában. Még ma is érzem ennek nyomát, ahogy a cselédszárma-
zást sem lehet elfelejteni talán már soha” vallotta a költõ az egyik
interjúban. 
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Majd így folytatta: „Apámtól – és talán templomfestõ dédapám-
tól - örökölt nyugtalanságom már kora diákkoromban is az irodalom
fájdalmas szeretetére ösztönzött.” Tekintsünk hát bele a felmenõk
életébe, hogy mennyi is a valóság a költõi vallomásokban.

A dédapa: Csankó Gergely (1845) cserepes volt; a dédanya:
Kozma Mária (1848) háztartásbeli. A visszaemlékezõk szerint 8
vagy 9 gyermekük volt. Az egyik leányból színésznõ lett, Csanádi
Ila néven idõs koráig a miskolci Nemzeti Színház tagja volt és az ot-
tani temetõben nyugszik. 

De mi az igazság dédapa „másodállásával”? Hajdani rokonok el-
mondása szerint a bátai (onnan származott), a kórogyi, a laskói és a
szentlászlói rk. templomok freskóit, szentképeit õ festette a 19. sz.
vége felé, tehát még a nagy béke idõszakában. De másutt is dolgo-
zott, ha munkája mellett megtehette. Higgyünk a hajdani szemtanúk
szavahihetõségében … 
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A nagyapa: Csankó Lajos (1872) uradalmi béres; a nagymama:
Zádor Róza (1878) háztartásbeli. Anyai nagyapánk: Schultz Pál
(1865) uradalmi béres; nagyanyánk: Gerk Borbála (1869) háztartás-
beli. Ez egy tömör összefoglalója a szûkebb családfának. Mielõtt to-
vább írnám a történetet, egy kiragadott versrészlettel adózzunk
Csankó Gergelynek:

„Csankó Gergely, a cserepes,
szíve már odaát repes,
ahol az égi jegenyék 

érette lengnek legelébb.

Harkály kopog egy vén dión,
vacsorát keres nagy mohón,

s üköm a hagymaillatú
felhõn lett égi koszorú.”

(Álom, nagyon messzirõl)

Apám történetét bátyám dolgozta fel, írását a Gödi Almanach
2000. évi száma közölte. Nem lehet hozzátenni vagy soraiban téve-
dést keresni. Tisztán, õszintén beszélt e rövidre szabott életû apa
zaklatott sorsáról. De mégis beszélni kell szüleim indulásáról, egy-
bekelésük napjáról (1919. január 20.), mert errõl az eseményrõl szól
az alábbi versrészlet:

„Mesélte: méteres havakban
futott a szán az alkonyatban;

nem húzta semmi vidám banda:
csendes volt anyám lakodalma.

Apám felkötött karral óvta,
még a nótáját sem dalolta,

csak nézte, hogy túl a tanyákon
minden ezüst a havas fákon.

Nem húzta semmi vidám banda,
szegény egy cseléd lakodalma,

nem telik csak egy pogány papra,
egy tepsi lapos, rozsbodagra; 
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s a vének reszketõ keresztje
a kincs, öreg szívekre vetve,

mikor indultak szánon, csendben;
egybekeltek tizenkilencben.”

(Úgy mentek szánon)

Lajos, szüleim harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot.
Apánk tehenes-, majd sajtoslegényként dolgozott, s bizony kevés
jutott a szegõdményes cseléd asztalára. Nõvérem visszaemlékezése-
ibõl idézek: „Lajos csenevész, kis szõke gyerek volt és nagyon ma-
gának való; s így hát barátai is alig akadtak. Mégis csodabogárnak
tartották, mert már 5 éves korában újságot olvasott, fennhangon, a
nagyszülõk elképedésére. Az elemi iskolában mindvégig jeles tanu-
ló volt, s ezért tanítói „a kis tudós” címmel titulálták.

1930-ban apánk beleunva a majdnem nincstelenségbe, felkere-
kedett és megkezdõdött a helykeresés, az érvényesülés hajhászása,
mígnem 1937-ben Coburg herceg uradalmán, Mezõkövesd szom-
szédságában, Klementinán kötöttünk ki. Apám kulcsár és tehenes-
gazda volt, de már korábban a vaj- és sajtmesteri képesítést is meg-
szerezte. 
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A „nagy utazás” során a család is gyarapodott: velem és a hú-
gocskámmal. De egy nagy fájdalom is megrázta a családot, mert a
legidõsebb testvérünk, József 1933. tavaszán vízbe fulladt. Évtize-
dek múlva ezeket a balladai sorokat olvashatjuk a nagy tragédiáról:

„Jóska bátyám lenn a foknál,
nem volt gyorsabb a haboknál.

Örvény fogta, megforgatta,
egészen a mélybe dobta.

Anyám rítt a nagy folyónál,
kelõ holdnál, csillagoknál,
de a Tisza nem sajnálta,
elsõszülöttjét dajkálta.”

(Három ladik hat halásszal)

Sorsunk valamelyest jobbra fordult, volt megfelelõ biztonság,
már nem fenyegetett annyira a holnap, amint ezt korábban éreztük.
A mezõkövesdi „Szent László” elemi iskola volt a mi alma mate-
rünk. De akadt egy kis gond: sokat kellett gyalogolni, mert az iskola
majdnem 5 kilométerre volt. Telente a hajnalban induló tejeskocsi
mentett meg a hideg országúttól, de a korai kelés is elkeserítõ volt

1941-ben apánkat behívták a mezõkövesdi kiegészítõ-parancs-
nokságra, ahol számvivõi tiszthelyettesi beosztást kapott. Naponta
hazajárt, ha letelt a szolgálata. Reggel „csak bekarikázott” velünk a
városba, húgom elõl ült a vázon, én meg a csomagtartón. Hát ilyen
betyáros világ volt! Aztán még vadabbra fordult …

A háború második évében, 1942-ben, amikor apánk már túljutott
a frontszolgálaton (sebesülése miatt), újra költözködtünk: Göd-Ilka
majorba. Új környezet, új emberek, új iskola. Ilkamajort még ebben
az évben kisajátította a Pest megyei Közjóléti Szövetkezet. A meg-
csappant birtok - apám intézõsége alatt - mégis tovább mûködött.
A frontról nyomasztó hírek érkeztek, amikrõl egy-egy szabadságos
katona még szomorúbbakat mondott. Felzaklatott volt az élet és na-
gyon reménytelen. Pedig örülnünk kellett volna, hiszen 1943. júliu-
sában megszületett János öcsénk. Erõs gyerek volt, kevés gondot
okozott.
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Lajos bátyám 1943. õszén megkezdte tanulmányait a M. Kir.
Mezõgazdasági Szakiskola és Mezõgazdasági Szaktanácsadó Állo-
máson, Szekszárd-Palánkpusztán. A tanulmányi osztály által kül-
dött tájékoztatóból érdemes idézni néhány tételt, amely eszközöket,
dologi tárgyakat a tanulónak magával kellett vinni: ásó, lapát, kapa,
vasvilla, kaszafelszerelés, metszõolló, oltókés, 1-1 db, 4 váltás fe-
hérnemû, 2 munkakötény, 1 kg mosószappan, 1 öltöny ünneplõru-
ha, 1 öltöny munkaruha, ágynemû, tisztálkodó-felszerelés … Bátyá-
mat egész díjas helyre vették fel, ezért a havi ellátására 45 pengõt
kellett fizetni. Egyéb kiadások: bútorhasználat, tanszerek, önképzõ-
köri díjak, újabb 47 pengõvel terhelték a szülõt. S azután némi kis
zsebpénz is kijárt a távolban tanuló fiatalembernek. Bizony, nem
volt ez olcsó mulatság!

1944. április 3-án (nagypénteken) kapta a fõváros az elsõ bom-
batámadást, majd újabb és újabb kötelékek szórták le terheiket.
Ilkamajorba települt egy magyar fényszórós század, hogy az éjsza-
ka támadó gépeket sugárkévébe fogják, s ezzel látható célokat kap-
janak a légvédelmi tüzérek és az éjjeli vadászrepülõk.
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Lajos hazaérkezett nyári szünidõre, éppen akkor, amikor a népi
írók táborozásának elõkészítése folyt. Apámnak sokat segített, hogy
minden rendben legyen. Ez az esemény és ismeretség segítette hoz-
zá bátyámat, hogy elsõ verse megjelenjen. A „Magyar Föld” c. ké-
pes hetilap közölte írását „Kenyérsütés” címmel. Anyám és nõvé-
rem szorgalmát, a friss kenyér illatát énekelték a sorok, nagy-nagy
líraisággal …

A következõ évek krónikájáról nem beszélek, mert bátyám azo-
kat feldolgozta a már idézett Almanachban.  Lépjünk át tehát pár
esztendõt, hogy újra találkozhassunk a költõvel …

1946-ban a demokratikus rendõrség kötelékében találjuk, de
szüleink halála után a traktoros szakmát választja, majd a szõdi tsz-
ben agronómus, míg végül a váchartyáni gépállomás dolgozója.
1952-ben megnõsült és hamarosan három gyermek édesapja; és
munka látástól vakulásig. 

Csankó Lajos jó barátja volt Uhrig Zsigmond festõmûvész (G A
2002.) Uhrig Zsigmond együtt járt a Képzõmûvészeti Fõiskolára
Szász Endrével. Késõbb is tartották a kapcsolatot és egy Szász Endre
látogatás alkalmával készült a rajz Csankó Lajosról.
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A férfikor elején. Vergõdés a tehetség szorításában

Megfeszített munkát végeztek az akkori korszak emberei, ezért
egyesek megpróbáltak kitörni ebbõl, érezve magukban olyan erõt,
ami az érvényesülés biztosabb útjára vezet. Bátyám életében a te-
hetség dominált, az mozgatta, az ösztökélte, s ennek a belsõ pa-
rancsnak engedelmeskedve vette elõ elkészült verseit, hogy javít-
gassa, csiszolgassa. Az elsõ nagyobb siker 1957-ben az Egressy
Klub pályadíjának megnyerése volt. Mégis csend támadt körülötte.
De versek azért születtek, s aztán a fiók mélyére kerültek. Ezekbõl
néhány példányt én is õrzök.

A 60-as évek közepétõl már nem lehetett elzárni a költõ útját:
versei folyamatosan kerültek a nyilvánosság elé. A Földmívelõ, a
Váci Napló, a Magyar Hírek, az Alföld, a Szolnok megyei Néplap
közölte verseit. Az már bizonyos volt, hogy ezek az írások a lírai
költészetet gazdagították, olykor balladai mélységeket is tükröztek,
vagy a pillanatnyi hangulat megjelenítését szolgálták. Az Alföld c.
folyóirat 1968. januári számában egyszerre két írását is olvashattuk:
az „Esõ után, esti tanyák közt” és a „Négy” c. verseket. A szerkesz-
tõi levél bíztatást és bátorítást is adott a költõnek. A Jelenkor szer-
kesztõje viszont olyan verseket kért, amelyekben nem az „Arany
János-i” hangulat dominál. Bátyám ezt írta nekem. „Talán baj az,
Öcsém, ha a költõ tudatlanul olyan helyre teszi a lábát, ahol már
nagyjaink is jártak?” Sokáig bántotta az eset, mert biztos volt ben-
ne, hogy igaztalanul vádolgatták, mintha epigon lenne. De beszéljen
helyette a vers és döntsön az olvasó.

Süppedt tanyák közt, szõllõsoron át,
járom a futó zivatar nyomát.

Avitt pincéken elbukott a nap,
csak egyetlen-egy kicsiny sugarat

hagyott az ázott kalászok fején
s ott mocorogva felzizeg a fény.

Libák vonulnak a tanya felé.
Varkocsos kislány fûzfavesszején
halk dalt bûvölget a lágy esti szél.
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Nyárfasor mögül egy kútgém beszél,
kutya vakkant, és bõ vacsoraszag
árad lágyan, – a fák már alszanak.

Kapu nem nyikkan, – nincs is itt olyan! –
a szeder potyog alá álmosan.

Tócsába dõlve még vén szúnyog dönög,
– Kõrös felé még mindig mennydörög, –
majd leszáll a mély, drága, nyári csend
és egy nap borúja messzi-messzi ment.

(Esõ után, esti tanyák közt)

1968-69-ben házasságában egy mély és tartós válság jelentke-
zett, amit megpróbált még ideig-óráig áthidalni, de a megoldáshoz
soha nem jutott el. Nem beszélt róla, nem tárta fel az okokat, az ösz-
szefüggéseket, mert úgy volt vele: csak neki van egyedül választási
lehetõsége. Felvetõdött a kérdés, hogy képes lesz-e gyökeresen vál-
toztatni az életén, vagy viseli sorsát a változatlanság szorításában?
Az élet megoldotta ezt a kérdést is. Talált egy társat: Móritz Valéri-
át, akivel megértésben és szeretetben éltek egy évtizedig a váci Szé-
chenyi utcai lakásban. Ezt az idõszakot nevezhetnénk aranykornak?
Ne nevezzük annak, mert lehet, hogy több volt, lehet, hogy keve-
sebb … Vali is rajongott a versekért, benne is volt költõi véna, te-
hetségét nem lehet tagadni. Vali idejét mégis egy másféle mûfaj kö-
tötte le: a Váci Lexikon összeállításán dolgozott.

Ebben a légkörben érlelõdött, csiszolódott Csankó Lajos költé-
szete és válhatott volna jelentõs lírikussá, ha az irodalmi körök, az
írástudók felkarolták volna. Érezte és képtelennek tartotta, hogy
megismerhesse a szélesebb nyilvánosság, ha nem tud jelen lenni az
irodalom mindennapjaiban. Az idõszaki kiadványok, a napilapok
nem tudták a költõt folyamatosan szerepeltetni, nagyobb kihívások-
ra késztetni. De az akkoriban írott versein nem érzõdött a kirekesz-
tettség. Mivel kilátástalannak tartotta helyzetét, más mûfajok terüle-
tére is átkalandozott. Megszállottként vetette bele magát a helytör-
téneti kutatásokba, s mondhatni maradandó írásokat jelentetett meg. 
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Ez idõbõl származnak azok a novellák, amik új oldaláról bizonyít-
ják tehetségét. Egy kis füzetecske tartalmazza elbeszélései színe-ja-
vát. A bevezetõ sorokból idézem: „Egyik már holt barátom, a vala-
mikor szentelés elõl kiugró csíksomlyói kispap lett a „Szederinda”
Márton papja; az „Üröm” Tapogató Palyája valóban élt Mezõköves-
den; a „Fehérló-fia” történetében Pemete mesebeli kisfiú volt, de mi
emlékezhetünk az 1961-es nagy szervezésre, amikor tíz- és tízezer
ártatlan lovat tereltek vágóhídra, hogy vérükben legyenek elõhírnö-
kei egy jövendõ kornak; a „Magyar Madonna” festõje alakjához
egyik õsöm gondolatban állt modellt. Elbeszéléseim alakjai mellé
simul a Dráva partja, lerogyott kislippói kémények füstölögnek
megint, a Nyárádi tó melletti fûzfák kékcsókái röpülnek Klementína
puszta fölött, és a régi telekbõl didergõ rókák nyüszítenek éjszaka”.
Szívet szorítóak ezek az elbeszélések, s érezni, hogy avatott kezû
költõ írta. A most következõ vers szinte sûrített hangulatát idézi az
említett novelláknak.

Most már nem mehetek vissza,
hiába vár a Dráva,

ahogy hiába várok én
szegény anyám szavára,

ahogy hiába várják a
partok az elmúlt árnyat,

s a víz sem hozza vissza már
az elsodort faágat.

Csak nézek arra lefelé,
amerre vizek futnak,

látom, hogy lába is ered
valamennyi kis útnak
és a hallgató csillagok
irányt jelezve állnak, -

azokat áldják fényükkel,
akik hazatalálnak.

(Nézek arra lefelé)
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1969. õszén eljött Szolnokra, hogy végre megbeszélhessük
gondjainkat. Újabb verseket is hozott magával, néhányukat a helyi
napilag közölte, csakúgy, mint az alábbi verset, amelynek néhány
sorát felidézzük.

„A kertek felett aranyharang
az égbolt, s benne csapong
a lassan körözõ hét galamb

és kíséri vígan a Tiszát.
Míg ballag lefelé a Zagyva
reá ragyog az aranyalma
az õszi, égi kerteken …”

(Ide, a Tiszához)

Felemelkedés a 70-es években. Barátok és barátságok.

Ez az évtized volt a költõ legtermékenyebb idõszaka, s így a ver-
sek többségére odaillõ e szó: maradandóak. Az alkotás feltételei ki-
teljesedtek, ami már önmagában is kincset jelentett. Nyugodtan dol-
gozhatott, írhatott, csaponghatott a vers, a próza vagy a helytörténet
mûfajai között, attól függõen, hogy melyikük jelezte világra jövete-
li szándékát.

A barátok bátorították, elsõsorban Kádár Lajos, a népi írók jeles
képviselõje, akivel 1944. óta családi kapcsolatban álltunk. A fõvá-
rosi Elemér utcai lakás nyitva állt a jelentõsebb, vagy csak a próbál-
kozó írók elõtt. (Kádár Lajos és felesége húgom bérmaszülei vol-
tak.) Lajos és Vali heti látogatásai jelentették a szellemi feltöltõdést;
itt találtak új barátokra is, közöttük: Gerencsér Miklós, Szakonyi
Károly, dr. Kicsi Sándor. Néhány esetben meglátogatták Erdélyi Jó-
zsefet is, aki a kritikus szerepét is vállalta. Tanácsait, észrevételeit
nem lehetett figyelmen kívül hagyni, mert õ nagy költõ volt, igazán
nagy! Lajos bátyámnak gyakran mondogatta: „Figyelj rám, Öcsém!
Benned egy másik Sinka István bujkál, de azért sose pironkodjál”!
Tudni való volt, hogy ezt a véleményt a balladás hangulatú versek
váltották ki belõle. Dicséret volt ez, nem sértõ, nem bántó, olyan
atyai. Talán a következõ vers váltotta ki Erdélyi Józsefbõl a fenti
véleményt? Ma már nem lehet tudni …
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Itt nem a mustízû õszök,
de még langynyári délután
kísér a kosdi pincék közt
vidám ifjúként és sután,

pirosló, lengõ nap alatt
álmodva szitált a pára,
festékes ujjával a nap

kiült a roggyant garádra,

ahol a citeraszóban,
mézet nyalt a gazda tücske

és csillámlott az álmos tóban,
áldott szilvafák ezüstje.

(Szilvafás vers)

A 70-es évek elejétõl Gerencsér Miklós író-újságíró lett az Ifjú-
sági Magazin c. havilap fõszerkesztõje, aki bátyámnak gyakorta
megjelentette verseit, novelláit, sõt színes riportokat készíttetett ve-
le, többek között Dudás Juliról, a festõasszonyról, aki még Ameri-
kát is megjárta.
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Bátyám csak nagyon érintõlegesen gondolt arra, hogy milyen jó
lenne egy kötet verssel a közönség elé lépni. Még a borítóját is meg-
rajzolta és elküldte nekem, hogy véleményezzem. Verseit válogat-
ta, csoportosította, azaz ciklusonként építette fel. S aztán bekopo-
gott néhány fõvárosi kiadóhoz: kiteregette verseit, novelláit és pró-
bálta a szerkesztõket valamiféle szerzõdésre rábeszélni. Nem vállal-
ták. Többen azt mondták: „tíz évre elõre el vannak látva lírai köl-
tõkkel!” A kísérletezést befejezte, nem kilincselt többé. „Hát nem
vagy egy harcos egyéniség, bátyám!” - írtam válaszként egy elkese-
redett hangú levelére. A kötet-álom elúszott, de a versek azért rend-
szerességgel jelentek meg különféle napilapok kulturális oldalain.
Egy szép versrészlettel is mérhetõ költõnk akkori hangulata.

„Régen elment a szõke nyár,
diót lõdöz ránk Szent Mihály,

varjú topog, a víz ködöl,
borzongva fúj a kék öböl.
Pereg, pereg a gesztenye,
ráncos lett levél-tenyere

s megállt az égi vén szekér. -
holnap behavaz már a tél.”

(Szent Mihály õszén)
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A kudarcok ellenére is ez az idõszak volt a legtermékenyebb a
költõ életében. Éjszakába hajlóan dolgozott ki-ki a munkáján.
Móritz Valéria befejezte a Váci Lexikont; három évig dolgozott raj-
ta, hiszen õ írta és szerkesztette. Hitelesítõ lektori véleményt kapott
az anyag, fizettek is érte, de kiadó híján nem jelent meg, még a mai
napig sem. A váci levéltárban egy példánya megtalálható. Bátyám
könyvtárában is volt egy ebbõl a lexikonból, amit gyönyörû bõrkö-
téssel látott el Váci György, az aranydíjas könyvkötõmester, a költõ
barátja.

Bátyám azt tervezte, hogy ír egy lírai önéletrajzot, amelyben
megírja sorstársai életét, benne a magáéval, visszaidézve az elmúlt
évtizedek mindmegannyi keserûségét, történéseit. „Beborító vadró-
zsaág” lesz a címe -, írta a hírt adó levelében, s mindjárt küldött is
néhány oldalt. A vers soha nem készült el, töredékben maradt. Iga-
zán kár érte! Ezt követõen aztán folyamatosan küldte megjelent ver-
seit, s nyugodtan állíthatom egy gazdag kötetben lett volna a he-
lyük. Ebbõl a termésbõl idézem a következõ verset:
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Ott áll még a vén eperfa
a tanyánál, mint egy fejfa.
Lombjai közt muzsikálnak

cirpelõi a halálnak.

Egyik ága lombjavesztett
csontujjával ró keresztet,
másik ága halott jelkép,
mutatja a vakszerencsét.

Rovátkái a törzsének
nem mondják, hogy egyre vénebb,

mert az idõ áll felette,
susogását eltemette.

Nem õre már a tanyának,
csak jele egy messzi nyárnak,

nem keresi éhes vándor,
csak én, meg a síró zápor.

Álldogál a magyar tájban,
dal nélküli holt hadával,

fejedelem – fegyver nélkül,
s engem hagyott itt emlékül.

(Tanyai eperfa)

Csankó Lajos költészetének egyik jellemzõje, hogy újra és újra
visszatér a múltba, visszavisz bennünket az elhagyott szülõföldre
(Dél-Baranyába), s mindezt azért, hogy bemutassa a hajdani óma-
mák egy-egy pillanatát, mozdulatát.

„Imádságos jó nagyanyám,
úgy poroszkált el hajdanán

a lippói malom alatt,
hogy üressé járt a garat.

Ahány molnár: inas, mester,
nem is egyszer, tán' ezerszer
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várt arra a napszálltára,
hogy nagyanyám átlibegjen

a vén malom új kútjára.

Imádságos … ó, már értem,
honnan vettem örökségem!

Most már tudom: régi nyárnak
tüzei rám visszaszálltak.

Hej, nagyanyám! akkor régen
nem csüngtél rózsafüzéren, –

de az üdvös inged alja
teli-gyöngyös harmatokkal
ezüstözve lett hajnalra ..”

(Messzi nagyanyám)

Zádor Rózáról énekel a költõ, mert tõle is eredezteti tehetségét;
hálából ír egy tündökletes költeményt, hogy bemutathassa: öröksé-
gével jól sáfárkodott. De isten mentsen meg attól, hogy sértõdés le-
gyen a dologból! Gerk Borbála is kapjon a kincsekbõl, hiszen telik
a gazdagságból.

„Ringatta a majsi erdõ
beborítva, mint egy kendõ
és Ormány pusztán ballagó

kék felhõ járt,  – egy nagy hajó,
Svábul dünnyögött Barbara,
– nekünk örökkön ómama –, 
szétterjedt, vastag tutyiján,
elszállt és iramlott a nyár.”

(Barbara Gerk)

Gerk Borbála a másik ómama, akinek õsei még német földön szü-
lettek, de benne már magyar szív dobogott, s ezt az országot vallot-
ta hazájának. Nyugodtan hozzá tehetjük: ezen a vidéken a magyarul
beszélõk mellett a sváb, a szerb, a horvát szó is mindennapi volt.
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Életének, sorsának pálfordulása. 
Hosszú, magányos esztendõk.

Amikor a költõ úgy érezte, hogy életének válságain túljutott,
nyugodt és kiegyensúlyozott helyzetbe került, egyre jobban kristá-
lyosodott költészete, akkor érte a sorscsapás: Elhagyta élettársa, egy
igazán egyszerû ok miatt: férjhez ment! Uhrig Zsigmond festõmû-
vész barátom telefonált, hogy azonnal menjek el Lajoshoz, mert õ
úgy érzi a helyzet tragikus. Valóban az volt. Hosszú hónapokig tar-
tott ez a krízisállapot, mígnem kivergõdött belõle és talpára állt.
Meg kellett értenie, hogy Valit vonzotta egy anyagi stabilitás, ami –
számára – minden szellemi tápláléknál fontosabb volt, s amit Lajos
soha nem tudott biztosítani. Ilyen „egyszerû” oka volt a szakításnak.
De baráti kapcsolatuk mindvégig fennmaradt és a heti találkozók -
Vali férje halála után - rendszeressé váltak.

Lajos bátyám egészségét is megviselték a múló évek s ezért két
esetben is válságosra fordult élete. 1971-ben egy komplikált epemû-
téttel, majd 1980-ban gyomormûtéttel esett túl betegségén, a váci
orvosok gondos kezelése mellett. Mindkét betegségbõl felgyógyult
és dolgozott tovább. Társadalmi munkák egész sorát vette a nyaká-
ba, mert egy nemes cél vezérelte: használni a köznek, szolgálni a
közösség érdekeit. Számos kiállítást szervezett a váci intézmények-
ben, nagyobb üzemekben. Alkalmi verseket is írt, de azokban is a
mértéktartás, a visszafogottság dominált, vagyis nem tagadhatta
meg önmagát.

1982. februárjában meghalt Kádár Lajos, a 85 éves népi író, csa-
ládunk atyai barátja. A Farkasréti temetõben vettünk búcsút tõle, at-
tól az íróról, aki a kirekesztettek életét kapta a sorstól, bár a népiek
élvonalába tartozott. A sírnál ketten búcsúztatták: Gerencsér Miklós
író és Lajos bátyám, a költõ. Versének utolsó szakaszát idézem, ami
azon a sáros februári napon elhangzott:

„Hagyd el nyájad és menj a nyáj után,
széles a rét, míg hajlanak feléd
messzi partokon ifjú, szûzi fák,

fogd csak új urad meleg tenyerét.

Gödi Almanach376
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Sírnak a szelek, búnak a tanyák
enyhet keresve az éjszakára.

Igaz-számadónk subát terítsen
Tyúkász Péterre, reánk s a nyájra.”

(Menj a nyáj után!)

Ezek a magányos esztendõk nem voltak társnélküliek, hiszen a
verssel mindig találkozott. De másféle találkozóra is vágyott: egy
élettársra, egy feleségre. Hosszú vívódás után vált el elsõ feleségé-
tõl és új házasságot kötött. Mit írhatnék errõl a döntésérõl? Bölcs le-
szek és csak annyit írhatok: elhibázott lépés volt, s nem kapta meg,
amit várt. Elmúlt tehát a fellángolás, visszatért régi önmagához, s
most már csak a magány volt egyetlen társa; és az emlékek, amik-
hez vissza lehet nyúlni, s bennük rátalálhat Valira, az egykori társ-
ra. Az alábbi verse errõl beszél:

„Az lettem - tájban elakadt szekér,
ördögszekér.

Halott kutakba bejáró napfény
és hideg szél.

377Gödi Almanach

Kádár Lajos temetésén, 1982. február. 
Csankó Lajos verssel búcsúztatta, mellette: Gerencsér Miklós.

tördelés 359-387.qxd  2003.11.04.  9:31  Page 377



De két szemedben még visszalángol
szívem a ház faláról,

s vénült madarunk perdül az ágról
s kihull e szép világról.”

(Ördögszekér)

Szerelmi lírája most lesz emberi, most kapaszkodott olyan érzel-
mi szálakba, amiket az emlékek sodortak elé, de ezeket az érzelme-
ket már valamikor átélték. Maradandó, szép versek születtek ebben
a vergõdésben:

Keresem, keresem
régi szeretõmet,
a boldogítómat

és szívenverõmet,
csak álmomban élõ

régi szeretõmet,
aki életem volt

és a temetõm lett.

Keresem, keresem
régi szeretõmet,
a siratgatómat

és kinevetõmet,
aki az élet volt,
teli intelemmel,
aki régen áldott

altatgató csenddel,

aki volt a másik
tiszta, jó világom,

aki melegítõ
fény volt a világon.
Keresem, keresem
ifjúságom benne,

s mi rajta játék volt,
most hull rá szívemre.

Gödi Almanach378
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Mi benne játék volt, -
ó de mégis élet,

a gyermekszerelmek
a sírig elérnek,

velünk járnak mindig
és reánk találnak,

égve magasztalnak
életnek-halálnak.

(Régi szeretõm)

Az utolsó évtizedben - a rendszerváltás óta - már folyamatosan
találkozunk nevével. A sorra éledõ napi- és havilapok, idõszaki ki-
adványok közlik írásait (Váci Napló, Váci Fórum, Naszály, Váci
Híd, Váci Polgár, Dunántúli Napló), amiben jelentõs szerepük volt
azoknak a barátoknak, írótársaknak, akik felismerték Csankó Lajos
költõi-írói értékeit. Helytörténeti írásaival is nagy tekintélyt szerzett
a Vácot szeretõ polgárok között. Lett Miklós segítségével két kis
kötete is napvilágot látott: a Halak hava, versek és az Üröm, elbe-
szélésnek. Saját kiadásában jelentette meg a Szirmok, levelek c.
versválogatást. Ebben az évtizedben írott versei már egy olyan köl-
tõt tükröznek, aki átment a tisztítótûzön, hogy bûneitõl, hibáitól sza-
badulva, csak minket, olvasókat gyönyörködtessen.

379Gödi Almanach
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Átlépsz rajta s hat szentje ölel.
Alatta csend, tegnap és közel.

Fölötte ring az édes messziség,
nyarat perget léptedre az ég.

Dunába fut alóla az ér.
Üzenj vele messzire elér.

Árnyékod megy s a nád árnya is
lépeget. Itt semmi sem hamis,

kövén a múlt vallat igazat,
tavaszt, telet és parázs nyarat,

kába õszök mustos illatát,
híd alatti álmot és hazát.

A hat szobor - várost õrizõ.
Öt vén férfi és egy dundi nõ.

Nappal állnak, fürkésznek utat
s éjjel mossák frissre lábukat.

(A váci híd)

Gödi Almanach380

A váci Gombás-patak, sok vers ihletõje.
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Gyakran indult el rokoni látogatásra. Szívesen töltötte napjait
Tiszagyulaházán, Mikó Zoltánéknál, unokaöcsénknél, ahol a távoli
tájban új költõi képeket látott, s azokat meg is írta. Feltöltõdve, em-
lékekkel feltarisznyázva érkezett haza. Olykor öcsémékhez látoga-
tott, Alsógödre, hogy visszatérjenek az egykori évek állomásaihoz.
Nõvéremmel is szívesen találkozott, aki örökké aggódott érte, mert
féltette Lajos egészségét. Az utóbbi idõszakban közösen látogattunk
el Turára, húgomékhoz, hogy a „világot megváltó” beszélgetésekkel
múlassuk az idõt. Verset is hozott magával; ismerjék meg mások is:

Kicsit kuruckodtam, kicsit labanckodtam, 
mielõtt a hûség útjára hajoltam,

kicsit a fegyverben, kicsit a csárdában,
kicsit a templomban, aztán káromlásban,

kicsit árulásban, majd máglyára lépve
csak áldozat képpen füstre válva, szépre,

szegényes múltamban, semmi jövendõmben
úgy változtam százszor külsõmben-bensõmben,

hogy csak ágam váltott mindig új tavaszra
s köröttem elhulltak, maradtam magamra, -

pedig labanckodtam, aztán kuruckodtam,
százakat megcsaltam, míg hozzád jutottam …

(Egy kicsi gyónás)

Meglátogatta Ilkamajort (annak maradványait!), hajdani legény-
korának színhelyét, s ilyenkor mindig felkereste Lehel Istvánt, a ré-
gi barátot. Beszélgetésük tárgya mi is lehetett volna? Tudom a vá-
laszt. A doni harcokban elesett hõs katonákról, ismerõsökrõl, bará-
tokról volt szó, közöttük a nyomaveszett Móricz Pistáról. A hazaho-
zott névtelen hõst, akit ma már a pákozdi emlékmû hantjai takarnak,
bátyám megnevesítette. Joga volt ehhez a költõnek? Természetesen,
hiszen a vers kényszere óriási erõ.

381Gödi Almanach
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„Hazahozták Móricz Pistát,
gödörszeme senkit sem lát,
kit is látna? anyja por lett,

apja pora messzi szó lett …

A Don mellõl jött egy magyar,
nem lázadni, békét akar,
elpihenni a homokban,

ahol anyja nyoma ott van.
Szegény Pista, jó barátom,
utunk hosszát végig látom,
te voltál a szerencsésebb,

holt lelkeden nincsen mély seb,
csontjaid bár megbarnultak,

lásd - a menyországba hulltak.”

(Itthon van már)

„Áldó karja majd lehanyatlik,
mikor az esti mécsvirág nyit,
Ilka fölött már álom reszket

és Krisztus õriz tanyát, keresztet.”

(Keresztúton)

Gödi Almanach382

Az összetartó barátok:
Horváth László, Móricz István, Kuklis János, Csankó Lajos
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Az utolsó évek – anyánk emlékével

Ha egy költõ életútját áttekintjük, óhatatlanul is megragadja fi-
gyelmünket az anyák szerepe és az anyákról szóló versek gyönyö-
rûsége. Hosszú példasort lehetne papírra vetni, de nem tehetem,
mert azt szeretném, hogy ismerjék meg az olvasók Csankó Lajos lí-
rai vallomását, ragaszkodó fiúi szeretetét, ami az édesanyjához kö-
tötte. Kedvence volt anyánknak, talán õt féltette legjobban és nem
is véletlenül, hiszen 1944. decemberében jelentkeznie kellett a nyi-
las „verbuválóknál”. S aztán az elsõ, rövid eltávozás után, apám úgy
meghamisította papírját, hogy „nyugodtan” lapíthatott a fõvárosi
csatározások alatt …

Szüleinkrõl szóló írásait folyamatosan elküldte nekem. Bíztató
sorokat írtam válaszként, s közben elérzékenyülésemmel is vias-
kodtam. „Anyám, orgonával” c. ciklusból idézek:

383Gödi Almanach

Az ilkai feszület a 90-es évek végén.
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A Dráva még mindig olyan,
locsog-fecseg, megy boldogan

s e fûzfa apja látta még
mikor fürdött a kis cseléd.

Ruháját oldotta hamar
- fénylett az ingváll, mint a dal -

s a vízen bámult a tükör,
kábán keringett körre-kör.

Elõször talpát, ujjbegyét
áztatta meg a kis cseléd,
aztán a két aranypohár -

térdét mártotta vízbe már,
s aztán combját, majd köldökét,

majd melleit és bronz-sötét
vállait nagy szerelmesen

ölelte vízi rejtelem.

Befogta orrát s lebukott,
miként az arany nap szokott,

ha pille nyárban a meleg
feléget égi enyhelyet.

Talpával vert a víz alatt,
Víz-Anya fogta, úgy haladt,
mohos szakállú vén füzek
óvták a fürdõ, szép szüzet.

Átúszta kétszer a folyót,
a kék álomba ringatót,
magához ölelte a nyár,

míg fürdött kis cseléd anyám, -
egy fûzág húrként megfeszült

s az ágra két madár repült,
ámulva nézték, hogy anyám,

piros kötõje messze száll.

(Mikor fürdött a kis cseléd)

Gödi Almanach384
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„Nem is anyám volt, de egy csillag.
Egy más világ volt, egy más világból.

Esõ után még visszacsillog
Egy toronyról s egy nyárfaágról.”

(Még visszacsillog)

„Hajtom fejem pihenésre”

2001. október elsõ napjaiban együtt voltunk Turán, húgoméknál.
Jó kedélyû volt, vidáman beszélgettünk, emlékeztünk. Egészsége
felõl faggattuk, de csak annyit mondott, hogy néha „ugrál” a vér-
nyomása, amiért megfelelõ gyógyszereket kell szednie. S aztán
ment ki-ki a maga útjára …

2001. október 18-án a mentõ beszállította a váci kórházba, sú-
lyos agyvérzést kapott. Az orvosok tehetetlenek voltak, bár próbál-
ták stabilizálni állapotát, de egy újabb roham végzett vele. Október
23-a volt …

385Gödi Almanach

Anyánk 1943-ban.
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Október 29-én volt a temetése a váci Ótemetõben; egy csendes
szertartás búcsúztatta a földi világtól. Vác város önkormányzata
díszsírhelyet adományozott számára, megbecsülve íróemberét.

Gödi Almanach386

A testvérek Csankó Lajos sírjánál a váci temetõben.
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Mi, testvérek, még azon a szomorú napon elhatároztuk, hogy
méltó síremléket emeltetünk Lajosnak. 2002. október 26-án vittük
el a kegyelet virágait, s ezt olvashattuk a márványtáblán: „Itt nyug-
szik Csankó Lajos (1926-2001) Vác íróembere.”

Most már leszámoltam végre,
hajtom fejem pihenésre,
pihenésre, vagy álomra,

egy éjjelre, vagy háromra.

A nyájamnak semmi híja,
de holnapom halál hívja,
halál hívja, már közelít,

a lépcsõkön majd átsegít.

Bezárom az ajtót rendre,
teszem kulcsom a küszöbre,

letakarom három verssel,
legfelül a legszebb versem.

Legyen igaz örökségem,
végsõ megemlékezésem,

arról szól, hogy minden bokor
nékem most már jó oltalom.

Eltakar az õszi avar,
ágyam az és nem ravatal,
mennyegzõ-ágy, öleléssel,

vígasszal és békességgel …

Most már leszámoltam végre,
hajtom fejem pihenésre,

pihenésre, a halálra,
szép libegõ füstté válva.

(„Hajtom fejem pihenésre”)

387Gödi Almanach
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PÁRTOS JUDIT

GÖDI KI KICSODA?
Latabár Kálmán

(1902-1970)

2002. novemberében emlékeztek meg mûvésztársai és nézõi
„Latyi”-ról, születésének századik évfordulója alkalmából. És hogy
a Gödi Almanachban mi is tiszteleghetünk neki, annak köszönhetõ,
hogy néhány évig itt laktak, nyaraltak.” A Dunapart a bankárok,
nagypolgárok kedvelt üdülõhelye volt. Itt az egyik leghíresebb épü-
let a Moszlik testvérpár villája, melyet Hatvani bárónõ vett meg.
Késõbb ez az épület lett Latabár Kálmáné, a híres színészé (Latyi
néven emlegették), aki már Dr. Kerekestõl vette meg a villát – ol-
vashattuk Kisbaconi Benedek Csaba: Felsõgöd története címû írásá-
ban. (Gödi Almanach, 1996)

Göd nagyközség képviselõtestülete 1996-ban úgy döntött, hogy
a Tatár utcát Latabár Kálmánról nevezik el, akinek egykori villája
most is ott van. Késõbbi megállapodás eredménye, hogy az Autópi-
henõ vendéglõvel szembeni tér is a mûvész nevét viseli.

Gödi Almanach388
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389Gödi Almanach

Latabár Kálmán villája 1941-ben és 2003-ban
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A televízió mostani emlékmûsorában felvillantottak egy nagyon
rövid családtörténetet. Felkeltette érdeklõdésemet, ezért könyvtári
nyomozásba kezdtem. Rátaláltam Molnár Gál Péter: A Latabárok
címû, vagy két évtizede megjelent könyvére. (Népmûvelési Propa-
ganda Iroda, Budapest). Ebbõl megtudtam és tudatom Olvasóimmal
is, hogy a mûvészvilágban ritkaság egy ilyen több generációs mû-
vészcsalád. Azt hiszem Latyi megérdemli, hogy a jelenségrõl szót
ejtsek.

Kezdõdött az 1811-1873 között élt Latabár Endrével. Apja leg-
feljebb mûvészi érdeklõdésûnek nevezhetõ hivatalnok volt Kiskun-
halason. Fiát a jogi pályán indítaná el. Ám a fiú hátat fordított a ta-
nulásnak és a színészek akkoriban még vándorló életét választotta.
Prózai és énekes szerepeket egyaránt játszott. Mintegy 25 évi szí-
nészkedés után 1857-ben bérbe vette Miskolcon az új kõszínházat
és sziniigazgató lett. Élete folyamán számos színdarab fordítását vé-
gezte el különféle nyelvekbõl, de legfõképpen az Offenbach operet-
teket honosította meg.

Felesége Török Mária is színésznõ volt. Nem meglepõ tehát,
hogy Latabár Endre sziniigazgatásának utolsó évadjában három fia
is színpadon volt.

Az talán elfogadható, hogy Latyiról szóló írásomban dédnagyap-
jával, az „elsõvel” néhány mondat erejéig foglalkoztam. A követke-
zõ generációkkal ezt nem teszem, inkább a családfa felvázolásával
mutatom be a Latabárok sorát.

Néhány, a családfát kiegészítõ adatot mégis szeretnék tudtukra
adni.

Az id. jelzõt viselõ Latabár Árpád felesége, azaz Latyi édesany-
ja Déry Ilona zsidó származású  volt. A Latabár dinasztia reformá-
tus lévén Déry Ilona még idõben, 1942-ben ezen egyház tagja lett.
Latyi hivatalos tanúsítvánnyal is igazolhatta, hogy nem zsidó, a
zord idõkben, 1944-ben mégis eltávolították a Fõvárosi Operett-
színházból.

Latyi 1937-ben házasodott. Felesége Walter Kató az elsõ „civil”
a Latabár feleségek sorában. Az 1938-ban született gyermekük lesz
késõbb a „Kis Latyi”, aki pályaválasztásáról egy helyen apja szava-
it idézte: A Latabár dinasztiának tovább kell élni a színpadon.

Gödi Almanach390
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Négy évvel késõbb jön a világra Katalin, akirõl a forrásomként szol-
gáló könyvben a következõk olvashatók: „… Az Állami Népi
Együttes szólótáncosnõjeként partnerházasságot köt Tarczi Zoltán-
nal. Az elsõ Tarczi gyerek születése elõtt Kálmán-nagypapa aggó-
dik a dinasztia folytonosságáért. Arra kéri lányát és vejét, hogy a
születendõ gyermeket Latabár néven anyakönyveztessék.” Ez
mindhárom gyermeknél megtörtént.

Katalinnal egy évben, 1942-ben született „Hosszú Latyi” kislá-
nya, Marika, aki 1962-ben repülõgép szerencsétlenség következté-
ben halt meg.

És most már következzék címadónk: Latabár Kálmán története.
Szülõvárosa Kecskemét, míg az egy évvel fiatalabb Árpád öccse
Sátoraljaújhely szülötte. Mégis mindketten Pesten gyerekeskedtek
édesapjukkal, meglehetõségen szûkös körülmények között.

Kálmán Rákosi Szidi sziniiskolájában tanulta a mesterséget.
1922-23-ban a Várszínházban kap kisebb szerepeket, 1924-ben pe-
dig a Fõvárosi Operettszínházhoz szerzõdött „táncos színésznek”.
Bár sikeres szerepei is akadtak, nem sok öröme volt az ott töltött idõ
alatt. Gyakran szerep és fizetés nélkül maradt. Ilyenkor más színhá-
zak produkciójához táncokat tervez és betanít, vagy saját magának
készít paródia számokat.

Nemcsak Latabár Kálmánnak volt szûkös az 1920-as évtized kö-
zepe. A Várszínház 1923-ban csõdbe megy. Az Operettszínház
kasszájában 1924-1925-ben egyre jobban érzõdik a gazdasági de-
konjunktúra. A Vígszínház sem megy jól és sorra buknak meg a ki-
sebb vállalkozások.

Az Operettszínház vezetõjének, egy amerikai tõkésnek, mentõ
ötlete, hogy operett helyett revüt készül bemutatni. Címe: Halló
Amerika! Korabeli híradások szerint a mûsort a következõ jelzõk-
kel lehet illetni: látványos (23 képbõl áll); Brodway-ízû; nagyon
költséges (három milliárd koronát költöttek rá); gyengécske a cse-
lekménye; a produkció fõként az Amerikából hozott görlökre épül.
A „mentõ ötlet” sikere elmaradt, a drága revü csak néhány hónapig
volt mûsoron. A fõvárosi közönség az operettet kedvelte. 

A revüben Latabár Kálmán megmutathatta ugyan tánctudását, de
ez számára nem volt elég. Ekkor nyilatkozta: „megelégeltem, hogy

Gödi Almanach392

tördelés 388-402.qxd  2003.11.04.  9:32  Page 392



bukdácsoló színházak táncoskomikusa legyek. Vannak terveim. Azt
hiszem hamarosan más vizekre vitorlázom.” És így is lett: 1927-ben
a Latabár fivérek külföldön próbáltak szerencsét. Artistaként járták
be Európa tizenegynéhány fõvárosát, de jártak a tengerentúlon is.
Ez idõben figyelt fel rájuk egy berlini színház rendezõje, Max
Reinhardt. 1931-ben mindkettõjüket szerzõdtette Offenbach: Szép
Heléna c. operettjéhez. Több mint ötven elõadást ért meg a darab és
a két Latabár fellépésérõl Reinhardt így fejezte ki elégedettségét:
„Európa fiatal színésznemzedékének két legjobbját szerzõdtettem
az Önök személyében.”

Külföldi turnéjukat még abban az évben befejezték. Latabár Kál-
mán elõször különféle elõadásokra szerzõdve lépett színpadra.

1933. áprilisában mutatta be a Fõvárosi Operettszínház a Bo-
londóra címû, „burleszkoperettnek” titulált mûvet, amelyben elõ-
ször volt együtt színpadon id. Latabár Árpád és két fia.

„A két Latabár mindazt, amit tízesztendõs artista- és színészi pá-
lyafutásuk alatt megtanultak, a rengeteg ötletet, mókát, szédületes
táncfigurákat szinte belezsúfolták az elõadásba. Amíg a színpadon
voltak, egy pillanatra sem szûnt meg a viharos derültség. Márpedig
sokat voltak színpadon.” írja Rátonyi Róbert Operett c. könyvében.
(Zenemûkiadó, Budapest, 1984.)
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(A két kötetes mûvet a szerzõ korabeli ismertetések, kritikák, majd
késõbb saját élményei alapján írta meg. Nagyon érdekes, szórakoz-
tató; másutt is támaszkodom majd ismereteire.)

Latabár Kálmán az 1930-as évtized közepétõl a Fõvárosi Ope-
rettszínházhoz szerzõdött ugyan, de meghívták máshová is. Ezek-
ben az években több budapesti színház (Király, Magyar, Víg stb.) is
mûsorra tûzött egy-egy operettet, fõként jó bevétel reményében.
Latabár Kálmánt meghívták ezekhez a darabokhoz és a siker nem
maradt el. Néha öccsével együtt lépett fel, de már ismert volt ked-
venc partnere Kiss Manyi is.

Azt a sok operettet, ami akkoriban mûsorra került, lehetetlen itt
akár felsorolni is, no meg legtöbbje régen feledésbe merült. De azért
megemlítem a Royal Színházban bemutatott Egy bolond százat csi-
nál c. darabot (késõbb film is lett belõle), amellyel kapcsolatban az
akkori kritikák Latabár legnagyobb sikerû alakításáról szólnak.
A Fiatalság bolondság c. operettben Kiss Manyival lépett fel és eb-
bõl való a ma is ismert sláger: Jaj de jó a habos sütemény …

Az 1941-42. évadra a Fõvárosi Operettszínház Latabár Kálmán
„pendlizését” leállította, ettõl kezdve csak ott léphetett fel. Népsze-
rûsége így sem lett kisebb. Játszott pl. a Mária fõhadnagy, az Egy
boldog pesti nyár c. mûvekben és szinte nem volt bemutató nélkü-
le. Egy mondat erejéig szót kell ejtsek Honthy Hannáról. Az Egy
boldog pesti nyár sikere igen nagy mértékben az õ nevéhez fûzõ-
dött, de sorozatosan alakított operett fõszerepeket, akkor és még év-
tizedeken át.

A csillogó operett sikerek helyett most két komorabb történet
következik.

1944. március 19: német tankok Budapesten. „A színházak fel-
sõbb utasításra tovább játszottak, de az igazgatókat figyelmeztették,
hogy mielõbb tisztítsák meg társulatukat a nem odavaló elemektõl.
Ekkor az Operettszínházban már javában próbálták a Luxemburg
grófját, Basil herceg szerepében Latabár Kálmánnal. A május 12-i
premier plakátján a szerep alakítójaként mégis Misoga László nevét
olvashatta a közönség.” Azt hiszem elegendõ, ha itt visszautalok a
családfánál Latabár Kálmán édesanyjával kapcsolatos megjegyzé-
semre.
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A következõ történetet - csakúgy mint az elõzõt - Rátonyi Ró-
berttõl vettem át. Az ostrom alatti szorongatott helyzetben sikerült
néhány doboz inzulint szereznie. Ahogy megtudta, hogy vége az
ostromnak, rohant az akkor már súlyosan cukorbeteg Latabár Kál-
mán lakására, aki „… sápadtan, elgyötörten, könnyekkel a szemé-
ben vette át a gyógyszert: Hogyan köszönjem meg? … majd
Latabár sóhajtott. Én még nem voltam az utcán, de tudom, hogy
minden csupa rom .. Mikor lesz itt színház? Mikor lesz itt élet? Mi-
kor lesz itt operett? …”

És lett! Az elsõ operett elõadásra 1945. április 5-én került sor a
Csárdáskirálynõ felújításával, amelyben a mulattatásról Latyi és
öccse, a Hosszú Latyi gondoskodott.

Az 1949-ben államosított Operettszínház elõadásain, még az új
„szocialista” operettekben sem maradt a közönség Latyi nélkül. Ját-
szott az Aranycsillagban, a Havasi kürtben, az Állami Áruházban, a
Palotaszállóban, stb. Ezekre az évekre esik nagysikerû alakítása:
Mujkó a Szelistyei asszonyokban, amely Mikszáth Kálmán elbeszé-
lésén alapuló történet.
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Az ezernél több elõadást megélt, némileg megújított Csárdáski-
rálynõben korábbi híres szerepét, Bóni gróf alakítását Latabár Kál-
mán nem vállalta el, mert úgy érezte a darabnak ezt a figuráját ked-
vezõtlenül kicsinyítették.

Érzékenységére mutat egy levél, amelyet a Latabárok c., említett
könyvben fedeztem fel. A levél Latabár Kálmán aláírásával a Nép-
szabadság levelezési rovatához érkezett valamikor az 1960 körüli
években. A következõkben részleteket emelek ki belõle.

„Hosszú idõ óta tartó problémám végére szeretnék - ha nem is
pontot - legalább kérdõjelet tenni. Szeretném tudni, mi az oka an-
nak, hogy az utóbbi években a magyar sajtóban munkámról állan-
dóan elítélõ vagy - a legjobb esetben - vállveregetõ cikkek jelennek
meg …. Idestova negyven éve vagyok színész … Levelek tömegé-
vel tudom bizonyítani, hogy mennyire igazságtalan és sértõ éppen
ezért a Népszabadság kritikusának az a megjegyzése, mely szerint
tehetséges táncoskomikusunkat a közönség elhidegülése figyelmez-
teti arra, hogy zsákutcába tévedt … Az Operettszínházban a közön-
ség minden egyes megjelenésem alkalmával megkülönböztetett
tapssal fogad … A szeretetbõl, amely halálom után elõreláthatóan
felém fog áradni a sajtó részérõl, kérek most egy kevés elõleget.
Már csak azért is, hogy ez a halál minél késõbb következzék be …”

Az, hogy mi lett a levél sorsa, született-e válasz, mindezekrõl
nem szól a krónikás. Magam részérõl csak annyit fûzök hozzá, hogy
így érzett a Kossuth díjas, Kiváló és Érdemes Mûvész, a Munka Ér-
demrenddel két ízben kitûntetett Latabár Kálmán, aki négy évtize-
den át csalt mosolyt nézõi arcára.

A mûvész aggályaival szemben megemlítem néhány, az akkori,
vagy azt követõ években elért sikereit: Suppé Boccaccio, Lehár Víg
özvegy, Offenbach Szép Heléna c. operettekben. Ez utóbbiban
Menelaos, a megcsalt férj alakítását napjainkban is felidézi a televí-
zió.

1967-ben vált híressé utolsó szerepeinek egyike, Johann Strauss
Denevér címû operettjének Frosch börtönõre. Alakjába színészi pá-
lyafutásának minden kincsét beleszõtte és ezt a közönség vastapssal
hálálta meg.
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Ugyanezen év végén Hervé: Lili c. mûvét mutatta be a Fõvárosi
Operettszínház. Latyi régi vágya teljesült, ugyanis együtt játszhatott
fiával, ifj. Latabár Kálmánnal. Kettõjük jókedvû, meghatóan boldog
komédiázása volt a nagy siker legfõbb tényezõje – írta a nézõ
Rátonyi Róbert.

A színházak mellett a filmgyártók is már jó korán kamatoztatni
akarták Latyi komikumát. A háború elõtti években epizód-, vagy
bohózati hangvételû fõszerepeket játszott, mint például az Egy
szoknya, egy nadrág-ban. Az 1948-ban forgatott Mágnás Miska c.
filmben Árpád öccsével nyújtott szellemes, karikaturisztikus alakí-
tást. Ha a szerep azt kívánta, tudott drámai pillanatokat is teremte-
ni, Peti bohócként a Fel a fejjel c. filmben. (Nemrég láthattuk újra a
televízióban.)
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A néhány említett, és a nagyobb számú, de fel nem sorolt címek
mellett Latyi úgy érezte a filmesek nem használják ki tehetségét.
Egy 1963-ban készült riportban mondta: Hat esztendõvel ezelõtt fil-
meztem legutóbb. Ezután se nagyon keresték meg mozifilm-, vagy
tv szereppel.

És milyen ember volt Latabár Kálmán?
Felségének meglepetésül vásárolta meg a felsõgödi házat. Az

ajándék – amelyet a helyszínen a kulcsok átadása jelképezett – Ka-
talinnak nagy örömet okozott.

Ezt követõen rendszeresen itt töltötték a nyarakat. A gyerekek
élvezték a kertet és az akkor szépen rendben tartott Duna-parton a
strandolást. Gyakran fogadták itt barátaikat hosszabb-rövidebb láto-
gatásra. A férj és édesapa azonban nyaranta is sokszor elfoglalt volt.
1943-ban például így nyilatkozott: Több mint 2000 fellépésem volt
négy év alatt. Családom most vidéken nyaral, én nyáron sem pihe-
nek. De néha erre is volt lehetõsége.
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Lubickolás a villa medencéjében Latabár Kálmánné, 
kisfiuk és kislányuk egy felsõgödi
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Biciklizik a család
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A gondos családapa, amikor már második gyermekük is meg-
született, vásárolt egy tehenet. Az állatot egy gödi ürgedombi vas-
utasnál helyezte el gondozásra. (Vajon ki lehetett?) Nyáron, amikor
a család Felsõgödön volt, reggelenként házhoz hozták a frissen fejt
tejet, amelyet az édesapa finomabbnak, egészségesebbnek tartott a
boltinál.

Kati lánya és Kálmán fia felnõttekként egyaránt az édesapa ko-
molyságát, szigorúságát említették, de emlékeztek arra, hogy na-
gyon megértõ is tudott lenni.

Templombajáró vallásos ember volt, aki református létére estén-
ként katolikus módra imádkozott és ezt soha nem mulasztotta el.

Sokat tudott a nevettetés tudományáról, módszereirõl. Színpa-
don mindig segítõkész volt. Bõséges tapasztalatait csakis azért nem
adta át a szininövendékeknek, mert senkinek nem jutott eszébe,
hogy erre felkérje.

Fél életét végigkísérte a gyógyíthatatlan betegség, a cukorbaj.
Ha ápolásra szorult, rettegett egy-egy keserû pirula bevételétõl, az
injekciós tûtõl. Utolsó hónapjaiban mégis többször kellett kórház-
ban feküdnie.

Majdnem ötven éves mûvészi pályája – amelynek minden percé-
ben a közönség mosolyáért, kacagásáért dolgozott – lezárult.
Latabár Kálmán 1970. január 11-én meghalt.

Köszönetet mondunk Latabár Katalinnak a cikk lektorálásáért és
a családi fényképek rendelkezésre bocsájtásáért.

A „Latabár villa” történetéhez …

Gyura Jenõ mint a felsõgödi képviselõtestület egyik vezetõ be-
osztású tagja, 1947-ben hivatalos tárgyalást folytatott Latabár Kál-
mánnal. A beszélgetésrõl még aznap otthon beszámolt a családnak,
amit fia Jenõ feljegyzett. 

Ugyanis Latabár Kálmán 1947-ben a várható államosítás elõtt
felkereste a felsõgödi elöljáróságot, hogy kertvárosi nyaralóját (ma
Latabár utca 1.) az államnak felajánlja gyermeküdültetés céljára. Az
elöljáróság Gyura Jenõhöz a  szociális és lakásügyi bizottság veze-
tõjéhez utasította a tulajdonost. 
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A tárgyalással megbízott személy a szándékot azonnal közölte a köz-
ség vezetõivel, akik felkérték, hogy tolmácsolja köszönetüket és
hogy nagy örömmel fogadják a nemes szándékot. A vezetõk azt is
közölték, hogy görög gyermekeket akarnak majd itt üdültetni.
Latabár Kálmán válasza csak annyi volt, hogy nagyon sok szegény
magyar gyermek van, akik szívesen nyaralnának a dunaparti villá-
ban, és az õ számukra csupán névleges 10 forintot kér a nyaralójáért.

Így került a Latabár villa a község tulajdonába 1947-ben ifj.
Gyura Jenõ feljegyzése, elmondása szerint.

Az államosításra késõbb mégis sor került és a villa a Budapesti
Szerszámgépgyár tulajdona lett.

(Nagyréti Tamás nyomán)
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PÁRTOS JUDIT

GÖDI KI KICSODA?
Lakatos Gabriella prímabalerina

(1927-1989)

Mûvészi pályája korán elkezdõdött: gyermekszínész volt Lakner
bácsi híres gyermekszínházában, többek között Ruttkai Évikével
együtt.

A Lakner Lívia által készített „Lakner bácsi és száz gyereke” cí-
mû emlékalbumban (kiadta a Lord Kft 1993-ban) Lakatos Gabriel-
láról a következõket olvashatjuk: „… négy éves korában, amikor
éppen Töhötöm strázsamesterként kellett volna színpadra lépnie,
betévedt a kulisszák mögött a kelléktárba. Ott meglátta Lakner bá-
csi hatalmat labdáját, amivel a szünetben a gyerekekkel szokott ját-
szani és boldogan elkezdte dobálni, teljesen megfeledkezve arról,
hogy õ itt mûvésznõként van jelen. Lekéste a jelenetét. Felnõtt fej-
jel tûnõdött el azon, hogy egy ilyen „felelõtlen” közremûködõt mi-
ért is tartott meg színházánál Lakner bácsi.”

Kicsit nagyobbacska, 6 éves, amikor egy Fedák Sári fõszereplé-
sével készített filmben szerepelt a gyermektársulat, köztük Lakatos
Gabika is.

Lakner bácsi társulatát ezután otthagyta „…mert jobb szerepeket

403Gödi Almanach

tördelés 403-409.qxd  2003.11.04.  9:33  Page 403



kínált egy kültelken mûködõ intézmény vezetõje, Róna bácsi, aki
egyébként egy késõbbi kedves partneremnek, Róna Viktornak volt
a papája.” – mesélte Rátonyi Róbertnek. (Megjelent: Rátonyi Ró-
bert: Kétszáz kedvenc közelrõl címû könyvében.)

1964-ben készült portréfilmjében mondta el, hogy kisgyermek-
ként lépett elõször az Operaház színpadára, de nem táncosként, ha-
nem Puccini Gianni Schicci c. operájában egy kisfiú szerepét éne-
kelte.

A színpadi gyakorlás, szereplés után 1937-ben a budapesti Ope-
raház balettiskolájában kezdte meg a köztudottan nehéz, fáradságos
tánctanulást. Arról, hogy ki ismerte fel tehetségét, avagy milyen in-
díttatás vitte erre az útra, arról az általam megismert források nem
szólnak. Talán Feleki Kamill feleségének tulajdonítható, aki a gyer-
mekszínházi elõadások táncprodukcióit, fõként a balett jeleneteket
készítette elõ. Ki tudja ma már? A késõbbi sikerek fényesen igazol-
ták a pályairányítást, pályaválasztást.
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Itt térek ki arra, hogy miért is lett a Gödi Almanach ezen írásának
címszereplõje Lakatos Gabriella? Úgy tudom, Budapesten született.
Néhány hónapos korában Rákospalotára került nagyszüleihez. Õk
gondozták, nevelték. Német származású nagymamájától pici korban
megtanult németül, sõt négy évesen írni, olvasni tudott. Ezért aztán
szombaton délutánonként a Rádió mesemûsoraiban a kis Gabika
közvetlenül olvashatta be saját szerepeit. Gyermekkorában Alsógö-
dön is élt a mai Bajcsy Zsilinszky utcai Topolánszky villában, amely
átépítése miatt ma már felismerhetetlen. Helybeliek elbeszélése sze-
rint Gabikát a nagymama kísérte nap mint nap vonaton a fõvárosi is-
kolába. Ilyenkor is útba esett a Nagy Károly féle fûszerüzlet, ame-
lyet persze máskor is felkerestek. Feltételezhetõ, hogy gyakori vá-
sárlóként megkedvelték egymást, így aztán komasági kapcsolatba is
kerültek.

Lakatos Gabriella fiatalon, 16 éves korában, 1943-ban lett a bu-
dapesti Operaház balett együttesének tagja. Elsõ kiemelkedõ szere-
pét 1948-ban táncolta Manuel de Falla: A háromszögletû kalap cí-
mû táncjátékában. Hét évvel késõbb (1950-tõl) magántáncosa a Ma-
gyar Állami Operaháznak, egészen 1973-ig, visszavonulásáig. Biz-
tos felkészültségû, meggyõzõ erejû táncos – írják méltatói. Rendkí-
vüli temperamentumát, különösen virtuóz forgásait csodálhatták a
nézõk.

A magyarországi balett-repertoár szinte összes karakter szerepé-
ben és számos mû fõszerepében fellépett. Hogy csak néhányat em-
lítsek: Diótörõ, Hattyúk tava, A bahcsiszeráji szökõkút, Ravel Bo-
lerója, no meg a Csodálatos mandarin, amely utóbbiról késõbb még
szó lesz. Táncolt operaelõadások balett jeleneteiben is. Így jól em-
lékszem Gounod Faustjában a Valpurgis-éji táncára.

Harangozó Gyula nagy játék készséget kívánó, esetenként éppen
Lakatos Gabriella egyéniségére koreografált szerepekben érte el a
balerina legnagyobb sikereit. E mûvek sorába tartozott elsõ híres
alakítása a Háromszögletû kalapban, majd késõbb a Coppéliában és
a Csodálatos Mandarinban. Az utóbbiakban gyakran maga Haran-
gozó Gyula volt a táncpartner.

Lakatos Gabriellát külföldön is megismerhették és nem csak a
Magyar Állami Operaház európai és Európán kívüli vendégjátékai
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alkalmával. 1960-ban a londoni Festival Balett-nél táncolt, majd há-
rom évvel késõbb ezzel a társulattal Barcelonában is vendégszere-
pelt. Az elsõ párizsi nemzetközi táncfesztiválon (1963) az Operaház
táncegyüttese óriási sikert aratott; kiemelkedett Lakatos Gabriella
elõadása … olvastam egy régi újságban.

Még fiatal balerinaként „kirándult” a revü mûfajába. A Fõváro-
si Varieté 1950. januárjában bemutatta a „Békehajó” címû mûsort,
amely egy régóta külföldön veszteglõ magyar tengerjáró hajó vi-
szontagságairól szólt. A tartalma alapján kissé politikai töltetû Má-
jusfa címû  mûvet negyedévvel késõbb tûzték mûsorukra. A plaká-
tok szerint mindkét elõadásban fellépett Lakatos Gabriella és part-
nere Sallay Zoltán, aki szintén az Operaház tagja volt. Azt, hogy mit
adtak elõ, ma már nem lehet tudni, de bizonyára ott is szépen tán-
coltak.

Amikor 1973-ban felhagyott a rendszeres fellépésekkel, az Ope-
raház balettmestereként adta át tudását az utódoknak. Valahol ol-
vastam, hogy 1988-ban (halála elõtt egy évvel) magán tánciskolát
nyitott. Kár, hogy kevés idõ adatott vállalkozásához. Ezekben az
utóbbi években kis vargabetûvel visszatért a színészethez. Televízi-
ós filmekben szerepelt, önálló mûsorát láthatták rajongói.

Táncmûvészetének elismeréseként számos kitûntetésben része-
sült. „Érdemes”, valamint „Kiváló” mûvész volt, Kossuth díjat és
visszavonulásakor Munka Érdemrend arany fokozatot kapott. Finn-
országi fellépéseit a szép hangzású Fehér Rózsa lovagrenddel jutal-
mazták.

Magánéletérõl Rátonyi Róbert elõbb említett könyvének tanúsá-
ga szerint így nyilatkozott: „… férjem nyugdíjas orvos, vele élek har-
minc éve szüntelen boldogságban. Van egy szép farkaskutyánk, há-
rom cicánk, száz galambunk, kétszáz gerlénk és két dolmányos var-
junk, Olivér és Oktávia. Kívánhatok-e szórakoztatóbb társaságot?”

Lakatos Gabriella pályafutása idején több évadon át rendszere-
sen vettem operabérletet, így lehetõségem volt jó néhány szerepét
látni, elõadásában gyönyörködni. Mind közül Bartók Béla A csodá-
latos mandarin címû mûvének utcalány figurája volt a legemlékeze-
tesebb. De nemcsak ezért, hanem a mû figyelemre méltó sorsáért
szeretnék róla írni.
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A balett címét viselõ, gyönyörû kiállítású könyvet a Tevan Ki-
adó és a Magyar Bibliofil Társaság a Csodálatos Mandarin szvit be-
mutatójának hatvanötödik évfordulója alkalmával jelentette meg
1990-ben. A könyv elsõ részében a balett alapjául szolgáló, Lengyel
Menyhért által írt történet olvasható. Ezt követi Bónis Ferenc „Egy
korszakos remekmû születése és kálváriája” címû tanulmánya,
amelybõl azokat a részeket idézem (igyekszem röviden), amelyeket
elgondolkodtatónak tartottam. (Megjegyzem, hogy a mûvésznõt áb-
rázoló három kép is e könyvbõl való.)

Íme a kiemelések:
… A Csodálatos mandarin õsbemutatóját, 1926. november 27-

én, Szenkár Jenõ vezényelte Kölnben … a Bartók-pantomim világ-
premierjéhez keresve sem lehetett volna alkalmatlanabb helyszínt
találni az akkori Kölnnél … Köln, a templomok, kolostorok, és ká-
polnák … városa … felcsapnak az erkölcsi felháborodás hullámai
… a fõpolgármester … Konrád Adenauer, a késõbbi szövetségi kan-
cellár … utasítására Bartók mûvét, a bemutató elõadás után, le kel-
lett venni a Kölni Opera mûsoráról … Bartók soha többé nem látta
a Csodálatos mandarint színpadi elõadásban.

… Az 1926-os kölni botrány sötét árnyékot vetett az 1927 febru-
árjára tervezett budapesti bemutatóra is .. a felsõbb hatóságok nem
hagyták jóvá a Csodálatos mandarin elõadását.

… 1931. március 17-én arról tudósít Az Est, hogy a bemutató
március 25-én lesz, a zeneszerzõ ötvenedik születésnapján … Ez a
darab, 1931-ben, retusálva (átdolgozva) sem kerülhetett a Magyar
Királyi Operaház színpadára. A helyzet kimondhatatlanul kínos volt
… Egyetlen mentõ ötlet kínálkozott: az elõre nem látható katasztró-
fa … Két nappal a premier elõtt az Operaház … közölte, hogy a
Lány szerepét táncoló Szalay Karola lázas beteg, hosszabb szanató-
riumi kezelésre szorul, A csodálatos mandarin bemutatóját ezért el
kell halasztani … Szalay Karola aztán „meggyógyult”, de a „halasz-
tás” tartósnak bizonyult.

… 1942. október 12-én azonban, Ferencsik János vezényletével
…. a nagyközönség elé került a milánói Scálában.
…. Közben azonban itthon is történt újabb, megint csak sikerte-

len kísérlet 
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… 1941-ben a zeneszerzõ távollétében immár, hatvanadik szüle-
tésnapjának megünneplésére készült a magyar zeneélet 

…. A Csodálatos mandarinnal kívánt részt venni az ünneplés-
ben. 1941. február 6-ára tûzték ki a bemutatót … akik megakadá-
lyozták … beérték a tíz esztendeje már „bevált” mentséggel: Szalay
Karola megbetegedett.

… a háborús viszontagságokat túlélõ budapesti Operaház 1945.
december 9-én színre hozta a Csodálatos mandarint.

… A „fordulat évé”-nek viharai az Operaház repertoárját is ki-
forgatták sarkaiból …. A Csodálatos mandarin a hazai bemutató ne-
gyedik évfordulóján, 1949. december 9-én hangzott el utoljára - hat
és fél esztendeig utoljára - a budapesti Operaházban.

…. a bemutató értékû fejújítás …. dátuma: 1956. június 1. A ren-
dezõ-koreográfus ismét Harangozó Gyula volt, a karmester Kenes-
sey Jenõ … A címszerepet Vashegyi Ernõ (utóbb Fülöp Viktor) ala-
kította, a Lány alakját Lakatos Gabriella keltette életre … És aki
csak egyszer látta: ki feledhetné a Lakatos Gabriella által megfor-
mált Lányt, akit a katarzis közömbös és frivol utcanõbõl a részvét
és megváltás jelképévé nemesített?

… A lány intésére a csavargók leemelik a mandarin felakasztott
testét. Az a földre zuhan: felpattan és a lányra veti magát. Az pedig
nem ellenkezik többé … végleg eltávolodott a csavargók világától
és a Mandarin mellé állt. Átölelik egymást .. . a Lány megtisztul ál-
tala, a mandarint pedig eléri a megváltás vágyaitól és szenvedései-
tõl … rövid haláltusa után meghal.

És álljon itt Lakatos Gabriella három képe a Csodálatos manda-
rinból.

1. kép: A lány a három csavargóval
(Sallay Zoltán, Gál Andor, Eck Imre)

2. kép: A lány megpillantja a belépõ mandarint

3. kép: A lány és a mandarin (Vashegyi Ernõ)
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ÖZV. MLADEK FERENCNÉ

Mozaikok
a Gödi Ki Kicsoda? sorozathoz

Minden évben türelmetlenül várom a Gödi Almanach új köteté-
nek megjelenését. Az írások közül különösen azok érdekelnek,
amelyek valamikor itt született vagy itt lakó híres emberekrõl szól-
nak. Ezeket olvasva eszembe jutottak mások is, akiknek itt létérõl
valamikor régen hallottam.

Sajnálnám, ha nevük feledésbe merülne, ezért néhány ilyen hí-
rességrõl megírom azt, amire emlékszem. Remélem, hogy az Alma-
nach szerkesztõinek – elsõsorban Pártos Juditnak, aki a Gödi Ki Ki-
csoda? sorozat legfõbb szorgalmazója – segítségével sikerül lexiká-
lis adatokkal, képekkel kiegészítve kis történeteket közreadni.

Két hírességrõl – Lakatos Gabrielláról és Latabár Kálmánról –
nem fogok írni, mert úgy hallottam, hogy a Gödi Ki Kicsoda? soro-
zatban életrajzuk megjelenik az idei kötetben. De íme a többiek!

Alpár Gitta a XX. század elsõ
felében neves operaénekesnõ volt.
Alighogy elvégezte a Zeneakadémi-
át, az Operaházhoz került és hatal-
mas sikert aratott a Rigoletto Gilda
szerepében. 1932-ben Ábrahám Pál:
Bál a Savoyban címû operettjének
fõszerepét játszotta Berlinben és ké-
szült a Maya címszerepére. De a po-
litikai változások miatt – Hitler hata-
lomra jutása – 1933-ban sikerei szín-
helyérõl visszatért Magyarországra.

Jómódú támogatója, egy neves
német színész Alsógödön Egri állat-
orvos lányánál (a mai Gorkij utcá-
ban) bérelt a mûvésznõnek lakást. 
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Itt született meg Júlia nevû kislánya.
Rátonyi Róbert „Operett” címû könyvébõl megtudható, hogy

1936-ban a budapesti Városi Színházban bemutatták A szerelmes
királynõ c. operettet Alpár Gitta fõszereplésével, nagy sikerrel. Igaz
ugyan, hogy kölcsönben játszhatott Pesten, mert akkor már éves
szerzõdése volt Londonban.

1938-ban a Nagymezõ utcai Mûvész Színház új operettet muta-
tott be Antoinette címmel. Alpár Gitta ezúttal is meghódította a kö-
zönséget, alakításáról a kritikusok is áradoztak. Én nem tudok róla,
de van aki emlékszik, hogy Alpár Gitta fellépett itt Gödön a Fácán
Vendéglõ színháztermében. A késõbbiekben az Egyesült Államok-
ban élt, ahol zenés színpadokon és filmekben ért el sikereket.

Bács Ferenc Erdély szülötte.
A marosvásárhelyi színházban ját-
szott 17 éven át. Áttelepülése után
Miskolcon, majd Gyõrben szere-
pelt, ezután Várkonyi Zoltán hívá-
sára a fõvárosi Víg Színház tagja
lett. Filmfõszerepeket is kapott és
gyakran hallható szép orgánuma
külföldi filmek szinkronhangjaként,
mint mostanában a Klinika sorozat-
ban. Alsógödön a Lánchíd utcában
örökölt egy kis nyaralót, és ha itt
volt, akkor mindig kedves, közvet-
len vásárlónak láttam az üzletekben.

A Tolnai Világlapja egy 1940. évi számában olvastuk, az Élet a
Mûjégen címû írásban: „… Egy télikabátos, barna hajú csinos le-
ánnyal beszélgetnek, Botond Évával, a tavalyi nõi mûkorcsolyázó
bajnoknõvel … Most a kisebbik Botond, a gyönyörû szõke Györ-
gyi kûrje következik, … a Mûjég kedvence, … a tavalyi nõi bajnok-
ság második helyezettje.”
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A József Attila utcában ma is áll a papa, dr. Botond Béla ügyvéd
háza, de már nem a család tulajdonában van.
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1942-ben a budapesti Körúton.

A Botond család az alsógödi ház bejáratánál

Botond Györgyi a jégen
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Amint arról a Gödi Almanach 1998. évi kötetében írtam (Kiegé-
szítõ a Gödi Almanach III. kötetéhez címû írásban), férjemet 1950-
ben „népellenes bûntettel” vádolták, alaptalanul. Sikeres védelmét
Botond ügyvéd úr látta el. Ebben az írásomban bemutattunk egy ko-
rabeli levélmásolatot. Most újraolvasva vettem észre benne a követ-
kezõt: „ … a gödi lakásomban lévõ Pick Jenõ volt szalámi gyáros-
nak …” írta Botond Béla. Lám, hát õ is lakott Gödön?

A háború elõtt, de még utána is írók, mûvészek egyre többen jöt-
tek nyaralni Gödre. Barátaiknak, kollégáiknak szívesen ajánlották a
tiszta, szép községet.

Bajor Nagy Ernõ író tollából a következõk olvashatók:
„…Tizenhárom éve megváltozott Göd szerepe életemben is, hallá-
somban is. Albakertben lett egy tenyérnyi telkünk és rajta egy apró
házunk. És – egyebek közt – azért lett, mert nejemet is, engem is
megbabonázott Göd szépsége. A fõút árnyas fái. A Dunapart való-
színûtlen regényessége …( Gödi Körkép, 1991. január, 1. sz.)

Az írás címeként olvasható „Albakerti sóhajok” (azaz panaszok)
nem tartoznak az én mozaikjaimba. De elgondolkodtam azon, hogy
Bajor Nagy Ernõ és felesége vajon meddig tartanak vagy tartottak
ki Göd szépségei mellett, vagy kedvüket vesztették és túladtak „te-
nyérnyi telkükön és apró házukon”?

A Vasvári Pál utcában, ahol ma az Öregek Napközi Otthona van,
ezt megelõzõen Inkey Tibor fotómûvész és családja lakott. Fõként
portrékat készített neves színészekrõl, vagy érdekes eseményeket
örökített meg. Mûveit külföldön is jól ismerték. Leánya Aliz is fo-
tózással foglalkozik.

Inkey Tibor mûveibõl egy 1980-ban rendezett kiállításról így írt
a Film Színház Muzsika c. lap: „Az egykor  és most” – lehetne
Inkey Tibor kiállított mûvészportréi zömének jelzése: két-három
évtized vagy még több választja el kettõs színészarcképeit. Az egy-
kori Lázár Mária portré például 1941-ben készült, a mostani 1980-
ban. Szépen kiegészítik egymást. Arról is szólnak, hogy miként
fényképezett Inkey Tibor hajdan és miként most …. Mennyivel ele-
venebb, dinamikusabb a mûvészek mai arca – a fotómûvész jóvol-
tából is – mint a kissé kötelezõen merev régi.”
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Úgy hallottam, hogy Inkey Tibor sógornõje Szellay Alice film-
színésznõ Felsõgödön lakott. Keveset filmezett, de napjainkig sike-
resnek tartják (és idõnként újra vetítik) a férje, Szõts István rende-
zésével készített Emberek a havason c. filmet, benne a színésznõ
alakítását.

Koncz Gábor 1963-ban kapta meg színészi diplomáját. Kezdet-
ben vidéken, majd a fõvárosi színházakban nyújtott sokoldalú alakí-
tásokat. Gyakran foglalkoztatták a filmrendezõk és a televízió.
Nemrég láttam például a Névtelen vár sorozat felújításában. Mosta-
nában színházi rendezéseirõl is hallhatunk.

Az alsógödi Kereszt utcában áll a színmûvésznek az 1970-es
években maga tervezte-építette háza. A Gödi Körkép egy 1990. évi
számában beszélgetés olvasható a mûvésszel. Ebbõl idézek: „.. ki-
járt hozzám az egész Vígszínház. Pecáztunk, vízi síeltünk – kivilá-
gítással még éjszaka is, – télen korcsolyáztunk, tényleg nagy élet
volt … És hogy miért adta el a házat? …a feleségem sokallta a szú-
nyogokat, az édesanyám nagynak találta a házat, bedühödtem, egy
éjszaka eladtam …”

Akkoriban és azóta is Koncz Gábor szívesen fellép gödi rendez-
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vényeken. Legutóbb Göd várossá avatási ünnepségén mély átérzés-
sel mondta el Sajó Sándor: „Magyarnak lenni” címû versét. Egy
nemrégi nyilatkozata szerint Gödre jár lovagolni.

Kun Zsuzsa balettmûvész
több mint két évtizeden át szebb-
nél-szebb szerepeket táncolt a
Magyar Állami Operaházban né-
zõi örömére. Elsõ kiugró sikerét
a Bachcsiszeráji szökõkút-ban
aratta, de sorolhatnám a Giselle,
a Seherezádé, a Romeó és Júlia,
a Párizs lángjai c. baletteket. Pá-
lyája csúcsán 1962-ben Kossuth
díjjal tûntették ki. Egy hirtelen
sérülés miatt a fellépések meg-
szakadtak, helyükbe a tanítás lé-
pett: a Balettintézet igazgatója
lett.
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Koncz Gábor színmûvész Koncz Gábor egykori alsógödi háza

Kun Zsuzsa balettmûvész
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A kislány Kun Zsuzsa részére édesapja Alsógöd Kertvárosban a
vasút menti utcában gömbfából építtetett egy víkendházat. Az épít-
kezésben két katonai szolgálata közti szabadságán ácsmester férjem
is közremûködött. A felnõtt mûvésznõ gödi látogatásairól talán a
szomszédok tudnának mesélni.

Emlékszem rá, hogy Páger Antal – aki 1899-ben született – fi-
atal korában Alsógödön nagynénjénél a Kossuth Lajos utcában lakó
Hanák néninél (lánykori nevén Páger Róza) vendégeskedett, de le-
het, hogy tartósabban lakott is. Életrajzát olvasgatva, ez alighanem
1930-ban, vagy az azt követõ években lehetett, ugyanis akkor hív-
ták meg a vidéki városokban már ismert színészt Budapestre az
Andrássy úti színházba. Fiatal éveiben operettekben lépett fel, a ké-
sõbbiekben leginkább prózai szerepekben nyújtott kiváló alakítást.
1932-ben filmezett elõször, de sok filmszerepére emlékezhetünk. A
hozzám hasonló korúaknak jól ismert szerepében ábrázolja a fény-
kép: a Szûcs Mara házassága címû filmben.
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Páger Antal színmûvész Rácz Vali énekesnõ
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Szülõvárosa, Makó 2002-ben Páger Antal díjat alapított. Elsõ íz-
ben Halász Judit, most 2003-ban Garas Dezsõ kapta meg az emlék-
gyûrût.

Egy képpel idéznék fel idõsebb olvasóim elõtt egy szép sanzon-
énekesnõt: Rácz Valit. Szüleivel együtt kitelepítés miatt költözött
Alsógödre, a Pesti útra, de idõvel õ maga visszaköltözött a fõváros-
ba. Úgy hallottam, hogy sok ruhát varrt neki Bányi Gyuláné, aki
1942-ben az elsõ hadiözvegy volt Alsógödön. (Terike 92 évesen Is-
tennek hála ma is él!) Talán a képen látható estélyi is Alsógödön ké-
szült?

Gödön megforduló balett táncosok sorában emlékszem még
Sallay Zoltánra, aki éveken át a XXVI. utcában (ma Török Ignác
utca) lakott egy Dunára nézõ házban. Pályafutása még a háború
elõtt kezdõdött. Gyakran lépett fel A csodálatos mandarin c. balett-
ben, így például az 1956-os igazi magyarországi bemutatón, amely-
ben a három csavargó egyikét táncolta sikerrel. Ekkor és más elõ-
adásokon sokszor volt Lakatos Gabriella partnere.

Egy színésznõ-humorista házaspár is élt Alsógödön. Somogyi
Erzsi (Bogyó) kétszeres Kossuth díjas, Kiváló mûvész a korabeli
Néphadsereg (ma Víg Színházban), majd a Nemzeti Színházban ját-
szott. Nem sûrûn, de filmekben is láthattuk, pl. Az ember tragédiá-
ja tv-film változatában, a Rózsa Sándor tv. sorozatban. Férje Gádor
Béla a Ludas Matyi c. élclap egyik szerkesztõje volt. 1946-tól kaba-
rétréfáit sokfelé játszották, 1960-ban egy három felvonásos szatírá-
ját is bemutatták, címe: Álomlovag volt.

Itt Alsógödön a Pesti úton volt víkendházuk. Gyakran akartak
Pestre telefonálni, amit a háború utáni években csak a postahivatal-
ból tehettek meg. Ilyenkor – ha várni kellett, és ez nem egyszer elõ-
fordult – leültek a bejárat lépcsõjére és ott beszélgettek egymással,
vagy más várakozókkal.

Valamikor réges-régen gyermek koromban két kislánnyal és egy
kisfiúval voltam jó barátságban. A Sivó villában (ma: Béke úti óvo-
da) laktak: Sivó Zsuzsi és Babi, valamint unokaöccsük Szebenyi
Jancsika. 
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Nyaranta együtt játszottunk, kirándultunk az állomás melletti feny-
vesbe, sétáltunk a Dunaparton a Szakács kertig. Felnõtt koromban
hallottam meg a nevét: Szebenyi János fuvolamûvész, sõt a rádió-
ban a játékában is gyönyörködhettem. Büszke vagyok gyermekkori
játszótársamra és külön örömmel tölt el, hogy kisebbik unokám is
gyönyörûen fuvolázik.

A Bischoff házaspár utcában lakott Szendrey Karper László
(1932-1991) gitármûvész feleségével Ágay Karolával, operaéne-
kesnõvel. A komolyzenei elõadómûvész 1973-tól kétévenként nem-
zetközi gitárfesztiválokat szervezett Esztergomban. 1993-tól – tra-
gikus halála miatt – más vállalta a feladatot és így 2003-ban már a
15-ik rendezvényre kerül sor.

Az 1930-as években épült egy emeletes ház a XII. utcában (ma
Gorkij utca). Tulajdonosuk egy színész házaspár, akiknek korábban
nyaralójuk volt, amelyet tõlük Inkey Tibor fotómûvész vásárolt
meg. Az építtetõ Vándory Gusztáv (1882-1964) pályája kezdetén
– ami majdhogy nem 100 éve volt – vidéken játszott, majd a fõvá-
rosban a Magyar Színház tagja lett. A háború után a Fõvárosi Ope-
rettszínházhoz szerzõdött, számos darabban alakított epizódszere-
peket. Még a némafilmek korában gyakran megjelent a filmvász-
non, de 60 évesen végleg abbahagyta. Felesége pályafutásáról nem
tudok, de a lexikon szerint leányuk Margit is színésznõ lett. A há-
zaspárral kapcsolatban arra is emlékszem, hogy sétáikon egy fehér,
hosszúszõrû kis kutyát vezettek.

A következõ kis hírre a szerkesztõ bukkant rá a Gödi Körkép egy
régi számában.

Gödi Almanach418
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„Göd-Felsõ egyik régi épületében, a mai Ady Endre út és Sallai (ma
Teleki Pál) utca sarkán a „Nagy Bolt” néven emlegetett üzlet helyén
valaha – a 30-as években – nyári kertvendéglõ mûködött Cseresz-
nyés néven. (Lsd. Az Iparosok-kereskedõk cikket.)
A felsõi Dunapart mûvész társaságának köszönhetõen többször fel-
lépett, énekelt itt a kor ünnepelt színész csillaga a nemrég Ameriká-
ban elhunyt Karádi Katalin, akinek hamvait hazaszállították.”
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Felsõgödi Karádi emlék.
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PÁRTOS JUDIT

Az év óvodám

Aktív koromban statisztikai adatokkal dolgoztam. Ezért ismerõs
a téma és így el tudom mondani, hogy 1938-ban Magyarországon
1140 óvoda mûködött, amelyekben 112 000 gyermekkel 1600 szak-
képzett óvónõ foglalkozott. Megpróbálom egy kicsit közelebbivé
tenni a számokat. Például biztosan állíthatom, hogy kevés Alsógöd-
höz hasonló település volt olyan szerencsés helyzetben, hogy volt
óvodája. Ezzel is összefügg, hogy országos átlagban  csak minden
negyedik kisgyermek járhatott ilyen közösségbe.

Az 1140 óvoda egyikébe jártam én itt Alsógödön. Két kedves
hölgy: Tóth Adél és testvére Tóth Klári voltak az óvónénik. Az egy-
kori XXIV. utcában (ma Szabadságharcosok útja) mûködött az óvo-
da. A ház a háborús események során találatot kapott, késõbb lebon-
tották, így ma már látható emléke nincs.

A 2002. évi Gödi Almanachban Láng József: A községi közigaz-
gatás Alsógödön 1950-ig címû írásában is olvashattam arról, hogy
az 1930-as években magán óvoda jött létre Tóth Adél vezetésével.
Az akkori képviselõtestület úgy döntött, hogy a község is hozzájá-
rul a költségekhez, aminek ellenében hat szegény sorsú gyermek in-
gyenes felvételét, ellátását kérték az óvodától.

Abban az idõben nem volt olyan komoly „iskolaelõkészítõ” fog-
lalkozás, mint manapság, betûket felismerni, számolni az elemi is-
kola elsõ osztályában kezdtünk. Volt viszont sok kedves, finom kö-
zös játék, vers-, énektanulás.

A tanultakból idõnként bemutatót tartottunk. Egy ilyen, bizonyá-
ra vidám mûsor alkalmából készült a következõ fénykép.

Az óvodánk csak fél napig – délelõtt – mûködött, így ebédelte-
tés nem volt. A tízórait az anyukák készítették és csomagolták be a
kis táskánkba.

Gödi Almanach420
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A másik fénykép, amit a családi albumban megõriztünk, 1937.
novemberében készült. 
Bizonyára nagyon érdekes lehetett, amint a fényképész bácsi dolgo-
zott, hogy ilyen szépen, fegyelmezetten ültünk-álltunk a kis padokon.

Az arcokkal való azonosítás több, mint hatvan év távlatából már
nehezen megy, de néhány óvodástársam nevét felsorolásszerûen
megemlítem. Többükkel az elemi iskolában is együtt voltunk, való-
színûleg azért emlékszem rájuk jobban.

A kislányok közül ismerõs: Tomek Kati, Király Gabi és Editke,
Kántor Babi, Szimler Babu, Saskõi Rózsi, Szvitka Marika, a fiúk
közül: Pálosi Öcsi, Poór Öcsi, Bátorfi Dodi, Somló Jancsika,Tujmer
Dénes, Balatoni Gyurka, Fekete Marci.

Az óvónénik lakása a mai Török Ignác utcában volt. A háború
után a házat eladták, a hölgyek tudtommal Budapestre költöztek.
További sorsukról nincs hírem, de kedves lényüket nem felejtem.

421Gödi Almanach

Bal oldalon Adél néni, jobbra Klári néni 
A gyermekek: Traum Mandó (aki kisiskolásként elhalálozott),

Kercza Pityu, Pártos Judit
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DIKÁNY ERZSÉBET

Elfelejtett gödi arcok

Az évek során sok érdekes személyrõl írtak már, de egy újságki-
hordó testvérpárról soha, pedig megérdemelnének néhány sort.

Az 1940-es években két nõvér, Herceg Aladárné és húga Gizi
néni volt a községben a hírlapterjesztõ. Az alsógödi 1-es vagy 2-es
utcától a Hét vezér utcától egészen Felsõgöd határáig, õk szállítot-
ták a megrendelõk részére a különbözõ újságokat, napilapokat, fo-
lyóiratokat, képeslapokat. Nap, mint nap, télen-nyáron, esõben-
szélben, hóban fagyban és mindig, fõteljesítményként gyalog talpal-
va. Nem csak az újságokat, hanem a községben történt események
híreit is vitték, ismertették. Szüleimhez sokszor bejöttek egy-egy
beszélgetésre, tere-fehére, megbeszélve a háborús – vészjósló híre-
ket.

Gizi néni nekem „cinkostársam” is volt.
Kisiskolás lányként  nagyon szerettem a színházi és mozi újságokat,
szenvedélyesen gyûjtöttem a színészképeket. Apám, nem örült túl-
ságosan ennek a kedvtelésemnek, nem szívlelte a szobám falait dí-
szítõ filmsztár fotókat, így én titokban gyûjtöttem a képeket. Gizi
néni az újság lapjai közé becsempészte a számomra oly kedves ké-
pes újságot. Ezek nem valami „sex” lapok voltak, akkor még ilyes-
mi nem létezett.

Nem hiszem, hogy ma lenne valaki, aki arra vállalkozna, hogy az
egész község területén gyalog, házról-házra hordaná az újságokat.

Lehet, hogy Gizi néniék – a Posta-Hírlap Kiadó szolgálatában
állva – a postakocsiból a Hét vezér és a Pesti út sarkán átvették min-
den nap a kihordani való paksamétát, és vitték az adott címekre.

Herceg néni és férje a harmincas években Wartenleben Ida gróf-
nõ villájában voltak alkalmazásban, mint házmesterek vagy gond-
nokok.

A grófnõ szép, nagy villaháza a mai Polgármesteri Hivatal mö-
götti Lánchíd utcában volt. 
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A villát, mint más sok, szép régi épületet, már rég lebontották.
A háborút követõ években átrendezõdött az újságterjesztés.

A régi újságok megszûntek. Múltak az évek és Gizi néniék elköltöz-
tek az „égi házba”. A Pázmány utcai temetõben nyugszanak és las-
san emlékül – arcukkal együtt elfelejtõdik.

Sokszor tûnõdöm – imádságos könyvemet lapozgatva – hogy ki
lehetett Wartenleben Ida grófnõ? Gizi néni nekem ajándékozta azt
az imakönyvet, amelyet emlékül kapott a grófnõtõl.

Remélem, e pár sor olvasása után Gizi néniék kedves emléke a
feledés homályából talán-talán feltûnik, visszatér!
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BÁTORFI JÓZSEF

Két választás Alsógödön

2002. nyarán régi barátom Lengyel György, alsógödi lakos meg-
ajándékozott egy régi, 1940. október 8-án, kedden megjelent újság
másolati példányával. Íme:

A lapot Maróthy (Meizler) Károly szerkesztette és a címlapon a fõ-
címek között már a második arról szól, hogy „80 százalékos nyilas
gyõzelem született az alsógödi községi választáson.”
A belsõ cikk így hangzik:

„Nagy nyilas választási gyõzelem Alsógödön. A nyilaskeresztes
párt szervezetének munkája és a politika nagy eseményei mellett, ér-
dekes kisebb eseményei, hírei is nyilvánosságra kerültek vasárnap.

425Gödi Almanach

Pesti Újság címoldala
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Ezek közül a legérdekesebb talán az alsógödi községi választásokon
aratott nagy nemzeti-szocialista gyõzelem híre. Az eredmény 359
szavazat közül 285 a Nyilaskeresztes Pártra esett! Ez 80 százalékos
gyõzelmet jelent!” Eddig a cikk!

A hivatalos adatok szerint akkoriban Alsógöd lakosainak száma
2903 fõ volt. Tegyünk kísérletet, arra, hogy megállapítsuk, miért
volt olyan alacsony a szavazati joggal bírók száma az összes lakos-
hoz képest? Tegyük fel, hogy minden családban volt legalább két
gyermek. A felnõttek száma akkor is 1451. Hogyan lett ebbõl a vé-
gén 359 szavazó?

Az 1925. évi XXVI. t. c. kimondja: „A választás a szavazók ne-
vének nyilvános feljegyzése mellett, a szavazólapokkal történik.
Választójoga van annak a férfinak, aki 24. életévét betöltötte, 10 éve
magyar állampolgár, 2 év óta egy községben lakik és az elemi isko-
la négy osztályát sikerrel elvégezte; illetve annak a nõnek, aki 30.
életévét betöltötte, 10 éve magyar állampolgár, két éve egy község-
ben lakik és az elemi iskola hat osztályát sikerrel elvégezte, vagy a
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négy osztály sikeres elvégzése után legalább három törvényes, élõ
gyermek anyja és saját háztartása van.”

Ez a törvénycikk már közelebb visz a keresett számhoz.
Ha figyelembe vesszük, hogy a „politikailag gyanús, baloldalia-

kat nem vették fel a jegyzékbe, továbbá, hogy bizonyos állami al-
kalmazottak nem politizálhattak és végül azt, hogy Szálasi Ferenc
több jobboldali pártot egyesített, valamint,  hogy a kormányon lévõ
Magyar Élet Pártjából is egyre többen – még képviselõik is – léptek
át hozzá, nem vitatható az eredmény.

Országosan kilencszázezer szavazatot kapott a párt.
A nyilaskeresztes Párt ígéretei sokban hasonlítottak a húsz évvel

azelõtti, 1919-es vágyakhoz.
A Gödi Almanachban bemutattuk az egykori, 1932. évi Magyar

Királyi Rendõrség politikai rendészeti osztályának IV. számú refe-
rátumát a „Vidéki kommunisták és kommunista gyanús egyének”-
rõl. A füzet 1386 gyanús személy nevét sorolja fel országon szinten.
Alsógödrõl nyolc személyt nevez meg.

Egyikük nyolc év múlva, 1940-ben már a Nyilaskeresztes Párt
egyik vezetõje, pedig 1919-ben a helyi Direktórium rettegett veze-
tõje volt. Egy másik személy, aki fogorvos volt a háborús évek alatt
és jeles párttag, repatriált Csehszlovákiába. Itt, Érsekújváron az
1970-es években mint mozgalmi ember üdvözölte az alsógödi szár-
mazású sportvezetõt, aki akkor egy nemzetközi tenisz rendezvényen
vett részt.

Mi lehet a titka a zászló színétõl független pártszimpátiának?
A rejtély nyitja egy 1944. júliusi „Magyar Futár” címû képes fo-

lyóirat belsõ vezércikkében olvasható, miszerint a magyar munkás-
ember sorsa évtizedek óta senkit sem érdekel, pedig „rideg mûhe-
lyek, kormos gyárak kerítései mögött izmaik, tudásuk legjavát, sok-
szor egészségüket is odaadták – NEM A NEMZETI TERMELÉS
KÖZÖS ÉRDEKEIÉRT, DE EGY IDEGEN TÕKE PROFITJÁ-
ÉRT – kiszolgáltatva ennek kapitalizmusnak életükben, halálukban
s nem egyszer utóbbiakban is. „Hányszor mondtuk el, hogy a zsák-
mányéhes tõke ellen egyedül a nemzet adhat védelmet, s csak az
erõs állam akadályozhatja meg a felelõtlen rablást, a dolgozó ki-
zsákmányolását.”
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A fiatalok kedvéért: a „Magyar Futár” egy nagyalakú, csaknem
teljes egészében háborús riportokat közlõ folyóirat volt. Minden
szám ötödik oldalán, annak teljes terjedelmében a fõszerkesztõ,
Rajniss Ferenc szerkesztõségi cikkét közölték. Végiglapoztam az
öreg újságot, sehol egy szó nincs benne a közelgõ vereségrõl és a
napi 16 dekás kukoricás kenyér fejadagról.

Minden esetre, aki mostanra megérte a hetvenedik életévét, tanú-
síthatja, hogy mind a mai napig hasonló szöveggel lehet választást
nyerni. Csak a pártok neve más.

Az 1940. évi lelkesedést magyarázhatja, hogy az ország dolgozó
népe társadalmi változások helyett az ország gyarapodásában látta a
jövõ ígéretét. Harmadik éve folyt a határok kiigazítása. Visszatért a
Felvidék magyarok lakta sávja, Kárpátalja teljes egészében, Erdély
északi fele, Szabadka, Zombor, Újvidék. Nagy volt a boldogság, élt
a remény.
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A Magyar Futár
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„A munkás ember”

tördelés 425-438.qxd  2003.11.04.  9:35  Page 429



Nem tudtuk, nem is sejthettük, hogy a „Tengelyhatalmak” gyõ-
zelme esetén hogyan fogják átrendezni Európa térképét. Az olaszok
ismerték a német politikai stratégák elképzeléseit, szándékát és er-
rõl bizalmasan tájékoztatták is a magyar kormányt.

De mi szeretjük magunkat csalfa remények által vezetni.
Elmúlt az a választás és „eredménye” is négy év múlva.
Apáink éhezve, fázva romjaiból felépítették az országot, fizették

az óriási hadisarcot, a Marshall segélyt már fel sem vehették. Róluk
mostanában egyetlen elismerõ szó sem hallható.

Az akkori sláger így bíztatott. „ Minden elmúlik egyszer …”
2002. tavaszán ismét választás volt. A régi Alsógöd mai terüle-

tén a választásra jogosultak száma 5819 volt. Szavazott 4613 fõ, a
jogosultak 79 %-a. A pártok eredményei: Új Baloldal: 3; FKGP: 9;
Munkáspárt: 374; MSZP: 1791; FIDESZ-MDF: 1793 szavazat.

Ki tudja, közelebb vagyunk-e a demokráciához és a remények
beteljesüléséhez, vagy nyomtalanul eltûnt ötven év az életünkbõl?
És egyetlen nyereségünk csak az 1946-ban bevezetett általános, tit-
kos szavazási törvény, amelynek kritériuma csupán annyi, hogy vá-
lasztható és választási jogú az a 18. évét betöltött magyar állampol-
gár, aki büntetlen elõéletû és szellemi erejének birtokában van.
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BÁTORFI JÓZSEF

A Gödi Almanach elkísér …

A 13-as kórterem a folyosón, a bejárattól jobbra az elsõ. Itt a
földszinten a súlyosabb esetek kezelése folyik; az emeleti járóbeteg
folyosóhoz nincs más közlekedési mód, mint a lépcsõjárás, amihez
viszont az emberek mindkét lába szükséges.

Maradunk hát együtt bénák, szédülõsek s a lét és nemlét határán
itt lent.

Jönnek, jöhetnek a látogatók folyamatosan, reggeltõl-estig. Jön-
nek és segítenek.

Én is tudom már, milyen sokat segít otthonom elhozott hangula-
ta, párom Martin Edit aggódó, de vígasztaló tekintete, amelyben a
hazatérés reménye is ott csillog, a bátorítón simogató keze, amellyel
már kibontotta a hõpalackban hozott kávét, erõlevest.

A hozzátartozók segítenek. Elrendezik az összegyûrt párnát,
etetnek, itatnak, nõvérkékkel konzultálnak.
Csak az esti ápolóváltás után csendesül el az osztály és lassan fel-
erõsödik a kórtermek alapzaja: a fájdalom, a tehetetlenség, a segít-
ségért könyörgés erõtlen neszezése.

A nõvérhívó csengõ a fej felett, a falon lóg. Béna ember számá-
ra elérhetetlen. Nincs más lehetõség, mint a még mozgatható kézzel
gyengén rázogatni az ágy rácsát és szólítani az egyetlen nõvért, aki
éppen a folyosó tulsó végén küzd egy haldokló életéért, egyért a
harminc beteg közül.

Itt a 13-asban az ajtónál jobbra fekszik Kálmán bácsi. Túl a ki-
lencvenedik életévén. A nemigen engedelmeskedõ nyelõreflexe azt
is megköveteli, hogy ketten etessék, itassák.

Az elméje tiszta mint régen, amikor két járás pénzügyeit igazgat-
ta emberséggel. A gödi hõforrás feltárásának és a medence építések
költségeinek biztosítását neki köszönhetjük - ahogyan arról az idén
97. életévébe lépett Szász Ferenc, városunk díszpolgára korábban
az Almanachban már beszámolt. Dr. Józsa Kálmán a Dunakanyar
Egyesület elnökhelyettese támogatott bennünket.
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Kálmán bácsit – Józsa Kálmánt, mert róla van szó – most szom-
júság gyötri.

Én már tudok járni, de az ágyakba kell kapaszkodnom. Odaérve
óvatosan, szívószállal, apró kortyokkal megitatom.

– „Te vagy az fiam? Kérdi suttogva a félhomályban,
– „Nem Kálmán bácsi! A fia jön majd ahogyan szokott, délelõtt

is, délután is. Én pedig Gödrõl kerültem ide, három napja.”
Bemutatkozom.
Visszafeküdtem helyemre az ablak mellé. A felsõ tábla nyit-
va, odakinn  zuhog a nyári zápor. Fenn a hegyoldalon kitartó-
an ugat egy kutya. Szobatársaimban mûködik a Dormicum -
alszanak.

– „Emlékszem a nevedre” – töri meg a csendet halkan Kálmán bá-
csi. „Te tanácstag voltál Alsógödön, amikor Ruszti Béla volt
a tanács elnöke.”

– „Nem tagadom, Kálmán bácsi.”
– „Onnan jött elõ a neved, hogy a végrehajtó bizottsági tagok fel-

sorolásánál fennakadtunk azon, hogy a diplomáddal munkás-
létszámban vagy valahol.”

– „ Akkoriban a mûvezetõ is a fizikai dolgozó fogalmához tarto-
zott. De ez egy hosszú történet, idejét is múlta már!”

– „Szerettük az akkori Alsógödöt. A Rusztival sokat lendítettetek
rajta. Modern iskola, a Zöldfa étterem, az új postahivatal,
utak, járdák, ostornyeles lámpák, belvíz elvezetõ rendszerek,
épültek, melyek ma is mûködnek. Akkoriban lendült neki Vác
is.”

– „Igen – teszem hozzá – ez a kórház is akkor kezdett formálódni.
Éjféltájban szenderedtünk el. Sietni kellett az alvással, mert hajnali
négykor nálunk kezdi az éjszakás nõvér a bénák mosdatását, hogy
idejében végigérjen a soron.

Kálmán bácsi délután új látogatót kapott. Régi munkatársa és
utóda jött el hozzá. Csendesen beszélgettek, majd a vendég odajött
hozzám.

Megismertük egymást. Az 1940-es évek legvégén iskolatársak
voltunk a Könyves Kálmán Gimnáziumban. János is nyugdíjas már
évek óta.
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–
„Te Jóska! Nagyon tetszik nekem ez a Gödi Almanach dolog.
Mondanék neked valamit, hátha hasznát veszitek.”

– „Rajta János, hallgatlak.”
– „Talán húsz éve annak, hogy a Gödi Tanács – mit sem tudva

eredetérõl - elbontatta a gödi Kincsem-telep hosszú lakóházát
és a helyére megépülhettek a boltok. Akkortájt eljött hozzám
két öreg tanácstag és kérte, tegyek köztük igazságot. A több
száz éves épület bontásakor rábukkantak egy elfalazott kam-
rára, amelyben több nagyértékû lóverseny trófeát találtak, ku-
pákat, tálakat, nemes fémbõl. Valószínû, hogy 1944-ben a
front közeledte miatt falazták el õket. Kérdezték, melyiküket
illeti a lelet.”

– „Hogyan tették igazságot?”
– „Megkérdeztem, van-e Gödön múzeum? Mondták, nincs.

Akkor a legjobb helyük a váci Tragor Ignác múzeumban
lesz.”

– „Most is ott vannak?'
– „Talán igen. Kérdezzétek, keressétek meg, benneteket illet a

gyûjtemény.”
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Ruszti Béla tanácselnök Józsa Kálmán 1973-ban
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Azóta töröm a fejem, kik járhattak Vácon a trófeák ügyében.
Most szeptemberben értesültem arról, hogy a díjak leltári számmal
ellátva megvannak a váci múzeumban.

Pár nap múlva elvették az ágyam mellõl az infúziós állványt,
már nem volt rá szükségem.

Szednem kellett a cókmókomat és mennem fel az emeletre a
járóbetegek közé. Elbúcsúztam Józsa Kálmántól és a többi szobatár-
samtól
Odafent üres kórterem fogadott, így amint került tiszta ágynemû, el-
foglaltam az ablak melletti ágyat.

Azon az augusztus vasárnapon tetõzött az áradó Duna Vác térsé-
gében. Rengetegen védekeztek, dolgoztak a part mentén – mesélték
a helybéliek. Az idõsebben is lelátogattak és aggódva nézték a ro-
hanó és egyre csak növekvõ vizet.

Volt akit mélyen megrendített a látvány. Egyikük váratlanul úgy
érezte, hogy a jobb oldala zsibbadni kezd. Vele voltak felnõtt csa-
ládtagjai is, akik azonnal behozták a kórházba. Idejében. A gyors,
szakszerû beavatkozás nem engedte elhatalmasodni a bajt.

Másnap reggel már tegezõdtünk Gyulával, aki egykor a váci vá-
góhíd egyik mûszaki vezetõje volt. Egyidõsek lévén sok közös is-
merõs neve bukkant fel emlékezetünkben.

–„Tudnod kell – mondta Gyula – hogy nagyon becsültem és ha-
ló poraiban is tisztelettel gondolok egy alsógödi munkatársamra,
Mészáros Istvánnak hívták. A szakmája szerint is hentes és mészá-
ros volt! Nagyon értette a dolgát, sok kitûnõ szakembert nevelt.”

–„Nem õ volt az, akit egyszer neves tv riporterek (Hortobányi
Éva és Gombár János) bemutattak az egész országnak egy csaknem
egy órás portréfilmben? – gonoszkodtam, mert azonnal tudtam kirõl
van szó. „Mészáros Pista” így beszélt róla mindenki, mert nem volt
ember, akinek ne lett volna rokonszenves embersége, tisztessége, no
meg munkássága miatt. Én is csak „drága Dodikám” voltam neki ki-
csi gyermekkorom óta.

”De bizony õ! Ha valahol írtok róla, ne felejtsétek megemlíteni,
hogyan búcsúztunk el tõle. A régi váci Hentes- és Mészáros céhnek
van még vagy hetven tagja és egy több, mint százötven éves, gon-
dosan õrzött céhzászlója. 
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Ezt a zászlót a Fehérek templomában õrzik és minden év elsõ vasár-
napján veszik elõ tokjából és tûzik ki a templomban, a céh miséjén..

Iránta érzett nagyrabecsülésünk jeléül Pista temetésekor ezt a
zászlót elvittük Gödre. Amikor szeretett és becsült munkatársunk
koporsóját lebocsátották a sírba, mi a zászlót meghajtottuk elõtte.

Gondolom, még vannak Gödön olyanok, akik emlékeznek rá.
Pista méltó arra, hogy emlékét megõrizzétek!'

Megõrizzük kegyelettel! Özvegye, Juliska néni adott néhány
fényképet, hogy az Almanachban feleleveníthessük alakját is.

435Gödi Almanach

Párjával Juliskával, aki már szintén nincs közöttünk

Pista boltja Gödön, a Pesti út és Szent István út sarkán 1948-ig
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Marhavágás

Nyugdíjban, de örökké munkában
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PÁRTOS JUDIT

Még egyszer Beregszászról
(és közben Kárpátaljáról)

A Gödi Almanach 2002. évi kötetében beszámoltam arról a cso-
dás történetrõl, ahogy rátaláltam hõsi halott édesapám, Pártos Gyu-
la sírjára Beregszászon. El is utaztam a Vérke-parti városba és kel-
lemes benyomásaim indítottak arra, hogy abban az írásban Bereg-
szászt is bemutassam az Almanach olvasóinak.

A napokban egy kedves rokonomtól, aki ismeri, olvasta történe-
temet, egy újságcikket hozott a posta. A „Bécsi Újság” 2003. már-
cius-áprilisi számában megjelent írás címe „Beregszász elveszett
…” ragadta meg a figyelmét és juttatta eszébe kötõdésemet a város-
hoz. Mivel foglalkozásából következõen figyelemmel kíséri a hatá-
ron kívüli magyarságról szóló írásokat, levelében azt is tudatta,
hogy semmilyen más magyar nyelvû sajtótermékben nem találko-
zott a Bécsi Újságban olvasható témával.

De hát mit is tartalmaz a „Beregszász elveszett …” címû újság-
cikk? A 2001. december 5-én megejtett ukrajnai népszámlálás ada-
tait ismerteti az újságíró.

A cikk olvasása közben eszembe jutott, hogy nem én vagyok az
egyetlen gödi, aki jó szívvel kötõdik egy kárpátaljai városhoz. Évek
óta tartó testvérvárosi kapcsolat fûzi össze Gödöt és személyesen
sok segítõkész lakosát a Beregszásztól néhány kilométerre fekvõ
Jánosi községgel. Ezért azt gondoltam, hogy a birtokomba került új-
ságcikkbõl nem csak a Beregszászra vonatkozó, hanem néhány a
Kárpátalja egészét jellemzõ adatot is bemutatok az Almanach olva-
sóinak. (Jánosi községrõl sajnos nem szól az újságcikk.)

2001. december 5-én – a népszámlálás idõpontjában – Ukrajna
negyvennyolc millió lakosa közül egymillió kétszázötvennyolcezer
háromszázan éltek Kárpátalján. Míg az ország lakossága az elõzõ
felvétel, 1989. óta három millióval csökkent, Kárpátalján most
mintegy hatezer fõvel többen laknak. 
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A változás Kárpátalja szerte más és más. Szomorúan írom le,
hogy Beregszászon a népesség száma 1989-hez képest 11 %-kal
csökkent és így 2001-ben harmincezer hétszázan éltek a városban.
Mint ahogy ottlétemkor én is hallottam, a cikk szerzõje is írja, hogy
valószínûleg sokan kivándoroltak a Vérke parti városból, ez a né-
pesség fogyásának legfõbb oka.

Kedvezõtlen jelenséget mutatnak az életkor szerinti adatok.
Öregszik Kárpátalja lakossága: a munkaképesnél idõsebbek rész-
aránya az összes népességen belül emelkedett, a gyermekkorúaké
(a 0-9 éveseket tekintve gyermekkorúnak) viszont csökkent a két
népszámlálás, az 1989-es és a 2001-es közötti 12 év alatt.

A népszámlálás eredményeit vizsgálva valami jót is talált az új-
ságíró: szembetûnõen megnõtt az iskolázottság színvonala Kárpát-
alján. 2001-ben ezer városi lakos közül százötvenkettõnek volt fel-
sõfokú végzettsége, harminckettõvel többnek, mint 1989-ben. A fa-
lun élõknél ezer emberbõl huszonhatról harminckilencre nõtt a dip-
lomások száma. Sajnos a magyarok kevésbé iskolázottak, mint más
nemzetiségiek.

Kárpátalján 2001-ben egyszázötvenegyezer ötszázan (a mintegy
egymillió kétszázötvennyolcezerbõl/ vallották magukat magyarnak,
körülbelül négyezerrel kevesebben, mint 12 évvel korábban.
És most az újságcikk címadó tényét szó szerint idézem: „.. Bereg-
szász elvesztette magyar többségû jellegét – a 2001. évi népszámlá-
lásnak ez a legszomorúbb, lélektanilag legletaglózóbb ténye. 1989-
ben az idõközben megyei rangra emelt Vérke-parti város lakosságá-
nak 50,8 %-a vallotta magát magyar nemzetiségûnek. 2001. decem-
berében – noha megmaradt a város legnagyobb lélekszámú
nemzetisége – már csak 48,1 %-ot ért el a magyarok aránya.” Kiszá-
moltam a város teljes népessége alapján ezt a 48,1 %-ot, így szerin-
tem kereken tizennégyezer hétszáz magyar élt 2001-ben Beregszá-
szon.

A magyarok csökkenõ részarányát Kárpátalja más közigazgatási
egységeiben is megállapították. Így például a beregszászi járásban
– ahová Jánosi község is tartozik, – Ungváron, Huszton is kevesebb
lett a magát magyarnak valló személy.
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Népszámláláskor a lakosság keresetét, életszínvonalát nem vizs-
gálják, ezekkel a témákkal a Bécsi Napló sem foglalkozik. Egyes
híradásokból, a Kárpátalján élõ barátainktól, ismerõseinktõl közvet-
lenül tudhatjuk, mekkora a szegénység és mennyire jól esik minden
segítség, amit az anyaországból – így a gödiektõl is – kapnak.
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NAGYRÉTI TAMÁS

Pilismaróti Bozóky Gyula
Emléktáblája

2003. január elsõ napjaiban telefonon megkeresett Kishonti Ist-
ván, a gödi 801-es Losonczy István cserkészcsapat – öregcserkésze-
inek vezetõje.
Elmondta, hogy a hagyományos január elsõ vasárnapi Felsõgöd-
plébániai Cserkésztalálkozón felvetõdött az a gondolat, hogy emlék-
táblát kellene állítani Bozóky Gyula születésének 125.-ik és a
Felsõgödi Római-katolikus Templom építés kezdetének a 80. évfor-
dulója tiszteletére. Felkért az emléktábla terveinek az elkészítésére.
Örömmel vállaltam, mert a Gödi Almanach Ötödik kötetében írtam
Bozóky Gyula, a templom építésszervezõjének munkájáról, életérõl.

Az emléktáblát a Cserkészcsapat és Gödi Egyházközösség állít-
ja, annak költségét a cserkészek önkéntes adakozásaiból, az egyház-
község adományából rendezik.
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A márványtábla állításának helye a fõbejárati árkádsor alatti fal,
vagy a kórus feljárati ajtó jobb-oldali fala lehetne. Az utóbbi azért,
mert a 801-es Loconczy István Csekészcsapat 1929-ben – az ajtó
baloldali falán – állított egy fehér márványtáblát az Elsõ világhábo-
rúban elesett felsõgödi hõsök tiszteletére. (Ugyanakkor a templo-
mot körbeölelõ díszcserje bokorsor elé fákat ültettek, azok tábláin
egy-egy hõsi halott neve volt olvasható. Sajnos ma már a fák – táb-
láikkal együtt – eltûntek.)

Február másodikán – a terveket bemutatva Ország Tibor plébá-
nos úrnak és a cserkészcsapat vezetõinek, a szükséges módosítások-
kal együtt – megállapodtunk a végleges kiviteli formában.

Az emléktábla „Bozóky" portréjához fényképeket kellett kér-
nünk a családtól. Elõzetes megbeszélés alapján, március hatodikán
felkerestük Siegler Andornét – Bozóky Erzsébetet – õ és gyermekei
egyetértéssel fogadták az emléktábla állításának gondolatát és a
tervrajzot megtekintve ahhoz hozzájárulásukat adták. Azt kérték,
hogy az avatási ünnepség rövid, egyszerû, szólammentes legyen.
A „Bozóky” reliefhez számtalan fotó közül sikerült megfelelõt ta-
lálnunk. 
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Hosszasan beszélgetve – kávézás közben – szeretettel emlékeztek a
Felsõgödön eltöltött évekre, barátokra, ismerõsökre. Kishonti István
búcsúzásul, díszvendégként meghívta a családot az avatási ünnep-
ségre.

A márványtábla Pilismaróti Bozóky Gyula bronz portréjával
elkészült és augusztus 31.-én népes ünneplõ közönség elõtt
megtörtént az emléktábla felavatása - felszentelése, ahol unokája
Siegler Péter szeretettel és tisztelettel emlékezett nagyapjára, majd
Országh Tibor plébános és Kishonti István cserkészparancsnok
helyettes beszédeikben méltatták fáradhatatlan munkásságát és
életútját.
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Siegler Péter, Bozóky Gyula unokája méltón emlékezik nagyapjára
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Most itt állva az emléktábla elõtt, idézem Lászlóffy Emilnek
„A Felsõgödi Jézus Szíve Templom-építés története"-ben írt záró so-
rait:

„Pilismaróti Bozóky Gyula ezredes 
munkásságát méltóan kifejezni
értékelni, érdemeit elismerni.

alulírott gyenge és erõtlen.
A templomépítõ gárdája és nagyszámú munkatársai emlékét,

soha el nem múló hálával szívükben zárják,
hálatelt szívvel az ég felé emelik gondolataikat

Felsõgöd imádkozó hívei,
és csak annyit mondanak:

Bozóky Gyula, a kövek Rólad beszélnek!”

A himnusz és a szózat eléneklésével ért véget az ünnepség.
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Siegler Péter, Országh Tibor plebános, 
Kishonti István cserkészparancsnok helyettes az ünnepségen
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MISKOLCZI JÓZSEF

Gödi lapok II.
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Alsógöd, vasútállomás

Alsógöd

tördelés 441-456.qxd  2003.11.04.  9:37  Page 448



449Gödi Almanach

Alsógödi strand
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Göd
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Felsõgöd
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